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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a sustentabilidade é implementada em 

grandes empresas, seguindo o Tripé da Sustentabilidade, utilizando a Companhia de Bebidas 

das Américas (America’s Beverage Company – AMBEV) como estudo de caso. Busca-se 

entender quais foram e são as motivações que tem feito, ao longo dos anos, com que a 

companhia intensifique a sua preocupação com os impactos ambientais e sociais que tem 

causado, analisar como essa preocupação com a sustentabilidade impacta seus indicadores 

financeiros e se a mesma tem ou não ganhos financeiros e de mercado com essas ações e 

projetos. A hipótese é que grandes companhias podem ter retornos financeiros e ganho de 

mercado positivos através da incorporação de práticas mais sustentáveis e que essa preocupação 

em ser mais responsável sustentável e socialmente não é só greenwashing. Através da análise 

de demonstrativos de resultado, reuniões com acionistas, dos relatórios de sustentabilidade 

disponibilizados pela companhia e da comparação com outras empresas que são referência e 

concorrência, busca-se entender se existem ganhos de mercado para grandes empresas que 

promovem assiduamente ações sociais e sustentáveis, explicitar quais são as métricas utilizadas 

e quais são as normas vigentes para medir tais atuações, identificar a motivação para a 

intensificação da preocupação da AMBEV em causar mais externalidades positivas do que 

negativas em seus processos de produção e distribuição – no sentido de não ser apenas 

greenwashing – e se as ações implementadas também geram eficiências em custos para a 

companhia. 

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. ESG. Desenvolvimento Sustentável. Contabilidade Verde. 

Índice de Sustentabilidade Empresarial. Greenwashing. Responsabilidade Social Empresarial. 

AMBEV. 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze how sustainability is implemented in large companies, 

following the bias of the Triple Bottom Line, using the America’s Beverage Company – 

AMBEV as a case study. It seeks to understand what were and are the motivations that have 

made the company, over all these years, intensify its concern with the environmental and social 

impacts it has caused, to analyze how this concern with sustainability impacts their financial 

indicators and if whether or not it has financial and market gains from these actions and projects. 

The hypothesis is that large companies can have positive financial returns and market gains 

through the incorporation of more sustainable practices and that this concern with being more 

sustainable and socially responsible isn’t just greenwashing. Through the analysis of results 

statements, meetings with shareholders, sustainability reports made available by the company 

and comparison with other companies that are benchmarks and competitors, we seek to 

understand whether there are market gains for large companies that assiduously promote social 

and sustainable actions, explain what metrics are used and what are the current standards to 

measure such actions, identify the motivation for the intensification of AMBEV's concern to 

cause more positive than negative externalities in their production and distribution processes - 

in the sense of not being just greenwashing - and whether the implemented actions also generate 

cost efficiencies for the company. 

 

 

Key Words: Sustainability. ESG. Sustainable Development. Green Accounting. Corporate 

Sustainability Index. Greenwashing. Corporate Social Responsability. AMBEV. 
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INTRODUÇÃO 

 

A globalização é considerada um grande marco na história, pois firma o processo de 

expansão econômica, política e cultural, mundialmente falando. Mas, para além desses pontos, 

a partir da globalização ampliou-se a magnitude e intensidade das relações entre os indivíduos 

e as comunidades, ultrapassando quaisquer barreiras terrestres e gerando redes de interações 

mundiais (HELD; MCGREW, 2001). O problema é que a globalização também teve seus 

aspectos ruins. Alguns pensadores trazem o questionamento de quem é o global dentro da 

globalização, pois dado que essa expansão gerou desequilíbrios ambientais e desigualdades 

sociais em grande escala, nem todos são favorecidos com os benefícios advindos desse 

fenômeno.  

As mudanças decorrentes desse fenômeno fizeram com que as pessoas tivessem mais 

acessos a informações e passassem a cobrar seus direitos a melhores condições de vida e de 

trabalho, por exemplo. As organizações, então, passaram a dar mais atenção a esses pontos que 

antes eram menosprezados e, muitas vezes, até mesmo banalizados (DIAS; SIQUEIRA, 2006). 

Iniciou-se uma pressão vinda da sociedade para que elas tivessem uma contribuição cada vez 

maior na promoção de um desenvolvimento econômico mais sustentável e eficiente (PINTO; 

RIBEIRO, 2004).  

Esse cenário fez com que gradualmente o comportamento humano mudasse e, 

consequentemente, as empresas também o fizessem. O consumo em massa, a poluição gerada 

por grandes companhias e indústrias e o uso desenfreado de recursos naturais não renováveis, 

por exemplo, são pautas muito debatidas atualmente na tentativa de promover conscientização 

acerca da importância de cuidarmos do nosso planeta. Além da mudança de comportamento e 

perspectiva do indivíduo em si, as empresas também têm se movido nesse sentido. Urge a 

necessidade de atenção às externalidades negativas, através do desenvolvimento de projetos 

com impactos sociais e ambientais positivos com foco em inovação e eficiência no uso de 

recursos naturais e não renováveis. 

Pretende-se, através do presente trabalho, analisar como a sustentabilidade é 

implementada em grandes empresas, seguindo o Tripé da Sustentabilidade (SLAPER; HALL, 

2011), utilizando a AMBEV como estudo de caso. Busca-se entender quais foram e são as 



 
 

 
  
  
   

motivações que tem feito, ao longo dos anos, com que a companhia intensifique a sua 

preocupação com os impactos ambientais e sociais que tem causado, analisar como essa 

preocupação com a sustentabilidade impacta seus indicadores financeiros e se grandes 

companhias conseguem ser lucrativas e sustentáveis ao mesmo tempo.  

A escolha da AMBEV como estudo de caso se deu pois atualmente a mesma é líder em 

seu setor, no Brasil, possuindo quase 70% de participação no mercado de bebidas 

(GREGORINI, 2006) e, existem hoje, diversas campanhas publicitárias destinadas a enaltecer 

suas ambiciosas metas sustentáveis (AMBEV, 2021), tais como: investimentos em fábricas que 

produzem embalagens mais sustentáveis (MEDEIROS, 2022; FILIPPE, 2021), inaugurações 

da cervejarias e maltarias carbono neutro (JB, 2021; GRANCHI, 2022), substituição de 

maquinário e redução de CO² na atmosfera (JORNAL DE BRASÍLIA, 2021) e investimentos 

em projetos socioambientais no geral (COMÉRCIO, 2019; PADRÃO, 2021), entre outras. 

Através da explanação de conceitos relevantes para o debate, apresentação do contexto 

histórico, análises da motivação empresarial através dos relatórios de sustentabilidade e de 

reuniões com acionistas e investidores, análise dos demonstrativos financeiros disponibilizados 

pela companhia e análise de dados obtidos de pesquisas, buscar-se-á entender se existem ganhos 

de mercado para grandes empresas que promovem assiduamente ações sustentáveis e sociais 

em seu dia a dia, explicitar quais são as métricas utilizadas e quais são as normas vigentes para 

medir tais atuações. Também pretende-se identificar a motivação para a intensificação da 

preocupação da AMBEV em causar mais externalidades positivas a negativas em seus 

processos de produção e distribuição – no sentido de ser ou não apenas greenwashing – e se as 

ações implementadas também geram lucros e ganhos de presença de mercado para a companhia. 

Para atingir os objetivos deste trabalho, realizei um levantamento bibliográfico com 

diversos pontos de vista sobre o tema e sobre os assuntos abordados – seja através de livros, 

monografias, artigos, periódicos, revistas etc. Fez-se necessário analisar os relatórios 

disponibilizados pela AMBEV na busca de entender como o contexto histórico e 

contemporâneo influenciam na tomada de decisão da companhia e em sua busca por impactos 

ambientais e sociais mais positivos. Houve também uma análise dos demonstrativos financeiros 

e escuta de reuniões com acionistas, disponibilizados pela própria companhia. Outras fontes 

relacionadas ao tema também foram e serão utilizadas. Para seguir essa metodologia, este 

trabalho fará uma exposição da história, para contextualização, tanto do cenário brasileiro, 



 
 

 
  
  
   

quanto da companhia em si. Posteriormente, os indicadores contábeis e financeiros serão 

analisados, bem como as normas vigentes e mercado em que a companhia está inserida. Por 

fim, esta monografia buscará, partindo de alguns índices e indicadores, responder as hipóteses 

levantadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

CAPÍTULO 2.  EMERGÊNCIA DA QUESTÃO AMBIENTAL E A 

SUSTENTABILIDADE 

 

Busca-se, neste capítulo, estabelecer uma linha do tempo composta de uma série de 

acontecimentos que agitaram e influenciaram a discussão sobre sustentabilidade e 

responsabilidade social dentro do mundo corporativo e de grandes empresas. Aqui, trataremos 

acerca de conceitos importantes para o debate, de como o mesmo evoluiu e como é tratado hoje. 

Como mencionado anteriormente, este trabalho trará contrapontos e fará uma exposição de 

ideias, mas se baseia principalmente na ótica do tripé da sustentabilidade nas análises.  

Nos últimos anos, o planeta tem sofrido diversas mudanças em todos os sentidos. A 

revolução industrial (1760-1840) fez com que a sociedade se desenvolvesse desenfreadamente 

- os avanços tecnológicos, técnicos e científicos são alguns dos quais podemos pontuar. 

Percebeu-se que esse crescimento em massa, a busca pelo poder e a consequente degradação 

ambiental se tornariam insustentáveis nos séculos posteriores - e essa percepção foi sentida 

principalmente quando desastres ambientais começaram a acontecer, tais como a explosão da 

bomba de Hiroshima e Nagasaki (Japão, 1945), a explosão da usina nuclear de Chernobyl 

(Ucrânia, 1986), o derramamento de óleo na Enseada do Príncipe Guilherme (Alasca, 1989) ou 

até mais recentemente, aqui no Brasil, o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana 

(Brasil, 2015). 

A partir dessa percepção sobre a importância da questão ambiental, foram realizados 

alguns encontros importantes que influenciaram e influenciam até os dias atuais nas tomadas 

de decisões relacionadas ao meio ambiente por parte de instituições governamentais e empresas. 

Por volta de 1950, o mundo começou a perceber os riscos que corriam por conta da poluição 

decorrente do uso de insumos químicos na agricultura e a mudar seu comportamento: O livro 

Primavera Silenciosa, de Rachel Carson (CARSON, 1953), deu início, segundo alguns 

estudiosos, a maior revolução ecológica dos EUA e do mundo. Não podemos descartar a 

relevância de organizações como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), que buscam promover o desenvolvimento 

econômico, a harmonia e a paz entre os países.  



 
 

 
  
  
   

Na década de 70 muito se discutiu, em diversos lugares do mundo, acerca dos limites 

do crescimento econômico, da interação do homem com o meio ambiente, do aumento 

populacional e do esgotamento de recursos naturais - o relatório The Limits to Growth, do Clube 

de Roma (MEADOWS et al, 1972) serviu como base do debate nesse período. Nos anos 

seguintes, a agenda sustentável foi sendo cada vez mais incorporada na sociedade através de 

acordos, convenções, normas etc. Criou-se então, em 1987, o relatório Nosso futuro comum, 

que tratava sobre o desenvolvimento sustentável. E, logo em seguida, em 1992, aconteceu a 

Rio-92 - conferência que debateu os problemas ambientais mundiais, que gerou a Agenda 21 - 

e a convenção que gerou o Protocolo de Kyoto - tratado internacional que estabeleceu metas 

para a diminuição de produção de gases que produzem o efeito estufa e consequentemente 

aumentam os efeitos do aquecimento global. Após 20 anos da Rio-92, realizou-se a conferência 

Rio+20, onde os chefes de estado se reuniram para medir o progresso que tinham feito desde a 

última conferência e projetar as notas metas – aqui, voltaram a atenção também para a 

relevância da união da economia verde e da atividade empresarial como solução para um 

desenvolvimento sustentável. 

Essa série de eventos foi importante pois marcaram décadas de debates acerca de como 

melhorar nossa relação com o consumo, com a sociedade e com o meio ambiente. Nessa ótica, 

entende-se que devemos olhar para o desenvolvimento da sociedade, não somente com um viés 

econômico ou financeiro, mas também envolvendo a sustentabilidade de recursos. 

A figura 1 (LOUETTE, 2007) ilustra esse processo de entendimento e alinhamento das 

ideias. Enquanto a primeira parte dessa história (1970-1990) se concentrou em identificar e 

definir conceitos atrelados a sustentabilidade, a buscar soluções imediatas para problemas 

latentes como a redução do crescimento e aumento da proteção ambiental pautada no 

ecodesenvolvimento, a outra parte (1990-dias atuais) busca aplicar esses conceitos nas 

resoluções tidas até o momento, ilustrar os agentes envolvidos e responsáveis por cada processo 

e salientar como cada um tem seu papel para transformar o desenvolvimento em puramente 

econômico para econômico e sustentável ao mesmo tempo. Se antes entendia-se que esse debate 

se restringia apenas ao meio científico e filantrópico, depois foi possível entender que os 

consumidores, as empresas, os governos e nações também tem seu papel de ação para contribuir 

com esse desenvolvimento. 

 



 
 

 
  
  
   

Figura 1: Linha do tempo do desenvolvimento sustentável  

 

FONTE: LOUETTE, 2007 

 

O desenvolvimento sustentável, então, pode ser visto como um conceito que trata das 

limitações ambientais que a produção em massa, o avanço tecnológico e a globalização podem 

gerar, sendo que a sustentabilidade tenta promover o uso de recursos naturais no presente sem 

afetar a capacidade de geração e uso de gerações futuras (conforme convencionado no Relatório 

da Comissão de Brundtland, em 1987). Ou seja, ao tratar sobre desenvolvimento econômico, e 

até mesmo social, não podemos deixar de considerar a sustentabilidade. 

O termo Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ganhou notoriedade a partir de 

1953, embora existam menções anteriores, quando mencionado por Howard R. Bowen em sua 

obra Social Responsibilities of the Businessman. Logo depois, o próprio meio acadêmico 

começou a utilizar o termo para discutir a relação do meio corporativo e seus impactos para a 

sociedade. No Brasil, no decorrer da década de 90 surgiram instituições como o Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social (APPIO, MADRUGA, FRIZON, 2018). Em 2010, foi criada a ISO 



 
 

 
  
  
   

26.000 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é uma norma 

regulamentadora da responsabilidade social. Ela diz que a responsabilidade social deve integrar 

a estratégia organizacional de uma empresa, sendo refletida nos processos decisórios e levada 

em consideração na implementação de novas atividades, já que hoje percebe-se que ações como 

essas trazem benefícios – como aumento da vantagem competitiva, melhor estratégia 

organizacional, entre outros - para as organizações que as implementam (ABNT, 2010). 

Carroll (1991) defende que as empresas não precisam somente ter cunho social e um 

único propósito voltado para esse sentido. Em seu trabalho The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility (CARROLL, 1991) (figura 1) descreveu o modelo ideal de uma organização que 

busca ser socialmente responsável através de quatro tipos de responsabilidades: econômica, 

legal, ética e filantrópica. Em sua base, a empresa deve ter responsabilidade econômica, 

buscando os lucros a fim de ser útil e estabelecer legitimidade e segurança. Depois, tem-se a 

responsabilidade legal, que busca garantir que as normas e leis de mercado e governo sejam 

cumpridas. A responsabilidade ética faz com que a empresa seja de fato ética, para muito além 

da legalidade e a partir dessas a responsabilidade filantrópica, que não é obrigatória, mas muitas 

vezes é praticada, torna a empresa mais responsável e cidadã, contribuindo para o bem-estar da 

comunidade. 

 

Figura 2: A pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa 

 

Fonte: CARROL, 1991 



 
 

 
  
  
   

Para implementar a RSE em uma organização deve-se identificar as partes interessadas, 

os impactos (sociais, ambientais, econômicos) positivos e negativos das potenciais decisões, as 

áreas de atuação e por fim, dado o estabelecimento de um plano baseado nos pontos 

mencionados, pôr em prática ações voltadas para esse tema (ABNT, 2010). Para uma empresa 

é vantajoso praticar a responsabilidade social dado que há um fortalecimento da imagem e 

valorização de ações da mesma no mercado quando promove ações nesse sentido, pode levar a 

uma maior fidelização de consumidores que são engajados com causas similares, entre outros. 

Nos últimos anos, o debate acerca da responsabilidade social empresarial tem 

aumentado e tem-se observado a incorporação de novos-velhos conceitos no dia a dia das 

discussões. Um dos conceitos é o ESG - Environmental, Social and Governance -, ou ASG - 

Ambiental, Social e Governança, em português, que basicamente é uma tentativa de medir os 

impactos que as ações de sustentabilidade geram nos resultados das empresas. Esse fator é 

avaliado, principalmente, pelos investidores que buscam por investimentos sustentáveis. 

No caso do Brasil, por exemplo, a B3, antiga BM&FBOVESPA, utiliza o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) como indicador do desempenho de empresas selecionadas 

por demonstrarem comprometimento com a sustentabilidade empresarial, servindo tanto como 

um auxílio na tomada de decisão dos investidores, quanto como incentivo às empresas para que 

elas adotem melhores práticas de sustentabilidade – visto que essas contribuem para a 

longevidade do negócio (2005). 

Normas como essa auxiliaram na construção do cenário que temos hoje: a RSE atuando 

dentro do mundo corporativo através de meios que buscam parametrizar as contribuições das 

empresas para com a sociedade a fim de promover um contexto mais equilibrado para a 

sociedade em si. Dado o contexto de globalização que hoje temos, buscou-se adequar a 

complexidade do modelo para o cenário atual - fazendo com que as empresas repensem seu 

modelo de atuação e seus impactos sociais. 

O problema nisso é que muitas empresas propagam uma realidade que não exercem. O 

termo Greenwashing é geralmente utilizado para se referir a organizações que usam desse 

marketing verde para fazer com que os consumidores, clientes etc. acreditem que eles estão 

fazendo alguma coisa para proteger o meio ambiente quando, na verdade, apenas estão usando 

isso como ação de marketing. Alguns estudiosos dizem que o Greenwashing acontece quando 

uma empresa tem um discurso voltado para sustentabilidade, um marketing verde, sobre ser 



 
 

 
  
  
   

sócio responsável sem ter sólidas evidências para isso (NEW MONEY, 2021) e quando possui 

diversos dados sobre ESG, mas quase nenhuma performance voltada para isso no dia a dia (YU; 

LUU; CHEN, 2020). 

Somente depois de muito tempo tornou-se consensual o uso do termo economia verde 

para falar sobre a importância de evoluirmos quanto humanidade econômica e 

tecnologicamente, mas sem nos esquecer que a sustentabilidade ambiental nessa equação. O 

PNUMA define a economia verde como aquela que busca a melhoria do bem-estar humano e 

da equidade social enquanto busca reduzir os riscos ambientais e de escassez (UNEP, 2011). 

Como mencionado anteriormente, essa preocupação com o meio ambiente foi se 

intensificando conforme as consequências negativas do consumo desenfreado e da produção 

em massa se intensificaram também. Os governos internacionais então, começaram a se reunir 

esporadicamente para tratar de assuntos relacionados ao clima, aos impactos das ações humanas 

no meio ambiente e de planos governamentais pautados no desenvolvimento econômico 

sustentável para solucionar os problemas latentes. Abaixo, farei uma breve linha do tempo 

considerando alguns momentos históricos a fim de demonstrar a evolução da conscientização 

dos países acerca da importância da preservação do meio ambiente. 

 

Quadro 1 – Eventos do Desenvolvimento Sustentável 

ANO EVENTO 

1954 Realização da Convenção Internacional para a prevenção da contaminação do mar 

por óleo, onde foi acordado que as partes envolvidas se empenhariam para conseguir 

a completa eliminação da poluição intencional dos mares por óleo ou outras 

substâncias nocivas (GRANZIERA, 2011). 

1962 Lançamento do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson deu início, segundo 

alguns estudiosos, a maior revolução ecológica e agroecológica dos EUA. Através 

dele, problemas como o descontrole da poluição causada indústrias químicas de 

inseticidas entraram no debate acerca da importância de legislações rigorosas e 

protetivas em prol do meio ambiente (CARSON, 1953). 



 
 

 
  
  
   

1972 O relatório Limites do Crescimento, do Clube de Roma (MEADOWS, 1972) alertou 

de maneira clara quão comprometido o futuro da humanidade estaria se não fossem 

alterados os métodos de produção e consumo dos recursos naturais.  

Neste ano também foi publicada a Declaração de Estocolmo (ONU, 1972), onde os 

estados se comprometiam a assegurarem que trabalhariam em prol da conservação 

e do melhoramento do meio ambiente e foi criado o PNUMA, que programa que 

hoje é conhecido como a principal autoridade global dessa área, que determina a 

agenda ambiental e cuida para que as metas estabelecidas sejam cumpridas da 

maneira mais eficiente possível (UNEP, site). 

1987 Divulgação do Relatório Nosso Futuro Comum (também conhecido como Relatório 

de Burtland) e implementação do conceito “desenvolvimento sustentável” que 

consiste em atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de 

futuras gerações atenderem as suas (ONU, 1987). 

1988 Criou-se o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) para avaliar 

pesquisas, interpretá-las e divulgar informações relevantes - sobre clima, mudanças 

de clima e soluções e estudar as dimensões socioeconômicas dos efeitos das 

mudanças climáticas - de fácil acesso e compreensão de todos 

(WOLFFENBUTTEL, 2007). 

1992 Aconteceu a Rio-92, onde representantes de 175 países se reuniram para definir 

medidas para o enfrentamento dos problemas crescentes da emissão de gases 

causadores do efeito estufa. Concluíram que as nações mais desenvolvidas eram as 

principais causadoras desses danos ambientais e que um fundo financeiro deveria 

ser criado para auxiliar os países menos desenvolvidos a lidarem com as 

consequências causadas por esse problema. O principal documento criado foi a 

Agenda 21 e essa convenção se tornou uma das mais importantes da história 

moderna (BARRETO, 2009). 

1997 Elaboração do Protocolo de Kyoto, criado durante a Conferência Rio+5, foi um 

acordo desenvolvido para conter as emissões de gases do efeito estufa.  Aqui, os 

países desenvolvidos deveriam reduzir em 5,2% suas emissões e os mais danosos 

(Japão e União Europeia) deveriam reduzir suas emissões em até 8%. Países em 

desenvolvimento não receberam metas obrigatórias. Além disso, criou-se 



 
 

 
  
  
   

ferramentas estratégicas como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 

o Crédito de Carbono (ONU, 1998). 

2002 Realização da Rio+10, visando implementar de maneira mais rigorosa as propostas 

da Agenda 21, trazendo a consciência não só para o âmbito industrial, mas para o 

individual também (LESTIENNE, 2002). 

2009 Realização da Conferência das Partes, onde foi firmado o acordo de Copenhague 

onde se discutiu os avanços das mudanças climáticas, a ajuda financeira destinada a 

países em desenvolvimento, um fundo verde e revisão dos avanços alcançados até 

então, bem como a substituição do Protocolo de Kyoto (SALATIEL, 2009).  

O problema é que as negociações aqui abordadas não foram aprovadas 

posteriormente por votação, então em 2010 houve a COP-16 e em 2011 a COP 17, 

onde finalmente um acordo foi assinado, optou-se pela continuidade do Protocolo 

de Kyoto. 

2012 Realização da Rio+20 para acompanhamento do progresso realizado pós 

fechamento do acordo, renovação do compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável. Debateu-se sobre a economia verde dentro do desenvolvimento 

sustentável, erradicação da pobreza e como implementar uma estrutura institucional 

para o desenvolvimento sustentável (RIO20, 2012). 

2014 Realização da Cúpula do Clima em Nova York. Percebeu-se que a camada de ozônio 

apresentava sinais de recuperação, graças ao acordo estabelecido no Protocolo de 

Montreal, de 1987 (UNEP, 2020). 

2019 Realização da Cúpula de Ação Climática, onde propôs-se intensificar o combate 

contra as mudanças climáticas e impactos negativos ao meio ambiente, a fim de 

alcançar o cumprimento do Acordo de Paris. Dado o pessimismo do cenário, a 

Assembleia Geral da ONU declarou o período 2021-2030 como a década das nações 

unidas da restauração de ecossistemas, onde o foco é a restauração de ecossistemas 

degradados a fim de combater a crise climática, aumentar a segurança alimentar e 

garantir o abastecimento de água e biodiversidade (UNEP, 2020). 

2021 Realização da COP 26, em Glasgow, com o intuito de acompanhar os acordos 

previamente assinados, discutir a utilização desenfreada da energia pelos países e o 

processo de transição energética, a fim de viabilizar o uso de fontes energéticas que 

impactem menos o Planeta. A diminuição do uso de gases que agravam o efeito 



 
 

 
  
  
   

estufa também foi discutido. Além desses pontos, também se discutiu sobre formas 

para os países adquirirem créditos de carbono (VIEIRA, 2021).  

2022 Realização da COP 27, no Egito. Historicamente, acordou-se sobre a criação do 

fundo financeiro para auxílio de países mais afetados pelas externalidades 

ambientais negativas produzidas por países mais desenvolvidos – ainda que os 

valores não tenham sido estipulados. Pela primeira vez, constatou-se que não há 

mais como reverter os danos provocados pelas emissões de CO2 na atmosfera.  

(COP27, 2022). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

CAPÍTULO 3. SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: INCENTIVOS 

ECONÔMICOS E LEGISLAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

Este capítulo tem como intenção realizar o resgate de conceitos importantes que servirão 

como base para análises posteriores. Dado que no capítulo anterior uma introdução de tais 

conceitos já foi realizada, o foco deste capítulo é entender como o mercado reage a empresas 

que são mais sustentáveis e como o Estado incentiva e regula tais práticas. 

 A palavra economia vem do grego oikos (casa) e nomos (costume ou lei). Essa disciplina 

se dedica a estudar a interação entre o homem, a sociedade e a administração de recursos 

escassos. Dado que temos recursos escassos e necessidades limitadas, o gerenciamento desses 

recursos deve ser feito da maneira mais eficiente possível e isso só será possível se levarmos e 

propormos um desenvolvimento sustentável pautado em equilíbrio, desenvolvimento 

econômico e social. 

Milton Friedman, em contrapartida, defende que as empresas que se preocupam em 

serem comprometidas com causas sociais e ligadas à sustentabilidade, para muito além dos 

lucros, estão apenas propagando o socialismo puro (FRIEDMAN, 1970). Para ele, não são as 

empresas que devem ter responsabilidades nesse sentido e sim, os indivíduos - e os indivíduos 

corporativos (termo que o mesmo utiliza) que estão inseridos dentro de uma empresa devem 

estar comprometidos somente com os ideais e metas da própria corporação, não com a justiça 

social, propriamente dita. Ou seja, empresas eficientes e que causam um impacto positivo à 

sociedade são aquelas que buscam maximizar seus lucros, não aquelas que antes disso, buscam 

se engajar socialmente. 

Contextualizando internacionalmente, Gabriel Wedy, juiz e professor, afirma que o 

direito ambiental dos Estados Unidos foi criado em 1970 com base nas common laws – leis que 

buscam a proteção das pessoas e das propriedades contra danos causados pelas ações de outros. 

Nesse contexto, o Estado tinha um papel regulatório e provedor de estabilização 

importantíssimo. Com a ascensão do neoliberalismo, há uma mudança dos protagonistas e uma 

perca de função por parte do Estado, e nesse sentido a questão ambiental vai se tornando cada 

vez mais importante e as empresas e consumidores vão entendendo o seu papel de atuação – 



 
 

 
  
  
   

em particular, as empresas entendem que não precisam de mais regulações estatais e que 

poderiam usar a RSE como base para uma autorregulação. De acordo com a autor: 

Relevante doutrina norte-americana, por sua vez, divide o Direito Ambiental nacional em seis 

etapas históricas: a era da common law e da conservação (anterior ao ano de 1945); da assistência 

federal aos problemas dos estados (1945-1962); do crescimento do moderno movimento 

ecológico (1962-1970); da construção da infraestrutura federal regulatória (1970-1980); da 

expansão e refinamento das estratégias regulatórias (1980-1990); e a atual fase do recuo e 

reinvenção regulatória. Evolução que passa por séculos de construção do Direito com os 

precedentes e evoluções doutrinárias da common law, pelo Estado keynesiano e assistencialista, 

pela conscientização da comunidade internacional sobre questões vinculadas ao 

desenvolvimento e crise ambiental, pela era do neoliberalismo recente e sua derrocada e, 

evidentemente, pelos tempos atuais de busca da promoção do desenvolvimento sustentável na 

era das mudanças climáticas. (Wedy, 2016) 

 

3.1 O Marketing Verde e o Greenwashing 

 As discussões acerca da importância de preservarmos o meio em que vivemos e 

lidarmos de maneira consciente e eficiente com os recursos limitados que temos se intensificam 

cada vez mais. Com os avanços tecnológicos e o advento da globalização, as informações hoje 

chegam aos consumidores quase que de maneira simultânea – seja através de um post no 

Instagram, uma divulgação em algum jornal eletrônico, um tweet no Twitter etc. Seguindo 

nessa mesma linha, pela facilidade ao acesso à informação, os consumidores estão sendo cada 

vez mais informados sobre o que consomem e o que não devem consumir. Essa agilidade no 

repasse das informações, criou em uma camada da população uma consciência acerca de seus 

impactos no meio onde estão inseridos.  

Dado que o consumidor possui necessidades ilimitadas e as empresas possuem recursos 

limitados para satisfazê-los, elas devem desenvolver novas formas de cumprir com esse 

objetivo. O marketing verde analisa como as atividades de marketing utilizam esses recursos 

limitados, enquanto satisfaz os desejos dos consumidores, tanto de indivíduos quanto da 

indústria, bem como alcança seus objetivos organizacionais (POLONSKY, 1994). Ou seja, à 

medida que as demandas mudam, muitas empresas veem essas mudanças como uma 

oportunidade a ser explorada. Para Polonsky, as organizações utilizam o marketing verde pois 

percebem que o marketing ambiental pode ser uma boa oportunidade para alcançar seus 



 
 

 
  
  
   

objetivos (KELLER, 1987), pois acreditam que possuem a obrigação moral de serem 

socialmente mais responsáveis (DAVIS, 1992; KELLER, 1987), pois estão sendo forçadas por 

órgãos governamentais a serem mais responsáveis (NAAG, 1990), pois as atividades 

ambientais de seus concorrentes as forçam a seguirem a mesma linha para não perderem 

mercado (NAAG, 1990) e por uma busca de redução de custos associada aos descartes de 

resíduos de seus processos de produção (AZZONE, MAZINI, 1994). 

Porém, nem todas as empresas que divulgam suas ações sustentáveis, realmente 

melhoram o seu comportamento – em alguns casos, as empresas enganam seus consumidores 

na tentativa de ganhar participação de mercado, em outros as empresas apenas aderem o 

marketing verde para aproveitar o “hype” (foco do momento) sem considerar sua 

complexidade. Por conta disso, as empresas podem acabar propagando o Greenwashing, dado 

que publicam uma realidade que não exercem. De acordo com Claudia Paixão, um dos maiores 

problemas do Greenwashing é que ele prejudica diretamente empresas que trabalham na 

promoção da sustentabilidade de maneira ética, pois quem consome ainda não consegue 

distinguir a diferença entre um produto que respeita os requisitos da sustentabilidade ambiental 

e um que não condiz, devido a uma infinidade de informações falsas e ocultas que estão nas 

embalagens, gerando uma confusão para os consumidores (PAIXÃO, 2015).  

No âmbito da regulamentação, o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária) é um dos responsáveis por garantir que as ações de publicidade se encaixem dentro 

da ética publicitaria, garantindo a liberdade de expressão do anunciante e a segurança do 

consumidor através de preceitos como assegurar que todo anúncio seja honesto, verdadeiro e 

respeito às leis do país; que tenham senso de responsabilidade social; deve ter responsabilidade 

e senso da cadeia produtiva junto ao consumidor; que respeite o princípio da leal concorrência; 

que esteja alinhada com os objetivos do desenvolvimento econômico, da educação e da cultura 

nacional; e que respeite a atividade publicitaria a fim de não desmerecer a confiança do público 

nos serviços que a publicidade presta (CONAR, 2021).  

Ainda utilizando a regulamentação publicitária contra o marketing verde enquanto 

ferramenta de Greenwashing, o CONAR encoraja que as corporações ao estabelecerem suas 

metas publicitarias e de negócios, também estimulem o desenvolvimento de um pensamento 

mais sustentável. Além de garantir que a publicidade se encaixe na ética publicitaria, o 

anunciante deve garantir sua responsabilidade para com o meio ambiente e a sustentabilidade 



 
 

 
  
  
   

através da concretude e veracidade de ações adotadas pela corporação frente ao que está sendo 

publicado, as informações devem ser claras e exatas, com fontes comprovadas e pertinentes a 

sua atuação de mercado. Além de garantirem que os benefícios socioambientais comunicados 

sejam relevantes e absolutos. Por fim, de acordo com o Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitaria (CONAR, 2021), as diretrizes finais são:  

(1) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade da Responsabilidade 

Socioambiental e da Sustentabilidade” toda a publicidade que comunica práticas 

responsáveis e sustentáveis de empresas, suas marcas, produtos e serviços. 

(2) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade para a Responsabilidade 

Socioambiental e para a Sustentabilidade” toda publicidade que orienta e incentiva a 

sociedade, a partir de exemplos de práticas responsáveis e sustentáveis de instituições, 

empresas, suas marcas, produtos e serviços. 

(3) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade de Marketing 

relacionado a Causas” aquela que comunica a legítima associação de instituições, 

empresas e/ou marcas, produtos e serviços com causas socioambientais, de iniciativa 

pública ou particular, e realizada com o propósito de produzir resultados relevantes, 

perceptíveis e comprováveis, tanto para o Anunciante como também para a causa 

socioambiental apoiada. (CONAR, 2021. p. 52 – Anexo 1) 

 

3.2 A Legislação Brasileira e a Sustentabilidade  

Ricardo Voltolini defende, em seu artigo sobre rótulos, selos e certificações verdes, que 

esses tipos de indicadores são importantes para facilitar o entendimento e acesso à produtos 

engajados com causas específicas e que hoje, no Brasil, a desinformação acerca desses 

indicadores é causada por dois fatores distintos: no momento da compra, o consumidor não dá 

tanta importância ao tema socioambiental e existe uma escassez de informações 

socioambientais nos produtos que sejam de fácil identificação do consumidor (VOLTOLINI, 

2010). O problema aqui se dá pela falta de interesse e aprofundamento no tema, por parte de 

toda a sociedade - pelo menos no caso do Brasil. Ainda seguindo a linha de pensamento do 

autor, os selos são bons instrumentos para auxiliar na tomada de decisão por parte do 

comprador, por serem confiáveis e por não exigirem conhecimentos profundos acerca do tema, 

presumindo que para obter o selo uma empresa precisa passar por uma série de análises bem 

parametrizados. 



 
 

 
  
  
   

Ainda nessa linha, existem diversas maneiras de mensurar o comprometimento de uma 

empresa com a sustentabilidade e o aumento de sua responsabilidade socioambiental. O Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE-B3) é uma delas. O ISE pode ser usado como indicador 

do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas selecionadas por demonstrarem 

comprometimento com a sustentabilidade empresarial, e serve tanto para auxílio na tomada de 

decisão dos investidores, quanto como incentivo às empresas para que as mesmas adotem 

melhores práticas de sustentabilidade que contribuem para a longevidade do negócio (ISE, 

2005). Ou seja, esse indicador compara o desempenho das empresas que compõem o ISE e das 

que compõem o IBOVESPA, para medir a valorização de mercado. Esse ponto é importante 

porque, como conclui Adilson Bassan, em sua dissertação de mestrado, a responsabilidade 

social e a preocupação com a sustentabilidade não deve ser somente dos ambientalistas ou de 

um grupo específico, mas da sociedade como um todo - inclusive do meio empresarial 

(BASSAN, 2018). 

A fim de evitar casos de esse falso marketing verde e de garantir que os processos de 

produção e distribuição das empresas estejam impactando minimamente o meio onde estão 

inseridas, existem algumas normas, leis e entidades que fiscalizam as ações promovidas e 

praticadas pelas corporações.  

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) diz que todos os 

indivíduos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e delega ao poder 

público a obrigatoriedade de defesa desse direito frente àqueles que tentarem se opor ao 

cumprimento do mesmo. De acordo com o especialista em direito ambiental, Paulo B. Antunes, 

o direito ambiental então visa a regulação da apropriação econômica dos bens ambientais e sua 

relação com os indivíduos, governos e empresas - de forma que considere a sustentabilidade 

dos recursos, o desenvolvimento econômico e social, bem como os índices de saúde e renda 

(ANTUNES, 2008). Por não ter um único código contendo todas as informações legais sobre 

proteção ambiental, esta parte do trabalho evidenciará os principais meios legais de fiscalização 

brasileiros instaurados no decorrer do tempo.  

Para além da Constituição Federal, que é a Lei Maior do Brasil e de onde todas as leis 

infraconstitucionais devem partir, existe a PNMA que regulamenta as atividades que envolvem 

o meio ambiente a fim de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, por meio de 

órgãos como SISNAMA, CONAMA, IBAMA, Instituto Chico Mendes, entre outros (BRASIL, 



 
 

 
  
  
   

1981); a Lei da Ação Civil Pública que visa penalizar danos morais e materiais causados ao 

meio ambiente, ao consumidor, entre outros (BRASIL, 1985); a Lei de Crimes Ambientais visa 

penalizar crimes contra a fauna, a flora, crimes de poluição, contra o ordenamento urbano, 

administração ambiental e patrimônios culturais (BRASIL, 1998); o Código Florestal prioriza 

a proteção das florestas, áreas de preservação e vegetações brasileiras através da criação de 

mecanismos econômicos e financeiros para alcançar esses objetivos (BRASIL, 2012); a Lei dos 

Recursos Hídricos que visa proteger a água – partindo do pressuposto de que este é um recurso 

limitado - e os recursos hídricos brasileiros através de mecanismos e órgãos como o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997); a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos visa proteger a saúde pública e a qualidade ambiental, reduzir a quantidade 

de resíduos gerados e descartados, incentivar a gestão dos mesmos e uma visão sustentável 

acerca destes para minimizar os impactos da poluição em nosso ecossistema (BRASIL, 2010). 

Embora o Brasil, hoje, possua um dos códigos de leis mais completos do mundo para 

tratar do meio ambiente, ainda temos um grande problema relacionado à fiscalização e apuração 

de crimes ambientais por diversos motivos – insuficiência de pessoas capacitadas para processar 

esses casos, de meios legais de cobrança e suporte para a mesma são alguns deles. Então, o 

debate também foi relevante dadas as reservas ambientais, florestas e vegetações que possuímos 

que são de extrema importância para a manutenção da vida no Planeta. Para auxiliar esta 

fiscalização, ainda mais em um contexto de liberalização dos mercados e redução da 

participação do Estado na economia, selos, índices e normas foram criados.  

O ISE, conforme detalhado no início deste trabalho, pode ser usado - por investidores 

ou como um incentivo as empresas - como um indicador do desempenho médio das cotações 

dos ativos de empresas selecionadas por demonstrarem comprometimento com a 

sustentabilidade empresarial. O Balanço Social, por outro lado, é uma ferramenta de gestão e 

informação que possibilita que os dirigentes das empresas tenham acesso aos elementos 

essenciais para a tomada de decisão, como informações econômicas, sociais de diferentes 

usuários, normalmente inseridas em relatórios de sustentabilidade e reports anuais (TINOCO, 

2008). Em 1997 o IBASE criou um modelo para certificar através de um selo as empresas que 

aderissem aos padrões do Balanço Social. Porém, o Balanço Social não pode ser visto apenas 

como mais uma informação contábil, dados os seus pressupostos e bases para análise, mas sim 

como um diferencial competitivo, para atrair mais consumidores e investidores.  



 
 

 
  
  
   

 Em 1998, o Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social lançou no mercado a 

primeira versão dos Indicadores Ethos de RSE, com o intuito de mobilizar, sensibilizar e 

auxiliar as empresas a gerirem seus negócios de maneira responsável, a fim de serem social e 

sustentavelmente mais justas. 

O objetivo do Instituto Ethos é disseminar a prática da responsabilidade social empresarial, 

ajudando as organizações a: 

1. Compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento 

empresarial socialmente responsável; 

2. Implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos, 

contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável em longo prazo; 

3. Assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas 

atividades; 

4. Demonstrar a seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente 

responsável para o retorno em longo prazo sobre seus investimentos;  

5. Identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades 

na construção do bem-estar comum; 

6. Prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômica e 

ambientalmente sustentável. (Fonte: INSTITUTO ETHOS) 

 

A ISO 26.000 diz que a responsabilidade social deve integrar a estratégia organizacional 

de uma empresa, sendo refletida nos processos decisórios e levada em consideração na 

implementação de novas atividades, já que hoje percebe-se que ações como essas trazem 

benefícios – como aumento da vantagem competitiva, melhor estratégia organizacional, entre 

outros - para as organizações que as implementam (ABNT, 2010).  Já no quesito das normas, 

elas existem para promover um sistema de gestão ambiental eficaz dentro das organizações. 

Existe a ISO 26.000, anteriormente citada, a ISO 14.000 sobre o meio ambiente, a ISO 9000 

sobre a qualidade de gestão e de produção, a OHSAS sobre riscos ambientais, a ABNT NBR 

16001 para a frente de responsabilidade social no Brasil, entre outros.  

Para além dos meios já abordados no decorrer deste trabalho, existe a Bolsa de Valores 

Sociais e Ambientais (BVS&A) que visa incentivar os investimentos em projetos de mudanças 

climáticas, recursos hídricos, cidades sustentáveis, biodiversidade e florestas (SERENZA, 

2021); os indicadores do GIFE – Gestão do Investimento Social Privado do Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas, que são usados pelas organizações para analisar seu nível de governança 



 
 

 
  
  
   

(GIFE, 2020); e o GRI, que estrutura e valida relatórios de sustentabilidade transparecendo as 

metas e resultados das empresas em direção a uma gestão mais sustentável (GRI, 2012); entre 

outros.  

 

3.3 O Mercado e a Sustentabilidade 

Se o comportamento do consumidor muda, o mercado também o faz. Conforme a linha 

do tempo exposta anteriormente (capítulo 2), o início dos debates sobre o desenvolvimento 

sustentável se deu na tentativa de organizar processos, entender necessidades e possíveis 

soluções. Depois que os conceitos e desafios estavam claros, a sociedade evoluiu no 

entendimento dos atores responsáveis por cada área de mudança. Dado que no tripé da 

sustentabilidade também existe o pilar da economia, há uma transformação, então, no papel das 

empresas e do mercado como um todo nessa distribuição de responsabilidades dentro do 

desenvolvimento sustentável - a atividade econômica pode ser uma alavanca para a realização 

do mesmo e para a intensificação do debate acerca da responsabilidade socioambiental. Para 

além do compromisso de transparência com o consumidor, existem algumas métricas que são 

utilizadas principalmente por acionistas para um aumento de interatividade com as empresas 

pautado em dados confiáveis e índices que medem o comprometimento da empresa para com 

causas socioambientais – ou seja, os relatórios de sustentabilidade e adequação aos índices que 

serão mostrados a seguir, são medidas impostas para aproximar as empresas de seus 

investidores. Nesta equação, os consumidores são apenas afetados pelo marketing derivado 

disso. 

Além das normas e métricas já expostas, existem alguns índices importantes que se 

relacionam com a ISE, como o Índice Bovespa – IBOVESPA que avalia o desempenho médio 

das cotações do mercado de ações brasileiro e serve como indicador do comportamento do 

mercado brasileiro. O Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC) mede 

o desempenho de uma carteira composta por empresas que possuem bons níveis de governança 

corporativa. O IBrX-50 (Índice Brasil 50) mede o desempenho médio das cotações de uma lista 

de ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. Não 

menos importante e talvez o que mais será destacado no estudo de caso deste trabalho, existe o 

ISE, cuja significância já foi abordada anteriormente - é uma ferramenta utilizada para realizar 

análises comparativas das corporações listadas na B3 pautado pelo Triple Bottom Line, ou seja, 



 
 

 
  
  
   

considera em suas análises a busca por justiça social, eficiência econômica e equilíbrio 

ambiental na governança corporativa.  

As ações de marketing são os principais meios de comunicação com o público dos 

movimentos que as empresas têm realizado – aumentando o nível de credibilidade e 

confiabilidade por parte dos consumidores e investidores. O problema é que existem casos em 

que as empresas se adequam minimamente as leis impostas e usam isso como marketing para 

ganhar presença de mercado.  

A Fiat realizou em 2017 uma campanha publicitária onde anunciava um “pneu super 

verdes” que prometia uma diminuição no consumo de combustível e maior durabilidade do 

mesmo – após investigações e incapacidade de comprovação das informações divulgadas nas 

campanhas de marketing, com o auxílio da CONAR, chegou-se à conclusão de que não era 

possível um pneu ser “verde”, principalmente por conta de seu método de produção e descarte. 

A montadora então foi advertida e obrigada a refazer a publicidade do produto (G1, 2017). 

 Essa mudança da relação do consumidor para com o consumo consciente e do aumento 

quantitativo de índices e monitores para medirem essas flutuações, faz com que percebamos a 

tendencia que as escolhas ótimas dos consumidores têm de irem em direção a seus valores e 

identificações e afirmar que empresas que não incorporarem medidas socioambientais efetivas 

em seus processos, no longo prazo, não se encaixará nas demandas exigidas pela sociedade.  

O Monitor de Sustentabilidade Corporativa (MSC) da Market Analysis consiste em uma 

pesquisa anual realizada com consumidores sobre as percepções, atitudes e expectativas dos 

mesmos sobre sustentabilidade corporativa. As empresas também conseguem customizar 

perguntas a serem feitas aos consumidores a fim de obterem feedbacks para melhoria da visão 

estratégica das empresas. Em um dos últimos censos, constatou-se que os consumidores 

valorizam mais ações por parte das corporações ligadas diretamente ao meio ambiente, talvez 

por falta de conhecimento acerca das inúmeras possibilidades de impactos positivos que podem 

ser realizados. A ideia não é fazer com que as empresas façam algo diferente de suas atividades 

normais, mas que as façam de maneira diferente (ANNAN, 2005).  

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) é um conselho 

empresarial mundial criado para tratar exclusivamente de temas relacionados a promoção do 

desenvolvimento sustentável. No Brasil é representado pelo Conselho Empresarial Brasileiro 



 
 

 
  
  
   

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Este conselho se compromete a cumprir metas 

estabelecidas em acordos mundiais e visualizar o futuro do planeta através de uma renovação 

de visão do meio empresarial através de questionamentos como “quais são os papeis que as 

empresas devem desempenhar para assegurar um progresso mais rápido em direção ao mundo 

projetado nas metas?”. 

A nível mundial, também, em 1999 foi criado o Índice de Sustentabilidade Dow Jones 

(DJSI) da bolsa de Nova Iorque. Este índice é utilizado para indicar a performance financeira 

de empresas líderes em sustentabilidade no mundo como um todo e se tornou referência global 

por sua precisão e rigidez analítica. Sintetizando, para compô-lo, a RobecoSAM (S&P, 2022) 

analisa os dados econômicos, o desempenho social e ambiental, a governança corporativa, as 

práticas trabalhistas, como a empresa faz gestão de riscos e lida com as mudanças climáticas. 

Esse índice tem sido cada vez mais analisado pelos investidores dada a preocupação cada vez 

mais crescente com a busca por um mundo mais sustentável.  

Partindo do pressuposto da mudança de ações dos agentes econômicos, podemos 

concluir que empresas que se comprometem com causas sociais e comercializam bens e/ou 

serviços mais sustentáveis têm vantagens competitivas sobre as empresas que não o fazem. 

Nesta parte do trabalho, falaremos a respeito dos ganhos de mercado que empresas “mais 

conscientes” podem ter. As empresas precisam criar valor sustentável – através dele elas 

conseguirão estabelecer as prioridades econômicas de seu negócio, se aproximar dos 

consumidores, aplicar métodos e processos inovadores e alcançar essa vantagem (LAZLO, 

2008). 

Hitchock e Willard (2008) ilustram de maneira simples e objetiva os estágios que uma 

empresa pode passar para o desenvolvimento neste sentido. Iniciando da parte inferior para a 

superior, tem-se no degrau do Compliance as empresas que só estão preocupadas em cumprir 

leis e para elas a preocupação com a sustentabilidade é apenas uma fonte de novos extras. No 

degrau do Eco eficiente, tem-se as empresas que seguem nessa direção apenas para economizar 

seus recursos financeiros e cumprir suas metas individuais. Depois, no marketing verde, temos 

as empresas que utilizam essa ferramenta apenas para atrair novos consumidores e investidores, 

novamente, apenas por estratégia individual. Mas, quando o negócio chega nos degraus da 

sustentabilidade e no restaurador, ele entende que deve haver uma mudança revolucionária no 

modo de pensar, agir e estruturar o seu modelo de negócio, pensando no bem-estar social, em 



 
 

 
  
  
   

seus ganhos financeiros e nos impactos ambientais, há um ganho real de vantagem competitiva 

e investimentos que trarão benefícios a longo prazo.  

 

Figura 3: The step-by-step guide to sustainability 

 

FONTE: HITCHCOCK e WILLARD (2008) 

  

Para além do cumprimento das normas vigentes, a sustentabilidade pode ser utilizada 

como uma ferramenta estratégica para as empresas  pois ela é capaz de gerar inovação técnica 

e tecnológica a ponto de gerar não apenas receita, mas lucro também. Uma empresa sustentável 

tem custos menores, menor utilização de insumos, visão estratégica eficiente e organização de 

metas (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009). De acordo com esses autores, as 

empresas que se comprometem com o tema passam por cinco estágios de mudanças: 

1. Encarar as normas como oportunidades: o principal desafio aqui é garantir que a 

conformidade com as normas se torne uma oportunidade de inovar. É necessário ter uma 

capacidade de prever e influenciar regulamentações, de trabalhar com outras empresas 

a fim de encontrar soluções criativas e usar o compliance no MVP de novas tecnologias, 

materiais e processos sustentáveis; 

2. Tornar mais sustentável a cadeia de valor: o desafio é aumentar a eficiência da cadeia 

de valor como um todo, através do domínio de técnicas importantes, da capacidade de 

reformular operações a fim de uma menor poluição, da capacidade de garantir que os 

fornecedores também se tornem sustentáveis. Com isso, existe a possibilidade de 

desenvolvimento de fontes sustentáveis de matéria prima e outros componentes, do 



 
 

 
  
  
   

aumento do uso de fontes de energia limpa e encontrar finalidades inovadoras para 

produtos que entrariam em processo de descarte; 

3. Criar produtos e serviços sustentáveis: criar produtos e serviços sustentáveis ou 

reformular a linha já existente para diminuir as externalidades ambientais negativas 

através da capacidade de identificar quais são os produtos e serviços que mais agridem 

o meio ambiente e da capacidade de conquistar apoio público real com produtos 

sustentáveis. O uso de técnicas inovadoras para o desenvolvimento dos produtos é um 

grande ganho para a empresa; 

4. Criar modelos de negócio: achar novas maneiras de gerar e obter valor, mudando com 

isso a base de competição. É necessário a capacidade de entender o que o consumidor 

deseja, encontrar maneiras distintas de satisfazer essas necessidades e entender como 

um parceiro pode aumentar o valor de seu produto ou serviço. A inovação nesse ponto 

é gerada pela criação de novas tecnologias, de modelos de monetização e modelos de 

negócios que combinam tanto com a infraestrutura digital, quanto física; 

5. Criar plataformas de próximas práticas: questionar, pela lente da sustentabilidade a 

lógica predominante na atividade empresarial. É necessário a capacidade de entender 

como recursos renováveis e não renováveis afetam o ecossistema de negócios e setores. 

Com isso, há um ganho com a criação de produtos que não utilizam muitos recursos 

renováveis em seu processo de produção e inserção de tecnologias que permitem que a 

indústria use a energia gerada como subproduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

CAPÍTULO 4. O CASO AMBEV 

4.1 História e Produtos 

 Em 1999, após a fusão da Companhia Antarctica Paulista e da Companhia Cervejeira 

Brahma, surgiu a AMBEV - respondendo, na época, a 40% do mercado brasileiro de bebidas e 

70% da produção nacional de cerveja. Contando com pouco mais de 30 mil acionistas em sua 

fundação, com aproximadamente R$ 8,1 bilhões em ativos, mais de R$ 2,8 bilhões em 

patrimônio líquido e um volume de vendas por conta das companhias antecessoras de 

aproximadamente R$ 10,3 bilhões (FOLHA, 1999). Em 2004 a Interbew adquiriu os direitos 

da AMBEV, criando a InBev, que hoje é considerada a maior e mais importante cervejaria do 

mundo – após, juntamente a esse evento, ter comprado a cervejaria americana Anheuser-Busch. 

Hoje a companhia é controlada por um grupo de acionistas compostos pela IIBV, pela AmBrew 

(ambas subsidiarias da AB InBev).  

Segundo os relatórios, a AMBEV busca causar impactos em cada ponta de sua cadeia 

de valor, apoiando produtores locais através da compra de insumos por eles, investindo 

fortemente em capacitação de seu quadro de funcionários e fornecedores – estes também 

contam com plataformas que os auxiliam a divulgar seus trabalhos – auxilio a comunidades em 

que as fabricas e industrias estão inseridas, em campanhas de incentivo ao consumo consciente 

por parte dos clientes, possuem ambiciosas metas de ecoeficiência e restauração de florestas e 

bacias hídricas.  

Atualmente, a AMBEV está presente em 18 países e somente no Brasil ela tem 32 

cervejarias e 1 milhão de pontos de venda. Ao todo, são mais de 50 mil colaboradores e diversos 

produtos compondo o portifólio da companhia. Dentre estes produtos, estão: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

Quadro 2 – Portifólio de produtos AMBEV 

Cervejas Adriática, Andes, Antarctica, Antarctica Sub 

Zero, Beck’s, Berrió, Bohemia, Brahma 

(Comum, Zero, Light, Extra, Bier, Fresh), 

Bucanero Fuerte, Budweiser, Caracu, 

Colorado, Corona, Esmera, Franziskaner, 

Goose Island, Hertog Jan, Hoegaarden, Jona, 

Kronenbier, Labatt Blue, Lakeport Brewing, 

Leffe, Legitima, Lowenbrau, Magnifica, 

Modelo, Michelob Ultra, Miller, Norteña, 

Nossa, Original, Paceña, Patagonia, Patricia, 

Pilsen, Polar, President, Puerto del Mar, 

Quilmes, Serramalte, Serrana, Skol (Comum, 

Hops, 360, Beats, Ultra e Puro Malte), 

Samson, Setella Artois, Spaten, Três Fidalgas 

e Wals. 

Refrigerantes Água Tônica Antarctica, Baré, Citrus 

Antarctica, Guaraná Antarctica, H2OH! Os 

Caçulinhas, Pepsi, Soda, Sukita e Teem. 

Outras Bebidas Água Ama, Do Bem, Fusion, Gatorade e 

Lipton Ice Tea, Beats, Mike’s, Isla, 

Beefeater, Dante Robino, Novecento, 

Pingvino e Red Bull. 

Fonte: AMBEV, 2022. 

  

 Busca-se neste capítulo apresentar a AMBEV e seus indicadores financeiros, a fim de 

investigar através de números se grandes companhias, como essa, conseguem ser 

economicamente lucrativas ao mesmo tempo que são socialmente responsáveis e 

corporativamente sustentáveis - hipótese desse trabalho. 

 Filipe Almeida defende em seu doutorado que as leis de mercado existentes se refletem 

e são refletidas nas atitudes da população e investidores como um todo. Os bens intangíveis de 



 
 

 
  
  
   

uma empresa – tais como licenças, recursos humanos, marca, tecnologias, know-how, 

adaptabilidade a mudanças – são cada vez mais relevantes nos cálculos dos ativos da mesma. 

Esse tipo de ativo, aliás, pode ser diretamente influenciado pela presença ou ausência de 

passivos sociais e ambientais. Um exemplo prático é uma pesquisa realizada pelo Índice Dow 

Jones de Sustentabilidade (DJSI), que revelou que as empresas que fazem parte desse índice 

têm uma valorização de 15~20% de suas ações, quando comparado a empresas tradicionais 

(ALMEIDA, 2007).  

 

4.2 Ações da Companhia 

 Empresas que buscam ser referência em sustentabilidade e ações socioambientais, tem 

que prezar pela transparência de dados, ações e informações. Dito isso, a produção de relatórios 

anuais de sustentabilidade são excelentes indicadores dos movimentos das empresas nesse 

sentido. A AMBEV produz e publica anualmente o seu relatório de sustentabilidade desde 

2001. A companhia faz parte da Rede Brasil do Pacto Global das ONU, que busca o 

gerenciamento de negócios de forma sustentável e alinhado com as metas do pacto global. 

Através da plataforma Mundo Melhor – através de ações em frentes como Água, Embalagem 

circular, Agricultura sustentável, Mudança Climática, Empreendedorismo, Consumo 

Responsável, Diversidade e Inclusão, Equidade racial, AMA e VOA - a mesma realiza ações 

voltada para impulsionar 13 das 17 ODS da ONU, conforme indicado no diagrama abaixo 

(AMBEV, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

Figura 4: Diagrama de ODS da ONU 

Fonte: PACTO GLOBAL, 2015. 

  

Nessas frentes, a companhia atua das seguintes formas, seguindo o conceito do ESG. 

No viés ambiental, a meta é “Melhorar de forma mensurável a disponibilidade e a quantidade 

da água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico com as quais a cervejaria 

se relaciona”. A companhia pretende alcançar esse objetivo através de projetos como o 

Programa Bacias e Florestas - que  visa colaborar para a recuperação e preservação de algumas 

bacias hidrográficas do pais -, o projeto Água AMA – que reverte todo o lucro de vendas desse 

produto para projetos que levam água potável à comunidades do semiárido e de periferias 

urbanas do Brasil -, o projeto Saveh que criou uma plataforma gratuita que faz gestão de seu 

sistema hídrico, para diminuir o consumo de água, sistema este onde outras empresas podem 

também gerar um plano de ação para si próprias a fim de buscar um aumento de eficiência e a 

diminuição de desperdícios da água -, a ação coletiva Coalização Cidades Pela Água reúne 

empresas e governos para contribuírem conjuntamente com projetos de conservação e 

restauração florestal em áreas que são fundamentais para a conservação dos mananciais -, e, 



 
 

 
  
  
   

por fim, também integra o projeto CEO Water Mandate – que une líderes globais na busca de 

soluções eficientes para o problema de escassez da água e falta de saneamento em todo o mundo 

(AMBEV, 2021). É perceptível a preocupação da companhia para com a reposição da água 

utilizada e desperdiçada em seu processo produtivo e distributivo, mas um ponto de 

preocupação aqui deve ser com a qualidade da água que será entregue às comunidades afetadas 

e avaliar a possibilidade de reaproveitamento de água pela companhia. Necessário é sinalizar 

cada vez mais às autoridades competentes a importância de uma fiscalização assídua e 

recorrente dessa água disponibilizada.   

 Na frente de Embalagens Circulares, a meta é fazer com que todas as embalagens dos 

produtos sejam retornáveis ou feitas de conteúdo reciclado até 2025, através do 

acompanhamento e reutilização de vidros, alumínios e pets. Já em 2021, 48,9% das embalagens 

de vidro, 22,1% das embalagens de PET e 75,4% das embalagens de alumínio eram feitas de 

material reciclado (AMBEV, 2021).  

 Já na frente de Ações Climáticas, a meta é zerar as emissões de carbono líquido da 

cadeia de valor até 2040 – fazendo com que 100% da eletricidade comprada advenha de fontes 

renováveis, causando 25% de redução das emissões de carbono. Entre 2017 e 2021 houve uma 

redução de 44,6% na intensidade das emissões de CO2 nas operações do Brasil, sendo que em 

2021 a AMBEV construiu um parque eólico e diversas usinas solares no Brasil para 

abastecerem alguns centros de distribuição (AMBEV, 2021). Atualmente a companhia já tem 

centros de operação, cervejaria e maltaria que são carbono neutro e possui uma plataforma 

digital chamada SAVEE que realiza diagnósticos e auxilia empresas a reduzirem o consumo de 

energia elétrica, bem como aumentar a sua eficiência de uso e diminuir seus custos. Outra meta 

ambiciosa é a de ter 50% da frota composta por caminhões elétricos e 100% de suas geladeiras 

ecológicas (que tem uma redução de 50% de consumo energético em comparação com as 

geladeiras convencionais) até 2025.  

 Além de atuar com o controle de embalagens recicláveis para diminuir a quantidade de 

plásticos e se concentrar em reciclar os já existentes, a companhia busca atuar na frente de 

agricultura através treinamentos aos agricultores parceiros para que os processos de plantio 

estejam cada mais próximos do ideal sustentável. Uma equipe de pesquisadores dá o suporte 

técnico e científico para que os processos envolvendo o plantio e colheita sejam eficientes e 

limpos - Projeto Smart Barley (AMBEV, 2021). 



 
 

 
  
  
   

 

Figura 5: metas e projetos ambientais AMBEV 

 

Fonte: AMBEV, 2021. 

 

 Na frente Social, além do projeto AMA já mencionado anteriormente, a companhia foca 

em transformação através do projeto VOA, que realiza mentorias de gestão em ONGs com 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social afim de desenvolver os mesmos e gerar 

oportunidades de trabalho. Além disso, durante a pandemia do Coronavirus, a AMBEV utilizou 

o material PET das garrafas de refrigerante para produzir máscaras de proteção para todos os 

profissionais da saúde do Brasil. Em paralelo, durante esse momento delicado a companhia agiu 

para arrecadar fundos através de LIVES para auxílio de pessoas e pequenos negócios que 
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necessitavam. Também atua na luta por equidade racial dentro da companhia afim de assegurar 

a representatividade de pessoas pretas, negras e pardas (AMBEV, 2021). 

 

Figura 6: metas e projetos sociais AMBEV 

 

Fonte: AMBEV, 2021. 

 

 Por fim, na frente de Governança, a companhia afirma prezar pela transparência, ética 

e integridade. Aqui, o ideal é construir valores que tenham bases sólidas e que seja aplicáveis 

no dia a dia da companhia. Para além do código de conduta e do acompanhamento do seu vigor, 

a AMBEV participa ativamente e é um dos patrocinadores do Instituto ETHOS – que busca 

garantir e mobilizar as empresas a gerirem seus negócios de uma maneira mais socialmente 

responsável -, fundou o Instituo ETCO – que reúne diversas empresas e entidades não 

governamentais em prol do debate sobre como manter um mercado concorrencial pautado na 

ética e demonstrar de maneira prática as consequências negativas que ações antiéticas podem 

gerar ao crescimento da economia do país -, e atua ativamente na Empresa Limpa, que atua no 

mesmo sentido que o Instituto ETCO (AMBEV, 2021).  

 

Figura 7: metas e projetos de governança da AMBEV 

 

Fonte: AMBEV, 2021. 
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 De acordo com Gil Friend (2009) serviços verdes só conseguem gerar valor real ao 

cliente se houver a menor quantidade possível de impactos ambientais. Logo, além de ofertar 

um serviço verde, a empresa deve se preocupar em utilizar seus recursos de maneira eficiente, 

não somente em custos ou em qualidade de produção, mas levando o impacto ambiental em 

consideração. A exposição de ações, projetos e metas da AMBEV, feita acima, tem o intuito de 

demonstrar a preocupação constante que a companhia possui com os impactos que causa ao 

meio ambiente, à sociedade e com a preocupação em ser ética.  

 É possível identificar a relação entre a sustentabilidade em uma corporação e o 

desempenho empresarial da mesma por meio de análises acerca do processo de inovação 

tecnológico e gerencial – e como isso é transcrito em custos, através da associação do aumento 

de receitas decorrentes da diversificação de produtos e posição de mercado, através da 

observação da existência de fontes preferenciais de financiamentos e por meio da análise dos 

riscos operacionais.  

Os relatórios de sustentabilidades são úteis para transmitir, principalmente a 

investidores, informações relevantes sobre a saúde financeira de uma empresa no sentido 

econômico, social e ambiental e relacionar como essas informações e acontecimentos estão 

alinhados com os valores da empresa. Regina Scharf diz que no Brasil três tipos de relatórios 

se sobressaem: o primeiro, é demonstrado através de balanços financeiros tradicionais no 

modelo do IBASE e por ele é possível ter uma visão detalhada dos números relacionados à 

responsabilidade social e ambiental. O segundo foi desenvolvido pelo Instituto ETHOS; nele é 

possível ter a visibilidade que o relatório do IBASE propõe, mas num nível de detalhe das ações 

praticadas pela empresa, dos indicadores econômicos, sociais e ambientais. O terceiro tipo de 

relatório tem como base um modelo estabelecido pelo GRI (uma união entre o PNUMA e o 

CERES) que busca tornar os balanços socioambientais (instrumento de gestão e informações 

que evidenciam os dados econômicos, sociais e ambientais de desempenho das organizações) 

muito mais relevantes que os balanços financeiros (SCHARF, 2004). Um outro ponto em 

comum desses relatórios é que todos precisam ter informações claras, objetivas, relevantes, 

devem ser publicados periodicamente e os dados devem ter fácil comparação com os dos 

concorrentes.  

 



 
 

 
  
  
   

4.3 Demonstrativos de Resultado 

Ser uma empresa que possui a responsabilidade social em seus valores e cotidiano, 

condiz com ser uma empresa que busca lucros e resultados, mas não independente das 

externalidades que possa causar. Nos dias atuais a sociedade cobra muito mais transparência, 

envolvimento com causas e responsabilidade nos modos de produção e distribuição. Ao 

alcançar os níveis esperados, tanto no quesito de excelência de produto quanto no que tange a 

ecoeficiência e a responsabilidade empresarial, e divulgar informações acerca de seu 

comprometimento com isso, a atenção dos clientes e investidores tendem a se voltar para essa 

empresa, bem como seu favoritismo para futuras compras. O aumento da receita acontece pois 

o trabalho da empresa, ao não ser motivado apenas por lucros, demonstra comprometimento 

com a sociedade e o meio ambiente na qual a mesma está inserida. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pela Union+Webster divulgada FIEP, 

87% dos consumidores brasileiros preferem comprar produtos de empresas sustentáveis (FIEP, 

2019), expressando que atualmente os clientes estão preocupados com a postura e engajamento 

social das empresas. Esse dado também agrada aos investidores pois dentro da mesma pesquisa, 

os consumidores dizem que não se importam de pagar um pouco mais pelo produto, se o uso e 

impacto do mesmo envolver mais benefícios a malefícios.  

Na AMBEV, os relatórios de sustentabilidade são publicados anualmente, no segundo 

formato apresentado por Scharf – evidenciando o balanço financeiro (desempenho) e as 

iniciativas da companhia, atendendo ao padrão de elaboração estabelecido pela GRI. Para seguir 

com as análises e testar a hipótese deste trabalho de maneira sintetizada, será realizado um 

recorte temporal analisando os 10 últimos anos (2011 – 2021). Os relatórios têm continuidade 

e ligação, dado que seus dados são sempre comparados com o ano anterior. Eles são formulados 

principalmente para os stakeholders – a companhia define seus stakeholders como sendo seus 

funcionários, o estado, acionistas, pesquisadores acadêmicos, sindicatos, ONGs, clientes e 

consumidores. Nacionalmente, as informações contidas neles seguem os critérios contábeis da 

ABRASCA, internacionalmente, segue a IFRS e são auditadas pela PWC. A partir deste ponto, 

trataremos não mais dos produtos oferecidos pela companhia, mas de seus números. 

O DRE é um dos mais comuns métodos de gestão empresarial pois é simples, lógico e 

tende a ser preciso. Através dele é possível analisar os dados consolidados das atividades 

operacionais e não operacionais de uma empresa em determinado período – a fim de evidenciar 



 
 

 
  
  
   

claramente se há um estado de lucro ou prejuízo. Este relatório costuma ser acompanhado 

mensalmente para uma melhor visualização dos custos, receitas e despesas apuradas para uma 

tomada de decisão com embasamento. A seguir, algumas linhas do DRE da AMBEV serão 

evidenciadas a fim de comprovar a hipótese de que uma empresa consegue ser socio-

ambientalmente responsável e lucrativa ao mesmo tempo. Os gráficos têm a grandeza de 

milhões de R$.  

A Receita Liquida corresponde ao montante exato que a empresa recebe pela venda de 

seus produtos ou serviços, ou seja, o dinheiro líquido que entra na empresa (receita liquida = 

receita bruta – deduções dos impostos sobre vendas, descontos, abatimentos e devoluções). 

Através deste indicador é possível entender se houve lucro ou prejuízo líquidos no exercício. 

No caso da AMBEV, até a metade do período analisado, a receita liquida crescia em uma média 

de 11,3%, caindo posteriormente para uma média de 10,1% dado um ano de recessão que a 

companhia passou.  

 

Gráfico 1 – Evolução da Receita Líquida (em milhões R$) 

 

FONTE: AMBEV (conferir Anexo 3 a 8) 
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Já o Lucro Bruto é um indicador que mede a diferença entre a receita que uma empresa 

obtém em relação a seus custos variáveis (insumos produtivos) que estão diretamente ligados à 

produção da empresa. Este indicador se positivo, indicará lucro e se negativo, prejuízo. O que 

tem se analisado é que embora a o nível de crescimento seja não altere muito de um período 

para outro, ele é constante. Então a companhia ao mesmo tempo que aumenta seus custos, 

também consegue aumentar sua receita e não fazer com que seu lucro seja afetado por novas 

ações e iniciativas. 

 

Gráfico 2 – Evolução do Lucro Bruto (em milhões R$) 

 

FONTE: AMBEV (conferir Anexo 3 a 8) 
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com Margens, Receitas, Valor de Mercado e outros índices, o mesmo pode indicar o potencial 

financeiro, a qualidade e o volume bruto do lucro da empresa. No gráfico abaixo, além dos 

valores apresentados, a linha traçada representa a tendência ao crescimento e aumento de 

ganhos financeiros. A AMBEV vinha numa linha de crescimento até 2015 – nesse período 

alguns investimentos realizados não foram tão benéficos para a empresa e isso se refletiu nos 

anos seguintes pois o EBIT que antes vinha numa crescente, começou a decrescer. Em 2021 

houve uma retomada do crescimento, muito provavelmente por conta da pandemia de Corona 

Vírus.  

 

Gráfico 3 – Evolução do EBIT (em milhões R$) 

 

FONTE: AMBEV (conferir Anexo 3 a 8) 
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Gráfico 4 – Evolução do EBITDA (em milhões R$) 

 

FONTE: AMBEV (conferir Anexo 3 a 8) 

 

No gráfico abaixo, que compara o EBITDA e o EBIT, podemos ver que a companhia 

tem tanto um grande potencial para geração de caixa, quanto para geração de lucro, mas que no 

momento isso ainda não se traduz na realidade, dado que há uma recuperação, mas não um 

crescimento saudável.  

Gráfico 5 – Comparativo EBITDA x EBIT (em milhões R$) 

 

FONTE: AMBEV (conferir Anexo 3 a 8) 
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 Por fim, o Lucro Líquido é um indicador que representa o rendimento que uma empresa 

gera a seus acionistas através de suas atividades operacionais (receita total – custos 

operacionais). Ou seja, esse indicador representa quanto a empresa lucrou de fato, depois de 

todos os descontos cabíveis e é avaliado por muitos investidores que se interessam em alguma 

empresa pois demonstra de maneira clara o desempenho da mesma.  

 

Gráfico 6 – Evolução do Lucro Líquido (em milhões R$) 

 

FONTE: AMBEV (conferir Anexo 3 a 8) 
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4.4 A AMBEV e o Mercado Concorrente 

 O Brasil se tornou sede de diversas empresas estrangeiras, dado mercado aquecido e 

incentivos para ingresso. Atualmente, a AMBEV, a Coca-Cola FEMSA e a Heineken hoje são 

as maiores empresas do ramo de bebidas no Brasil. Porém, para lidar com essa forte 

concorrência, a AMBEV buscar inovar, se engajar, possuir um leque de diferenciação de 

produtos, garantir preços diferenciados, cooperar e se aliançar quando necessário.  

 Ao explorar essas estratégias, percebe-se que a estratégia de diferenciação de produtos 

faz com que as empresas que possuam grande presença de mercado consigam se adequar as 

necessidades de clientes – para preservar essa posição – e auferir mais lucros. A AMBEV faz a 

análise do comportamento do consumidor através de investimentos em pesquisas de mercado, 

publicidades e análise de indicadores de vendas de acordo com a região e sazonalidade. Já na 

estratégia de diferenciação de preços, o interesse reside em alcançar padrões de excelência na 

empresa. A AMBEV lida com esse indicador garantindo diversidade em seu portifólio de 

produtos, para que se enquadre na restrição orçamentaria e gosto de cada consumidor. Já na 

frente de alianças e cooperação estratégica, essa estratégia é utilizada para determinar a 

competitividade entre o setor. A cooperação é utilizada através de ações em conjunto de 

empresas concorrentes ou não, mas que possuem um objetivo em comum, já as alianças servem 

para mudar as regras de concorrência de um mercado, também em busca de um objetivo em 

comum. Esse indicador se aplicou na AMBEV a partir da aliança entre companhias realizada 

entre a AMBEV e a InterBrew, gerando a nível mundial a AB InBev, que hoje é considerada a 

maior companhia de bebidas do mundo.  

 O sistema de gestão ambiental (SGA) adotado pela AMBEV preza pela preservação de 

reservas ambientais, pelo uso consciente de recursos não renováveis e perpetuação de espécies 

e ambientes naturais. A partir desse tipo de sistema de gestão, uma empresa pode sugerir ações 

e projetos – como os praticados hoje pela AMBEV (mencionados no item 4.2) para cooperar 

com a preservação ambiental. De maneira prática, o SGA da AMBEV tem direcionado a 

empresa a uma constante posição de inovação tecnológica e consequentemente a uma redução 

de custos.  

 

 



 
 

 
  
  
   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preocupação acerca das questões ambientais gerou um senso de urgência com o qual 

as companhias devem aprender a lidar. Uma vez que as demandas estão cada vez maiores e os 

recursos cada vez mais escassos, urge uma urgência cada vez maior por soluções alternativas 

para os problemas já existentes e os que surgem no meio do caminho – garantindo com que 

possamos ser capazes de gerar condição de subsistência para a geração atual, sem comprometer 

a capacidade da mesma para as gerações futuras. A gestão sustentável então descreve o modo 

como as empresas podem se manter estáveis e prosperas e ao mesmo tempo assegurar que 

futuras gerações também o façam contando com a existência dos recursos naturais. 

Companhias podem se beneficiar da incorporação da sustentabilidade em seus valores 

e atividades em diversos aspectos. No sentido dos indicadores financeiros, podem reduzir 

custos, aumentar receita, ganhar prêmios no mercado de ações, aumentar sua participação de 

mercado. No que diz respeito aos clientes, aos investidores e ao mercado, pode haver um 

aumento na satisfação do cliente por conta da inovação de produtos, aumento na reputação, 

inserção em novos mercados, aumento da satisfação no relacionamento com stakeholders, 

redução de intervenções regulatórias e redução de riscos. Já na operação, além das perdas serem 

minimizadas, a inovação dos processos e dos meios de produção utilizados trazem ganho de 

produtividade e conhecimento técnico sobre novos processos.    

 Diante do contexto apresentado neste trabalho através do detalhamento de fases que nos 

levaram, quanto humanidade, a debater sobre a sustentabilidade no meio empresarial, dos 

conceitos explicados, do estudo de caso apresentado e da restrição à análise de informações 

financeiras consolidadas, pode-se concluir que a AMBEV tem tentado retomar seu crescimento, 

pós períodos turbulentos mas ainda não se mostra estável e crescente, em termos financeiros, 

impossibilitando a possibilidade de mostrar através desse estudo de caso a hipótese deste 

trabalho. Ainda assim, é uma companhia consolidada e referência em gestão e socio-

ambientalmente responsável. Não é possível segregar custos com sustentabilidade de outros 

custos, mas é possível perceber que esse ativismo não se restringe à sua cultura e 

movimentações internas, a companhia possui ferramentas e projetos que são capazes de auxiliar 

na implantação de ações mais sustentáveis em outras empresas, bem como auxiliar na 

disseminação de conhecimento acerca da responsabilidade social empresarial.  



 
 

 
  
  
   

A pesquisa não se esgotou. Dada a impossibilidade de abertura dos custos para 

discernimento do que é gasto com ações e projetos socioambientais, a análise se restringiu em 

vincular a possibilidade de ser uma empresa financeiramente estável e lucrativa, que cresce 

anualmente e ganha presença de mercado, mas que ainda assim se mantem ativa em prol de 

causas sociais e ambientais, buscando um desenvolvimento econômico sustentável. Interessante 

seria, se num futuro fosse possível segregar os custos e mensurar financeiramente a 

preocupação e investimentos da companhia com esses valores, quando comparado com outras 

frentes de gastos. Existe também a possibilidade de seguir com esse trabalho analisando o 

balanço patrimonial da companhia e outros indicadores, analisando o mercado em que a mesma 

está inserida, avaliando os locais onde a companhia está instalada para avaliar possíveis 

externalidades negativas ou até mesmo realizar comparativos aprofundados com seus 

concorrentes. 

 Pode-se concluir que a inserção da sustentabilidade quanto estratégia de negócios não 

necessariamente impactará negativamente a performance financeira de uma empresa se as 

ações, produtos, serviços, boas práticas, ética e planejamento da mesma estiverem intimamente 

ligados e alinhados a cultura e aplicação no cotidiano da mesma. Com isso se torna evidente 

que as companhias não devem apenas se apropriar e utilizar termos voltados a ecoeficiência, 

ação social e sustentabilidade para ganho de mercado e publicidade, mas que apliquem isso em 

sua cultura, em seus processos de produção e distribuição, em seu produto final, a fim de gerar 

valor palpável, estável e crescente no longo prazo para a companhia.  
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ANEXO 1 – CONAR, ANEXO U – APELOS DE SUSTENTABILIDADE 

É papel da Publicidade não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir para a formação de 

valores humanos e sociais éticos, responsáveis e solidários. O CONAR encoraja toda Publicidade que, 

ao exercer seu papel institucional ou de negócios, também pode orientar, desenvolver e estimular a 

sociedade objetivando um futuro sustentável. 

Regra Geral 

(1) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade da Responsabilidade Socioambiental 

e da Sustentabilidade” toda a publicidade que comunica práticas responsáveis e sustentáveis de 

empresas, suas marcas, produtos e serviços. 

(2) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade para a Responsabilidade 

Socioambiental e para a Sustentabilidade” toda publicidade que orienta e incentiva a sociedade, a 

partir de exemplos de práticas responsáveis e sustentáveis de instituições, empresas, suas marcas, 

produtos e serviços. 

(3) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por “Publicidade de Marketing relacionado a 

Causas” aquela que comunica a legítima associação de instituições, empresas e/ou marcas, 

produtos e serviços com causas socioambientais, de iniciativa pública ou particular, e realizada com 

o propósito de produzir resultados relevantes, perceptíveis e comprováveis, tanto para o Anunciante 

como também para a causa socioambiental apoiada. 

Além de atender às provisões gerais deste Código, a publicidade submetida a este Anexo deverá 

refletir a responsabilidade do anunciante para com o meio ambiente e a sustentabilidade e levará em 

conta os seguintes princípios: 

1. Concretude 

As alegações de benefícios socioambientais deverão corresponder a práticas concretas adotadas, 

evitando-se conceitos vagos que ensejem acepções equivocadas ou mais abrangentes do que as 

condutas apregoadas. A publicidade de condutas sustentáveis e ambientais deve ser antecedida pela 

efetiva adoção ou formalização de tal postura por parte 

da empresa ou instituição. Caso a publicidade apregoe ação futura, é indispensável revelar 

tal condição de expectativa de ato não concretizado no momento da veiculação do anúncio. 

2. Veracidade 

As informações e alegações veiculadas deverão ser verdadeiras, passíveis de verificação e de 

comprovação, estimulando-se a disponibilização de informações mais detalhadas sobre as práticas 

apregoadas por meio de outras fontes e materiais, tais como websites, SACs (Serviços de 

Atendimento ao Consumidor) etc. 

3. Exatidão e Clareza 



 
 

 
  
  
   

As informações veiculadas deverão ser exatas e precisas, expressas de forma clara e em linguagem 

compreensível, não ensejando interpretações equivocadas ou falsas conclusões. 

4. Comprovação e Fontes 

Os responsáveis pelo anúncio de que trata este Anexo deverão dispor de dados comprobatórios e de 

fontes externas que endossem, senão mesmo se responsabilizem pelas informações socioambientais 

comunicadas. 

5. Pertinência 

É aconselhável que as informações socioambientais tenham relação lógica com a área de atuação das 

empresas, e/ou com suas marcas, produtos e serviços, em seu setor de negócios e mercado. Não serão 

considerados pertinentes apelos que divulguem como benefício socioambiental o mero cumprimento 

de disposições legais e regulamentares a que o Anunciante se encontra obrigado. 

6. Relevância 

Os benefícios socioambientais comunicados deverão ser significativos em termos do impacto global 

que as empresas, suas marcas, produtos e serviços exercem sobre a sociedade e o meio ambiente – 

em todo seu processo e ciclo, desde a produção e comercialização, até o uso e descarte. 

7. Absoluto 

Tendo em vista que não existem compensações plenas, que anulem os impactos socioambientais 

produzidos pelas empresas, a publicidade não comunicará promessas ou vantagens absolutas ou de 

superioridade imbatível. As ações de responsabilidade socioambiental não serão comunicadas como 

evidência suficiente da sustentabilidade geral da empresa, suas marcas, produtos e serviços. 

8. Marketing Relacionado a Causas 

A publicidade explicitará claramente a(s) causa(s) e entidade(s) oficial(is) ou do terceiro setor 

envolvido(s) na parceria com as empresas, suas marcas, produtos e serviços. O anúncio não poderá 

aludir a causas, movimentos, indicadores de desempenho nem se apropriar do prestígio e credibilidade 

de instituição a menos que o faça de maneira autorizada. As ações socioambientais e de 

sustentabilidade objeto da publicidade não eximem anunciante, agência e veículo do cumprimento 

das demais normas éticas dispostas neste Código. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
  
   

ANEXO 2 – CF, 1988. ART. 225. CAPÍTULO VI – DO MEIO AMBIENTE  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 

e ecossistemas;  

II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 

VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 

de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.  

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados.  

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 

e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais.  

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 

necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 

sem o que não poderão ser instaladas. 



 
 

 
  
  
   

ANEXO 3 – AMBEV, 2020 A 2021. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  

(em milhões R$) 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

R$ milhões

Receita líquida 58.379,0                     72.854,3                          

Custo dos produtos vendidos (27.066,1)                    (35.659,7)                        

Lucro  bruto 31.312,9            37.194,6              

Despesas logísticas (8.245,0)                      (9.932,7)                           

Despesas comerciais (6.374,6)                      (7.035,5)                           

Despesas administrativas (2.948,5)                      (4.877,4)                           

Outras receitas/(despesas) operacionais 2.679,4                       2.124,1                              

Lucro  o peracio nal a justado 16.424,2           17.473,0              

Itens não usuais (452,0)                         (392,8)                              

Lucro  o peracio nal 15.972,2           17.080,2              

Resultado financeiro líquido (2.434,4)                      (3.205,4)                           

Participação nos resultados de empreendimentos contro lados em 

conjunto (43,3)                            (115,7)                                

Lucro  antes do  impo sto  de renda e co ntribuição  so cial 13.494,4           13.759,2              

Despesa com imposto de renda e contribuição social (1.762,5)                       (636,6)                              

Lucro  lí quido  do  perí o do 11.731,9            13.122,6               

P art ic ipação  do s co ntro lado res 11.379,4            12.671,0               

P art ic ipação  do s não  co ntro lado res 352,5               451,6                   

Lucro por ação básico (R$) 0,72                             0,81                                   

Lucro por ação diluído (R$) 0,72                             0,80                                  

Lucro  lí quido  ajustado  do  perí o do 12.104,3            13.472,3              

Lucro por ação básico ajustado (R$) 0,75                             0,83                                  

Lucro por ação diluído ajustado (R$) 0,74                             0,82                                  

nº de ações em circulação - básico (em milhões de ações) 15.733,1                       15.736,9                           

nº de ações em circulação - diluído (em milhões de ações) 15.867,6                      15.857,5                           

12M 20 12M 21



 
 

 
  
  
   

ANEXO 4 – AMBEV, 2018 A 2019. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.  

(em milhões R$) 

 

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

R$ million

Net revenue 50.231,3   52.599,7   

Cost of goods sold (19.249,4)  (21.678,2)  

Gross profit 30.981,9   30.921,6   

Distribution expenses (6.607,2)    (6.951,4)    

Sales and marketing expenses (5.721,3)    (5.696,1)    

Administrative expenses (2.363,5)    (2.680,0)    

Other operating income/(expenses) 947,3        878,1        

Normalized EBIT 17.237,3   16.472,1   

Exceptional items (86,4)         (397,2)       

Income from operations (EBIT) 17.150,9   16.074,9   

Net finance results (4.030,3)    (3.109,6)    

Share of results of joint ventures 1,0           (22,3)         

Profit before income tax 13.121,6   12.943,0   

Income tax expense (1.773,9)    (754,7)       

Profit 11.347,7   12.188,3   

Equity holders of Ambev 10.995,0   11.780,0   

Non-controlling interest 352,7        408,4        

Basic earnings per share (R$) 0,70          0,75          

Diluted earnings per share (R$) 0,69          0,74          

Normalized Profit 11.561,6   12.549,9   

Normalized basic earnings per share (R$) 0,71          0,77          

Normalized diluted earnings per share (R$) 0,71          0,76          

Nº of basic shares outstanding (million of shares) 15.718,1   15.727,5   

Nº of diluted shares outstanding (million if shares) 15.856,2   15.869,0   

FY18 FY19



 
 

 
  
  
   

ANEXO 5 – AMBEV, 2016 A 2017. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.  

(em milhões R$) 

 

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

R$ million FY17

Net sales 47.899,3   45.602,6   

Cost of sales (18.041,8)   (16.678,0)   

Gross profit 29.857,5   28.924,6   

Sales and marketing expenses (11.915,5)   (12.010,5)   

Administrative expenses (2.623,8)     (2.166,1)     

Other operating income/(expenses) 1.217,3      1.223,0      

Normalized EBIT 16.535,5   15.971,0   

Exceptional items        (108,7) 1.134,3      

Income from operations (EBIT) 16.426,8   17.105,4   

Net finance results (3.493,9)     (3.702,0)     

Share of results of joint ventures (3,1)          (5,0)          

Profit before income tax     12.929,8     13.398,4 

Income tax expense      (5.079,3) (315,0)       

Profit 7.850,5     13.083,4   

Attributable to:

Equity holders of Ambev 7.331,9     12.546,6   

Non-controlling interest 518,5        536,8        

Basic earnings per share (common) 0,47          0,80          

Diluted earnings per share (common) 0,46          0,79          

Normalized Profit 12.199,7   11.949,1   

Normalized basic earnings per share (common) 0,74          0,75          

Normalized diluted earnings per share (common) 0,74          0,75          

Nº of basic shares outstanding 15.705,8    15.696,6    

Nº of diluted shares outstanding 15.838,1    15.823,2    

FY16



 
 

 
  
  
   

ANEXO 6 – AMBEV, 2015 A 2016. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.  

(em milhões R$) 

 

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

R$ million FY15

Net sales 46.720,1   38.079,8   

Cost of sales (16.061,4)   (12.814,6)   

Gross profit 30.658,8   25.265,2   

Sales and marketing expenses (11.177,9)   (9.158,7)     

Administrative expenses (2.281,3)     (1.820,0)     

Other operating income/(expenses) 1.936,0      1.629,2      

Normalized EBIT 19.135,7   15.915,6   

Exceptional items        (357,2)          (89,0)

Income from operations (EBIT) 18.778,5   15.826,6   

Net finance results (2.268,2)     (1.475,4)     

Share of results of associates 3,1            17,4          

Profit before income tax     16.513,4     14.368,6 

Income tax expense      (3.634,2)      (2.006,6)

Profit 12.879,1   12.362,0   

Attributable to:

Equity holders of Ambev 12.423,8   12.065,5   

Non-controlling interest 455,4        296,5        

Basic earnings per share (common) 0,79          0,77          

Diluted earnings per share (common) 0,78          0,76          

Normalized Profit 13.236,3   12.451,0   

Normalized basic earnings per share (common) 0,81          0,78          

Normalized diluted earnings per share (common) 0,81          0,77          

Nº of basic shares outstanding 15.735,3    15.682,9    

Nº of diluted shares outstanding 15.859,2    15.819,9    

FY14



 
 

 
  
  
   

ANEXO 7 – AMBEV, 2012 A 2013. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.  

(em milhões R$) 

 

 

 

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

R$ million

Net sales 34.791,4   32.231,0   

Cost of sales (11.397,8)   (10.459,8)   

Gross profit 23.393,6   21.771,2   

Sales and marketing expenses (8.025,8)     (7.350,9)     

Administrative expenses (1.736,5)     (1.603,5)     

Other operating income/(expenses) 1.761,5      863,4        

Normalized EBIT 15.392,9   13.680,2   

Special items          (29,2)          (50,4)

Income from operations (EBIT) 15.363,7   13.629,9   

Net finance results (1.563,4)     (889,7)       

Share of results of associates 11,4          0,5            

Profit before income tax     13.811,7     12.740,6 

Income tax expense      (2.457,6)      (2.320,1)

Profit 11.354,1   10.420,6   

Attributable to: -           -           

Equity holders of Ambev 9.535,0     6.327,3     

Non-controlling interest 1.819,1     4.093,3     

Nº of basic shares outstanding 12.677,6    9.693,6      

Nº of diluted shares outstanding 12.823,5    9.839,5      

Basic earnings per share (common) 0,75          0,65          

Diluted earnings per share (common) 0,74          0,64          

YTD13

YTD12 

Reference 

Base



 
 

 
  
  
   

ANEXO 8 – AMBEV, 2010 A 2011. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO.  

(em milhões R$) 

 

 

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

R$ million

Net sales 27.126,7   25.233,3   

Cost of sales (8.793,3)     (8.449,0)     

Gross profit 18.333,4   16.784,3   

Sales and marketing expenses (6.251,0)     (6.038,5)     

Administrative expenses (1.180,6)     (1.197,0)     

Other operating income/(expenses) 784,5        624,9        

Normalized EBIT 11.686,3   10.173,7   

Special items           23,1        (150,8)

Income from operations (EBIT) 11.709,4   10.022,9   

Net finance results (468,1)       (319,4)       

Share of results of associates 0,5            0,2            

Profit before income tax     11.241,8       9.703,7 

Income tax expense      (2.522,0)      (2.084,5)

Profit 8.719,8     7.619,2     

Attributable to: -           -           

Equity holders of Ambev 8.641,0     7.561,4     

Non-controlling interest 78,8           57,8           

Nº of basic shares outstanding 3.111,4      3.092,5      

Nº of diluted shares outstanding 3.124,0      3.102,5      

Basic earnings per share (preferred) 2,93          2,58          

Basic earnings per share (common) 2,66          2,34          

Diluted earnings per share (preferred) 2,91          2,57          

Diluted earnings per share (common) 2,65          2,33          

YTD 11 YTD 10


