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RESUMO 

A sustentabilidade nas organizações tem sido cada vez mais debatida e 

solicitada nas organizações tanto pela população quanto pelos investidores, se 

torna cada vez mais necessário ter sistemas econômicos, ecológicos e sociais 

integrados, a fim de garantir a manutenção das atividades e do ambiente em que 

está inserido. No Brasil, com a intenção de mensurar as se as empresas 

possuem um comprometimento com a sustentabilidade foi criado o indicador 

índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Os resultados encontrados 

auxiliam em demonstrar se as empresas que foram anunciadas como 

participantes do ISE, obtiveram retornos positivos na janela observada quando 

comparadas com as empresas de um Grupo de Controle. Estes resultados 

podem servir de apoio para os processos de tomada de decisão dos acionistas, 

e no estabelecimento de políticas relacionadas às práticas de sustentabilidade 

nas organizações. 

 

PALAVRAS CHAVES: ISE, sustentabilidade nas organizações, 

Sustentabilidade Corporativa, Contabilidade Ambiental 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Sustainability in organizations has been increasingly debated and requested in 

organizations by both the population and investors, it becomes increasingly 

necessary to have integrated economic, ecological and social systems in order 

to ensure the maintenance of activities and the environment in which it is located. 

inserted. In Brazil, with the intention of measuring whether companies have a 

commitment to sustainability, the Corporate Sustainability Index (ISE) indicator 

was created. The results found help to demonstrate if the companies that were 

announced as participants of the ISE, obtained positive returns in the observed 

window when compared with the companies of a Control Group. These results 

can serve as support for the decision-making processes of shareholders, and in 

the establishment of policies related to sustainability practices in organizations. 

 

KEYWORDS: ISE, sustainability in organizations,Corporate Sustainability, 

Environmental Accounting
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a formação do homem a natureza é explorada por este, mas com 

o passar dos anos fica cada vez mais claro que os bens naturais se findam, e 

são esgotáveis, é que é seria necessário cuidar do meio ambiente e seus bens. 

 

Mas apenas entender que os bens naturais são esgotáveis não é o 

suficiente, é importante ter uma consciência e educação ambiental, consiste em 

entender qual meio o homem faz parte e como mantê-lo da melhor maneira 

possível, a educação ambiental deve fazer parte da formação do homem, 

devendo ser ensinada nas escolas, em casa e pelos meios de comunicação, 

(FUTURO SUSTENTÁVEL, 2004, s/p). Com a educação fazendo parte da 

formação do homem este poderá cuidar e preservar o meio ambiente, 

modificando seus padrões de consumo, buscando fazer o descarte de maneira 

correta, e tendo atitudes sustentáveis no seu dia a dia.  Segundo Barbieri (1997, 

p. 199): 

 

“O crescimento da consciência ambiental, ao modificar os padrões de 

consumo, constitui uma das mais importantes armas em defesa do meio 

ambiente.” 

 

Porém quando se fala de consciência ambiental não deve cobrar apenas 

o indivíduo de possuí-la, é de fundamental importância que as empresas, o 

governo, escolas também a possuam, ainda mais no cenário que nos 

encontramos: pandemia do coronavírus, número máximo de alerta do 

desmatamento da Amazônia, incêndios no Pantanal, (Fonte: Globo, 2020) 

problemas que poderiam ser evitados ou minimizados com as atitudes do 

homem. 

 

Ao olhar para as empresas que estão sendo cada vez mais pressionadas 

pela sociedade para contribuir com a preservação e manutenção do meio 

ambiente, tendo essas que adotar algumas políticas de controle, sendo assim a 

contabilidade uma forte aliada para aferi-las, já que disponibiliza dados, 
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relatórios financeiros e econômicos que representam a interação da entidade 

com o meio ambiente, e a forma como ela o explora. 

 

Com isso passam a ser cada vez mais importante as empresas terem uma 

sustentabilidade empresarial, que consiste no conjunto de ações e políticas 

aplicadas a suas operações e produtos, sendo elas socialmente responsáveis e 

economicamente sustentáveis, as empresas devem crescer e se manterem de 

maneira benéfica para elas, para o consumidor, para a sociedade e para o meio 

que elas estão inseridas, sendo assim cada vez a sustentabilidade empresarial 

está cada vez mais presente nos planejamentos estratégicos das mesmas. Por 

Ribeiro (1992, p. 56): 

 

“A contabilidade, enquanto instrumento de comunicação entre empresas e 

sociedades, poderá estar inserida na causa ambiental. A avaliação patrimonial, 

considerando os riscos e benefícios ambientais inerentes às peculiaridades de 

cada atividade econômica, bem como a sua localização, poderá conscientizar os 

diversos segmentos de usuários das demonstrações contábeis sobre a conduta 

administrativa e operacional da empresa no que tange o empenho da empresa 

sobre a questão”. 

 

A fim de analisar as empresas de maneira comparativa foi criada uma 

ferramenta de forma pioneira na América Latina, o ISE B3, comparando as 

empresas que estão listadas no B3 considerando os pontos de sustentabilidade 

corporativa, fundamento na eficiência econômica, o equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa, com esta ferramenta é possível entender de 

maneira mais profunda e consistente como as empresas e grupos que realmente 

estão comprometidos com a sustentabilidade, sendo possível a diferenciação 

quanto a qualidade, equidade, garantia da natureza do produto, transparência e 

prestação de contas, além de como a empresa se desempenha nas dimensões 

econômicas-financeiras, sócio ambiental e climáticas, tendo para 2020 o maior 

número de empresas interessadas em fazer parte do processo. 

 

Tal ferramenta irá auxiliar em compreender se as atitudes sustentáveis 

das empresas contribuem para o lucro da empresa, e auxiliam na formação do 

valor da empresa (seu valor de mercado), e valorização das ações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. - SUSTENTABILIDADE 

 

De acordo com o dicionário o significado de sustentabilidade é: “Qualidade 

ou condição do que é sustentável modelo de sistema que tem condições para se 

mantiver ou conservar” in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, outro 

termo utilizado quanto à sustentabilidade é o de desenvolvimento sustentável 

esse termo foi utilizado inicialmente pela Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-

ministra da Noruega em 1987 que disse no livro Our Comme: “Desenvolvimento 

sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade 

das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades", ou seja, utilizar os 

bens naturais e inesgotáveis da melhor maneira, a fim de atender as 

necessidades da sociedade de hoje, mas garantindo que no futuro a sociedade 

também poderá usufruir destes bens de maneira responsável, e eficiente, a fim 

de que o homem encontre o equilíbrio com o ambiente em que ele faz parte. 

 

A estruturação da questão da sustentabilidade surgiu da necessidade de 

encontrar uma forma de lidar com os problemas que surgiram com a deterioração 

da ecologia global, principalmente devido ao avanço do desenvolvimento 

econômico. Faber, Jorna e Engelen (2005) definiram que sustentabilidade 

denota semanticamente uma relação de equilíbrio entre as partes. Os elementos 

da estrutura de sustentabilidade são: o artefato; o objetivo (uma perspectiva de 

como o artefato está sendo usado) e a interação entre eles. Essa interação leva 

ao surgimento de forças endógenas e exógenas que influenciam o meio 

ambiente e o artefato. Em outras palavras, sustentabilidade se refere a um 

equilíbrio entre o artefato (neste caso, a empresa) e seu ambiente de suporte. 

Para alcançar a sustentabilidade, ambos interagem sem afetar um ao outro. 

 

Relacionado com o desenvolvimento sustentável há a responsabilidade 

ambiental e social, para o Ministério do Meio Ambiente a definição é: “Está ligada 

a ações que respeitam o meio ambiente e a políticas que tenham como um dos 
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principais objetivos a sustentabilidade. Todos são responsáveis pela 

preservação ambiental: governos, empresas e cada cidadão”, para as empresas 

são as ações que fazem de forma voluntária em benefício dos seus clientes tanto 

internos quanto externos (FIA,2019), toda empresa está inserida em um 

ambiente quanto mais preservado estiver esse ambiente melhor será sua 

interação com ele, sendo possível assim ter uma melhor oportunidade do 

negócio. 

 

2.2. SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

 

Trazendo o termo sustentabilidade para o mundo corporativo há o 

conceito de sustentabilidade empresarial ações que permitem com que as 

empresas cresçam minimizando os danos ao ambiente que está inserido, ser 

uma empresa sustentável aumenta a competitividade entre as outras, e com uma 

sociedade cada vez mais consciente faz com que a empresa seja pressionada 

para isso, tendo assim clientes engajados com as questões ambientais e 

missões da empresa. (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2010), para ser 

reconhecida como uma empresa sustentável Christiane Veloso e Ana Agostinho 

disse que:  

“Uma organização empresarial é reconhecida como ecoeficiente quando 

fornece produtos e serviços a preços competitivos, que satisfaçam as 

necessidades humanas, trazendo qualidade de vida, enquanto reduz 

progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade do uso de recursos 

naturais” (Sustentabilidade empresarial: estratégia das empresas inteligentes, 

Appris e Livraria Eireli, 2017). 

 

2.3. O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Os métodos de negócios são abstratas e precisam ser vistos de diversas 

perspectivas. Iniciou-se uma discussão há alguns sobre a sustentabilidade das 

organizações e como uma empresa poderia ser realmente considerada como 

sustentável, algumas discussões pressupõem que a sustentabilidade só pode 

ser alcançada se os aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança 

corporativa forem incluídos na medição de desempenho das empresas como em 

https://fia.com.br/blog/sustentabilidade/
https://books.google.com.br/books?id=kB80DwAAQBAJ&dq=sustentabilidade+empresarial&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
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B. the triple bottom line (ELKINGTON, 2001) que a sustentabilidade das 

organizações só é alcançada pela combinação aspectos da dimensão social, 

econômica e ecológica. Este tópico é extremamente complexo e polêmico e 

atualmente atraiu o interesse de atores sociais e econômicos importantes. 

 

Divergente da visão de que a sustentabilidade é dada pela combinação 

acima citada, há autores de argumentam que a função econômica é a principal 

fonte de sustentabilidade para organizações (FRIEDMAN, 1982; FREEMAN; 

LIEDTKA, 1991; JENSEN, 2001); há também aqueles que digam que a função 

econômica é apenas um dos componentes da sustentabilidade sendo 

necessário outros fatores para atender as suas necessidades, caso não haja, em 

longo prazo não haverá sustentabilidade (ELKINGTON, 2001; BANSAL; ROTH, 

2000; BANSAL, 2005; PORTER; LINDE, 1995;FREEMAN; MCVEA, 2001). 

 

2.4. DEFINIÇÃO AMPLA DE SUSTENTABILIDADE– NAÇÕES UNIDAS 

 

Um conceito amplo de sustentabilidade associado com o meio ambiente 

foi retratado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

elaborada pelas Nações Unidas em meados da década de 1980 e coordenada 

por Gro Harlem Brundtland, o ex-primeiro-ministro da Noruega, que foi o 

responsável por tornar como Comissão Brundtland, e após a publicação do 

relatório da Comissão popularizou-se o termo desenvolvimento sustentável 

(BANSAL, 2005 p.197). 

Esta comissão possuía como principal objetivo definir uma agenda global 

para o desenvolvimento sustentável e mudanças. O resultado foi o importante 

trabalho do Futuro Comum, que descreve as inquietações, desafios e 

empreendimentos comuns em que todas as nações estão envolvidas. O relatório 

demonstrou que para obter desenvolvimento sustentável deve-se adotar 

princípios econômicos, ambientais e morais. Essa afirmação despertou muito 

ceticismo, pois a justiça social e a integridade pareciam contradizer a 

prosperidade econômica. 
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Para Brundtland et al (1991, p.46), "o desenvolvimento sustentável é 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”.  

 

2.5. GESTÃO ESTRATÉGICA E A SUSTENTABILIDADE 

 

A implementação de uma política de sustentabilidade nas empresas está 

fortemente ligada à gestão estratégica da organização. A estratégia estabelece 

os pilares que garantem os lucros a longo prazo. De acordo com Porter e Linde 

(1995, p.106) os rendimentos das estratégias de sustentabilidade ecológica não 

são difíceis de medir. O custo dos defeitos de qualidade leva ao uso ineficiente 

de recursos. As emissões ou descargas são, na verdade, desperdício de energia 

e materiais e são basicamente formas econômicas de desperdício, uso 

ineficiente ou incompleto de recursos. Além disso, de acordo com Porter e Linde 

(1995, p.105), essa ineficiência muitas vezes leva as empresas a incluir 

atividades adicionais em seus processos que aumentam os custos do produto. 

Essas atividades podem incluir disposição, manuseio de materiais e rejeitos ou 

colocação de equipamento de correção de fim de tubo. Assim, os autores 

argumentam que o custo dos sistemas de proteção ambiental não supera o custo 

do manuseio inadequado dos recursos. As estratégias ambientais corporativas 

levam em consideração a inclusão de outros fatores (não apenas econômicos) 

no desenho das atividades corporativas de longo prazo. Quando visto os 

elementos criados para se obter uma estratégia ambiental pode-se identificar a 

oportunidade de um novo mercado e consequentemente a criação de uma 

imagem positiva para sociedade e os clientes. 

 

Segundo Faucheux, Gowdy e Nicolai (1998, p.4), essas estratégias 

surgem como uma forma de conciliar as necessidades comerciais com os 

propósitos de legitimidade social, como a minimização dos riscos ambientais. 

Para Faucheux, Gowdy e Nicolai (1998, p.3), a reconciliação entre o livre-

comércio e a economia é o desenvolvimento sustentável e as vantagens 

resultantes são os incentivos de produtividade, inovações tecnológicas e criação 

de riqueza material, mantendo a preservação do meio ambiente. No entanto, 
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segundo os autores, há um desenvolvimento no setor privado e na regulação do 

meio ambiente, mas as empresas têm que levar ainda mais em conta a 

necessidade de avaliar o seu impacto no meio ambiente. Os autores observam 

que as medidas que levam à sustentabilidade podem ser vistas não apenas 

como um custo ou restrição exógena, mas como uma oportunidade estratégica 

que converte a necessidade em oportunidades de vantagem competitiva. 

 

A vantagem competitiva obtida com a implementação das práticas de 

sustentabilidade também pode ser explicada por Barney (1991) com a teoria da 

Visão Baseada em Recursos, chamada de Resource Based View (RBV). O autor 

explica que empresas que acumulam recursos e habilidades raras, valiosas, 

insubstituíveis e difíceis de imitar são as que ganham uma vantagem sobre seus 

concorrentes. 

 

Segundo Ricart, Rodrigues e Sánchez (2005, p.24), partes da literatura 

mostram como as empresas podem alcançar vantagens competitivas por meio 

de estratégias de sustentabilidade. Os resultados resultam de aumento de 

eficiência, redução de custos, aquisição de recursos e competências 

estratégicas, desenvolvimento de aprendizagem e competências dinâmicas. Em 

essência, é necessário entender os mecanismos que manterão a vantagem ao 

longo do tempo e exigirão o desenvolvimento da estratégia para obter o efeito 

máximo das características únicas da empresa. 

 

Um estudo foi realizado por Christmann (2000) que mostrou como as 

melhores práticas de gestão ambiental podem levar a vantagens estratégicas e 

redução de custos para as empresas. O estudo, realizado com 49 empresas, 

mostra que quem cria vantagem competitiva possui ativos complementares e 

utiliza estratégias ambientais. A conclusão que o autor tira é que, ao empregar 

estratégias ambientais, empresas bem administradas e lucrativas podem 

alcançar benefícios de custo à medida que usam seus recursos e ativos de forma 

mais eficaz e eficiente para ajudar seus clientes a colocar as estratégias de 

sustentabilidade em prática. A estratégia de sustentabilidade ecológica está, 

portanto, inserida na macroestratégia da empresa de acordo com esta linha, 

sendo difícil de replicar por outras empresas ativos complementares que podem 



‘15 
 

contribuir para a sustentabilidade de vantagem competitiva, pois mesmo que 

outras organizações consigam replicar um novo produto, elas não podem obter 

uma vantagem competitiva por meio dessa replica caso não tenha acesso aos 

ativos complementares. 

 

Podem ser ativos complementares o conhecimento dos processos que 

desencadeiam para que os processos da empresa que estão alinhados à 

estratégia trazem sustentabilidade. O autor observa que as empresas não 

desenvolvem esses ativos complementares como parte de sua estratégia 

ambiental, mas sim no curso natural de suas atividades produtivas que fazem 

parte de uma estratégia de negócios mais geral. Como eles se enquadram na 

função central do negócio, esses ativos complementares são disponibilizados 

para alavancar a estratégia ambiental e capturar o valor associado à aplicação 

das melhores práticas de meio ambiente e sustentabilidade. 

 

Hart (1995, p.997) também contribui com esta teoria. O autor diz que as 

empresas que através da tecnologia possuem boas práticas ambientais 

possuem também as melhores tecnologia para os processos produtivos. Sendo 

assim as áreas de gerenciamento de produção e ambiental são dificilmente 

segregadas, são áreas pares, que se entrelaçam. 

 

Os argumentos acima sugerem que boas práticas ambientais levam a 

melhores propriedades e aceitação de produtos e que essa estratégia, se bem 

estruturada, leva à inovação e redução de custos. Porter e Linde (1995a, p.125) 

argumentam que as inovações podem diminuir os custos de processos e 

produtos e contribuir para um desempenho superior, seja reduzindo custos ou 

melhorando a qualidade. As fontes para isso são, por exemplo, redução de 

emissões e resíduos, reciclagem, uso de matéria-prima substituta mais barata, 

redução de estoques e menor destinação de produtos. Todos esses fatores 

juntos podem resultar em um melhor desempenho financeiro da organização. 

 

Hart e Ahuja (1996) investigaram empiricamente a relação entre 

desempenho e a redução nas emissões de poluentes das empresas que 

compõem o S&P 500 (Standard & Poor’s). Dados coletados entre 1989 e 1993 
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e notaram que as chamadas tecnologias ambientais agregada a outras 

tecnologias de produção, resultaram em grande potencial de vantagem 

competitiva e performance superior para as empresas. Os resultados do estudo 

indicaram que os esforços de prevenção da poluição trouxeram benefícios para 

o desempenho das empresas e que os esforços para reduzir as emissões de 

poluentes através da prevenção refletiram positivamente nos resultados da 

empresa. A estratégia de compatibilidade ambiental também tem uma boa 

influência no custo de capital.  

 

Hart e Ahuja (1996, p.36) afirmam a conexão entre a redução de 

emissões, e os custos de capital e o conceito da empresa. Quando a empresa 

tem um perfil ambiental positivo, ela está menos sujeita a processos judiciais, 

possui melhor imagem e possível valorização no seu valor de mercado. Já o 

oposto pode afetar no custo de capital da empresa e até mesmo diretamente no 

desempenho financeiro. Todas as estratégias descritas acima, isoladas ou 

combinadas, podem levar as empresas a estratégias que as diferenciam de seus 

concorrentes e, assim, trazem vantagens competitivas que garantem a 

sustentabilidade da organização ao longo do tempo. 

 

2.6. ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

Segundo a Bovespa (2005), há alguns anos uma tendência entre os 

investidores passou a buscar empresas socialmente responsáveis, sustentáveis 

e lucrativas para aplicar seus recursos. Esses investimentos são aplicações 

socialmente responsáveis e os investidores acreditam que os negócios 

sustentáveis são mais capazes de enfrentar os riscos econômicos, sociais e 

ambientais decorrentes do cenário competitivo global. Internacionalmente, 

diversos instrumentos do mercado atendem a esses requisitos, havendo um 

fortalecimento e crescimento contínuo desses instrumentos de avaliação de 

empresas. No Brasil, foi lançado recentemente o ISE - Índice de Sustentabilidade 

Empresarial - cujo objetivo é refletir o retorno de uma carteira composta por 

ações de empresas que se caracterizam pela  
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sustentabilidade empresarial e responsabilidade social. O ISE é baseado em 

uma análise de sustentabilidade nas áreas de rentabilidade, equilíbrio ambiental, 

justiça social e governança corporativa. 

 

Segundo CES-FGV (2007), esta iniciativa é pioneira na América Latina e 

demonstra um desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro alinhado às 

tendências mundiais de avaliação de sustentabilidade, criando um ambiente de 

investimentos, compatível com as exigências do desenvolvimento sustentável da 

sociedade moderna e estimula a responsabilidade ética das empresas. 

 

O ISE foi desenvolvido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Fundação Getúlio Vargas (CES) com um projeto financiado pela International 

Finance Corporation (IFC). A IFC é uma das agências do Banco Mundial cujo 

principal objetivo é promover financiamento e investimento em países em 

desenvolvimento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população 

(IFC, 2005). 

 

2.6.1. ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE E SEUS OBJETIVOS 

 

Segundo a BOVESPA (2005), McKinsey & Company (2000) e Greene 

(2003), a sustentabilidade é considerada um ponto fundamental para a 

sobrevivência das organizações. Há alguns anos, uma tendência global de 

investidores começou a procurar empresas socialmente responsáveis, 

sustentáveis e lucrativas para empregar seus recursos. Esses investimentos são 

conhecidos como investimentos socialmente responsáveis (SRI) porque as 

empresas sustentáveis são vistas como valor para o acionista de longo prazo, 

porque estão mais bem preparadas para os riscos econômicos, sociais e 

ambientais. Essa demanda agora é amplamente coberta por vários instrumentos 

financeiros no mercado internacional. 

 

Segundo Finch (2005, p.1), o principal objetivo dos índices de 

sustentabilidade é criar uma referência para medir o desempenho financeiro das 

empresas neles listadas, visto que muitos investidores tentam utilizar seus 
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recursos nas empresas, eticamente e socialmente responsáveis. O autor 

descreve que esses índices são projetados para criar uma referência que permite 

aos investidores identificar empresas de capital aberto que empregam práticas 

de negócios sustentáveis. Essas empresas estão listadas não apenas por 

apresentarem bons retornos financeiros, mas também por apresentarem 

resultados em outras dimensões de sustentabilidade  

 

2.6.2. ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE E RETORNO AOS ACIONISTAS 

 

Apesar do alcance dos índices de sustentabilidade, ainda há um debate 

acalorado se as empresas envolvidas nessas carteiras trazem retornos mais 

elevados para seus acionistas. Algumas pesquisas realizadas produzem 

resultados inconclusivos e frequentemente diferentes. Cerin e Dobers (2001) 

examinaram a estrutura e a transparência do DJSGI (Dow Jones Group Index) e 

compararam-no com o DJGI Index (Dow Jones Group Index) em vários países e 

segmentos de mercado. Os dados foram coletados entre os anos 1993 e 1998 e 

mostram nos EUA que o DJSGI se sai melhor que o DJGI. Os autores acreditam 

que há evidências de que o melhor desempenho financeiro vem da maioria das 

empresas que operam no mercado de tecnologia de ponta e com alto valor de 

mercado. Por outro lado, de acordo com Cerin e Dobers (2001, p.130) na Europa 

este índice teve um desempenho financeiro inferior porque as empresas do DJGI 

foram mais lucrativas e lidaram melhor com os problemas econômicos que 

surgiram no período. 

 

Statman (2005, p.12) mostrou nos seus estudos com fundos mútuos nos 

Estados Unidos que não há variação significativa entre os retornos dos fundos 

socialmente responsáveis e convencionais. Já Beltratti (2005, p.12) afirma que 

as ações de Responsabilidade Corporativa trazem efeitos positivos no valor da 

empresa, este é um exemplo de três importantes índices de sustentabilidade. 

 

O objeto desta investigação é comparar se o grupo de empresas que 

pertencem à carteira do ISE, versão 2019/2020, e seus retornos com os de 

empresas semelhantes, denominado Grupo de Controle 
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2.6.3. INDICE DE SUSTENTABILIDADE E A GESTÃO DAS 

MUDANÇAS ESTRATÉGICAS  

 

Ao adotar as melhores práticas de sustentabilidade com foco em múltiplas 

dimensões, uma empresa pode precisar fazer mudanças importantes na forma 

como conduz seus negócios e em relação aos diversos públicos de 

relacionamento. Por exemplo, para fazer parte do portfólio do ISE, além de ampla 

divulgação e transparência, uma empresa também deve incluir compromissos 

essenciais e voluntários relacionados à sustentabilidade. Esta também deve 

avaliar continuamente os efeitos e riscos que o consumo e o uso dos produtos 

que são fabricados podem causar para os indivíduos e a sociedade, buscando 

alternativas inovadoras. E  precisa incorporar critérios de governança corporativa 

em sua gestão, como a criação de uma estrutura administrativa e um conselho 

de administração alinhados aos interesses dos acionistas, implementar 

procedimentos relativos à igualdade de tratamento e avaliar critérios contínuos 

de transparência na divulgação de informações, por fim deve avaliar e minimizar 

os diversos riscos que podem afetar o desempenho financeiro e a rentabilidade, 

e aderir aos critérios de conformidade legal para a apresentação dos resultados. 

Também deve aderir aos aspectos de responsabilidade socioambiental, 

gestão e monitoramento de emissões e resíduos, bem como uma política 

bastante clara e ampla de relações laborais, formas de evitar a discriminação 

(raça, cor da pele, gênero, orientação sexual) e definir critérios de conduta 

empresarial e ética e de relacionamento com públicos-alvo internos e externos 

(BOVESPA, 2005). Do exposto conclui-se que adotar práticas de 

sustentabilidade com uma abordagem de dimensões diferentes para fazer parte 

do portfólio do ISE é complexo e requer mudanças na forma como a empresa é 

conduzida, sendo que a complexidade é diferente variam muito dependendo do 

negócio área da empresa. 

 

2.6.4. INDICE DE SUSTENTABILIDADE - QUESTIONÁRIO E 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
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A seleção é realizada por meio da análise de um questionário abrangente 

(BOVESPA, 2006), enviado aos emissores das 150 mais ações da BOVESPA e 

faz parte do conceito TBL (Triple Bottom Line), agregado ao tipo de produtos e 

os critérios de governança corporativa. O questionário é estruturado com 

questões sobre as seis dimensões da avaliação da sustentabilidade (geral, 

natureza do produto, governança corporativa, econômico-financeira, ambiental 

e social), que se desdobram em critérios de análise específicos; o mesmo é 

refinado continuamente e o índice é revisado anualmente (BOVESPA, 2005). 

 

O preenchimento do questionário é voluntário e contém apenas perguntas 

objetivas. As respostas são analisadas usando a ferramenta estatística de 

análise de cluster, que identifica grupos de empresas com desempenho 

semelhante e aponta para o grupo com melhor desempenho geral, as respostas 

são quantificadas e ponderadas de acordo com a relevância do critério avaliado, 

caso necessário o Comitê do ISE pode solicitar evidências para comprovar as 

respostas recebidas nos questionários.  
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3. QUESTÃO E HIPÓTESE DE PESQUISA 

 

A pergunta de pesquisa é: a adesão da empresa na carteira do ISE produz 

retornos anormais para os acionistas? Procurou-se estimar como o mercado de 

capitais brasileiro reage a determinada a empresa pertence à carteira do ISE, 

comprovando assim que ela está nos aspectos vinculados aos pilares, a 

sustentabilidade foi rigorosamente avaliada de acordo com aos critérios da 

BOVESPA e do CES (Centro de Estudos em Sustentabilidade) - Fundação 

Getúlio Vargas. 

 

A ideia desta pesquisa é mostrar os efeitos que a política de 

sustentabilidade pode ter na organização, e avaliar se há uma correlação com a 

adesão ao índice e o seu resultado. 

 

O ISE funciona como um novo índice do mercado de capitais brasileiro e, 

pela amplitude de suas diferentes dimensões, como um guia nessas discussões. 

A partir disso, pode-se deduzir que as reações do mercado (positivas ou 

negativas) ao anúncio da adição de uma empresa ao portfólio do ISE refletem 

de alguma forma as percepções que estão se formando das empresas.  

 

Especificamente, a pesquisa analisou se uma empresa aprovada nos 

critérios de sustentabilidade do ISE estava começando a gerar retornos 

anormais no período analisado, em comparação com um Grupo de controle 

formado por empresas pertencentes aos mesmo econômicos setores e 

empresas participantes da carteira do ISE. 

 

Dado que este estudo analisa o retorno anormal da empresa que aderiu 

ao ISE durante uma janela (2016-2020), a hipótese testada é: 

H0 (Hipótese Nula): O anúncio da entrada da empresa na carteira do ISE 

não trará retornos anormais positivos para o acionista da empresa participante. 

 

Este trabalho também pretende contribuir para o estudo da 

sustentabilidade empresarial, desvelando os fatores que levam as organizações 

a adotarem práticas de responsabilidade socioambiental. 
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4. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho é classificado como descritivo segundo Gil (2008), pois seu 

objetivo é identificar, analisar e demonstrar as características de uma amostra, 

empresas da carteira do ISE B3, buscando estabelecer uma relação entre a 

lucratividade da empresa após a adesão ao índice, e a variação do seu valor de 

mercado. 

 

Sobre os seus procedimentos é considerado um trabalho documental, ou 

seja, utiliza materiais que não foram analiticamente examinados por seus 

autores – Gil (2008), serão utilizados os demonstrativos financeiros para poder 

calcular os seguintes indicadores financeiros: ROA por ação, retorno sobre o 

ativo total, lucro por ação, valor patrimonial por ação, vendas por ação, e ebitida 

por ação. É considerado também um estudo bibliográfico, pois utilizou-se 

informações de bibliografias previamente disponibilizadas sobre o assunto, como 

artigos, teses, pesquisas, para a elaboração do referencial teórico e auxílio na 

argumentação dos resultados obtidos. 

 

Por fim abordagem da pesquisa será sob a perspectiva quantitativa que 

segundo Beuren (2006) significa interpretar as informações disponibilizadas 

pelas demonstrações, analisando e decompondo-as com o intuito de ter análises 

mais profundas e analíticas. os resultados dos índices financeiros serão 

utilizados para demonstrarão o que aconteceu com as empresas depois da sua 

adesão no índice, podendo ter resultados positivos (aumento do lucro), negativo 

(redução do lucro), ou apenas manutenção dele, a partir de dados estáticos, seus 

resultados serão demonstrados em um quadro histórico para auxiliar a 

comparabilidade dos resultados obtidos. 

 

4.1. OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo utiliza o mesmo método do trabalho desenvolvido por Cooper, 

Dimitrov e Rau (2001), em que realizaram um estudo de evento que foi 
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considerado inovador que consistia em comparar os retornos das ações de 

empresas com um índice de mercado a um grupo de empresas comparáveis, o 

chamado grupo de controle. Semelhantemente, o método do estudo de evento 

neste estudo equipara os retornos das empresas da carteira do ISE com os 

retornos do grupo de controle. Para o efeito, foram inicialmente recolhidos os 

indicadores das empresas do grupo ISE e calculados os retornos em relação às 

empresas do mesmo ramo que se aproximam daquela carteira do ISE.  

 

4.2. JANELAS DE EVENTOS 

 

Barbosa e Camargos (2003, p.3) afirmam que o período e a janela de 

eventos envolvem certa subjetividade e arbitrariedade por parte do pesquisador, 

dependem do evento investigado e dos objetivos que estão sendo perseguidos 

são acompanhados com a metodologia. 

 

Para este estudo considera-se a carteira da ISE[B3] de 2019/2020, e 

observou os resultados durante uma janela de cinco anos de 2016 a 2020, 

fechamento do exercício, sendo que durante o período observado todas as 

empresas permaneceram no índice pelos cinco anos consecutivos. 

 

4.3. AMOSTRA 

 

A amostra foi constituída por ações de 3 empresas que integram a carteira 

ISE da carteira 2019/2020, foi escolhido o ramo de comercio varejista sendo elas: 

Lojas Americanas, Lojas Renner e Natura. 

 

4.4. GRUPOS DE CONTROLE 

 

O grupo de controle é composto por ações negociadas na BOVESPA e 

pertencentes aos mesmos setores econômicos das empresas que integram a 

carteira anunciada do ISE em 2019/2020, foram selecionadas para formar o 

grupo de controle as empresas: Magazine Luiza, Marisa, Carrefour. 
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A estrutura de classificação setorial da Bovespa permite uma visão de 

empresas que, apesar de atividades distintas, estão em estágios semelhantes 

da cadeia produtiva ou com produtos / serviços relacionados e costumam reagir 

de forma semelhante às condições econômicas. Para todas as empresas que 

participam da carteira do ISE, foi selecionada outra empresa que não aderiu ao 

índice de preferência sendo do mesmo setor. A fim de preparar um grupo de 

controle o mais próximo das empresas participantes do índice, alguns critérios 

foram definidos antecipadamente neste estudo: (i) as empresas do grupo de 

controle devem atender a critérios semelhantes. Critérios de liquidez das ações 

do ISE, d. H. para fazer parte do grupo, devem possuir ações que tenham sido 

negociadas na BOVESPA no período do estudo; (ii) as empresas selecionadas 

devem apresentar resultados financeiros (lucros) positivos, pois diversos índices 

de sustentabilidade avaliam a rentabilidade das empresas participantes; (iii) 

primeiro procurou por empresas que formam o grupo de controle que estão no 

mesmo segmento de desempenho que a empresa ISE. Caso não seja possível 

encontrar empresa equivalente, utilizar empresas do mesmo subsetor e, por fim, 

do mesmo setor econômico conforme a forma da classificação BOVESPA. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Por Iudícibus (2009), para comparar os resultados apresentados por uma 

organização os indicadores a serem utilizados são os de rentabilidade, como o 

valor de vendas, ativo operacional e patrimônio líquido. A fim de analisar se as 

empresas que estão na ISE[B3] obtiveram melhor performance do que as 

empresas do grupo controle analisou-se o ROA, retorno do ativo que é calculado 

pela divisão entre o lucro operacional e ativo médio total, o indicador Ebtida que 

é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tal dado é 

importante para eliminar os efeitos de juros e impostos, auxiliando a medir a 

capacidade produtiva e a eficiência da empresa, considerou-se também os 

indicadores lucro, valor patrimonial e vendas, todos os indicadores foram 

divididos pela quantidade de ações, tornando-se assim dados comparáveis, os 

dados a seguir expostos foram capturados pelo sistema economática. 

 

Gráfico 1 - Rentabilidade do Ativo das Empresas ISE B[3] 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 
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Gráfico 2 - Rentabilidade do Ativo das Empresas do Grupo Controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Para Santos e Barros (2013) o indicador ROA revela o quanto a empresa 

está apta a obter lucro, quanto maior o índice melhor está a organização. Assim 

como visto por Beatos e outros (2009) há um retorno positivo das empresas do 

ISE, pelos gráficos quanto a rentabilidade do ativo nota-se que as empresas no 

ISE possuem uma curva de retorno mais estável, embora a Americanas SA 

tenha apresentado prejuízo durante a janela, ela pertence ao índice por mais de 

8 anos seguidos, devido seu resultado ser sustentável e nota-se que com o 

passar dos anos o decrescimento do retorno tem sido cada vez maior. 

 

Gráfico 3 - Lucro por ação das Empresas do ISE B[3] 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 
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Gráfico 4 - Lucro por ação das Empresas do Grupo Controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Esse coeficiente tem como propósito indicar o quanto lucrativa foi a 

empresa com a utilização dos recursos proporcionados pelos acionistas, estudos 

de Hayn (1995) e Burgstahler e Dichev mostraram que perdas para os 

investidores são consideradas como passageiras, sendo assim menos 

associadas ao preço das ações, assim como os gráficos do ROA nota-se que as 

curvas das empresas listadas no ISE possuem curvas de lucro similares entre 

si, não há tanta instabilidade em seu lucro, e mostram um crescimento 

mostrando que devem ser menos afetadas por fatores externos, como recessões 

e crise econômicas, possivelmente consideradas como melhores para compra e 

venda de ações, efeito positivo também visto por Dias e Barros (2018) que 

realizou uma metodologia semelhante comparando-as com o grupo controle. 
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Gráfico 5 - Valor Patrimonial por ação das Empresas do ISE B[3] 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Gráfico 6 - Valor Patrimonial por ação das Empresas do Grupo Controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Esse indicador é baseado no patrimônio da empresa e aferi quanto de 

uma ação corresponde ao patrimônio, de acordo com Reis (2018), esse indicador 

só se refere ao tamanho da organização. E assim como Tavares (2011) que não 

encontrou correlação em ter um melhor desempenho se a empresa aderiu ao 

índice, ao analisar os gráficos nota-se que diferentemente do ROA e do Lucro 

nota-se curvas semelhantes entre os dois grupos, comparando ano x ano vemos 

que para as empresas listada no ISE sempre há um movimento de crescimento, 

já no grupo controle esse mesmo movimento não se repete, em 2020 x 2019 da 
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Magazine Luiza teve uma queda de 3% no VPA, e a Arezzo de 2017 x 2016 

apresentou uma redução de 2%. 

  

Gráfico 7 - Vendas por ação das Empresas do ISE B[3] 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Gráfico 8 - Vendas por ação das Empresas do Grupo Controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Diferentemente do que visto no estudo de Vital (2009) que apresentou um 

potencial de vendas maior nas empresas do índice, ao analisar as vendas por 

ações observa-se um movimento comum entre setores, como as empresas 

varejista de vestuário, no ano 2020 x 2019 a Arezzo apresentou uma redução de 

6%, enquanto a Lojas Renner teve uma queda de 22% nas vendas por ações, 
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nos demais anos somente a Americanas SA obteve uma queda nas vendas 

durante os anos 2016 a 2018, as demais possuem um crescimento constante. 

 

Gráfico 9 - Ebtida por ação das Empresas do ISE B[3] 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Gráfico 10 - Ebtida por ação das Empresas do Grupo Controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Demonstrações Contábeis (2021). 

 

Por fim ao analisar o Ebtida é possível ver o resultado sem as interferências 

externas, por ser o resultado antes do desconto dos impostos, e depreciação, como 

visto por Gurgel (2021) não foi encontrado correlação positiva significativa com o 

ebtida, para as empresas pertencentes ao índice como ponto de destaque tem a 

Natura como a única que além de somente apresentar o crescimento desse índice 
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na janela analisada, é a empresa que possui a curva de crescimento com a maior 

amplitude. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa elaborada neste trabalho tinha como objetivo apresentar 

dados que auxiliassem a compreender se os resultados das empresas seriam 

afetados pós adesão ao ISE, dado a importância do tema na atualidade, e as 

discussões que o assunto tem trazido. Com os as demonstrações contábeis aqui 

expostas foram possíveis chegar às seguintes conclusões: as empresas listadas 

no ISE possuem um retorno e um lucro mais estáveis do que o grupo controle, 

as curvas de resultados se mostraram constantes e tendendo sempre para um 

crescimento, comprovando que possui um resultado sustentável que é requisito 

para ser elegível ao índice, com isso ao aderir ao ISE a empresa tem uma 

performance melhor e positiva em seu lucro e retorno do ativo.  

 

Já quando analisado o Ebtida não encontramos grandes diferenças entre 

os dois grupos, porém a Natura que pertence ao índice se mostra melhor que as 

demais, quanto aos dados do o valor patrimonial por ação também possuem as 

curvas similares, e tem mais relação com os portes das empresas, seu tipo de 

negócio, o que também acontece com as vendas das empresas, o grupo controle 

inclusive apresentou um melhor volume nas vendas do que as empresas do ISE, 

por estas estarem mais relacionadas ao poder de compra, necessidade dos 

consumidores, oferta e demanda, independente ao índice. 

 

Com isso conclui-se que o desempenho das ações elegíveis ao índice se 

mostrou melhor do que as empresas do grupo controle quando considerado o 

retorno e o lucro, para o investimento são empresas menos arriscadas, 

possivelmente indicadas para perfis mais conservadores, mas quanto ao seu 

tamanho, vendas, o índice não mostrou uma correlação positiva ou negativa. 

 

Por fim novos estudos podem ser realizados para avaliar se os retornos 

das empresas que aderiram ao índice de sustentabilidade empresarial possuem 

melhor desempenho do que as demais, é possível considerar janelas de eventos 

atípicos como a pandemia do Covid19, crise de 2008. Também pode-se expandir 

as análises das amostras selecionando a grupos controles diferentes do que 
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exposto, comparar os resultados com empresas de outros países que também 

fazem parte de índices semelhantes ao ISE. 
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