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RESUMO 
 

 

 

CASTRO JÚNIOR, Orlando Vieira de. Conduta Sócio-Ambiental e Performance Ambiental e 
Econômica: Evidências na Indústria Têxtil Brasileira. Dissertação (Mestrado em Controladoria), 

Faculdade de Economia, Administração, Atuaria e Contabilidade (FEAAC) – UFC, Fortaleza: 2005. 

 

 

 

O trabalho apresenta uma análise das condutas sócio-ambientais e as performances econômicas do 
conjunto de empresas têxteis de capital aberto que publicaram suas demonstrações contábeis 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2003. A pesquisa foi elaborada a partir de 
evidências coletadas nas demonstrações contábeis das empresas divulgadas junto à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Através de uma análise quali-quantitativa foram avaliados os indicadores 
das dimensões econômica, ambiental e social do modelo Estrutura-Conduta-Performance Tripla 
(ECP-Triplo). Com base neste modelo, a empresa, atuando nos moldes do desenvolvimento 
sustentável, busca uma performance tripla, e para tanto precisa estabelecer condutas claramente 
sociais e ambientais, além da econômica, em todas as suas funções gerenciais. As análises de 
regressão são apresentadas para as comparações entre a conduta ambiental e a performance 
econômica, a conduta social e a performance econômica. O trabalho apresenta também a relação 
entre a performance ambiental e a performance econômica elaborada a partir de dados fornecidos 
por uma das maiores empresas têxteis brasileira. Foram identificadas relações entre a série de 
condutas sócio-ambientais e os resultados econômicos das empresas estudadas indicando que, 
dentro da amostragem estudada, as empresas que adotam condutas sociais e ambientalmente 
responsáveis apresentam melhores performances econômicas. 
 
Palavras-chave: Modelo ECP-Triplo, Estratégia, Gestão Ambiental, Indústria Têxtil 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

CASTRO JÚNIOR, Orlando Vieira de. Conduta Sócio-Ambiental e Performance Ambiental e 
Econômica: Evidências na Indústria Têxtil Brasileira. Dissertação (Mestrado em Controladoria), 

Faculdade de Economia, Administração, Atuaria e Contabilidade (FEEAC) – UFC, Fortaleza: 2005. 

 
 
 

This work presents an analysis of the relationship between socio-environmental conducts and 
economic performance of a set of textile companies that have published their 2003’s account reports. 
The research was elaborated from disclosure available after analysis of annual reports published by 
Brazilian Securities and Exchange Commission. Through a qualitative and quantitative analysis, 
indicators from economic, social and environmental dimension were evaluated using the Triple 
Structure-Conduct-Performance (SPC) model. This model begins with the assumption that a company 
searching a sustainable development is looking for a triple bottom line and to get this, it needs to 
establish social and environmental conducts, besides the economic, in all management functions. The 
regression analyses are presented for the following relationships: environmental conduct and 
economic performance, social conduct and economic performance, environmental conduct and 
economic performance, and environmental performance and economic performance. The last 
relationship was built on data supplied by one of the biggest Brazilian textile companies. It was 
identified relationship between the set of social and environmental conducts and the economic 
performance of the studied companies. It means that, considering the analyzed sample, companies 
that have more responsible socio-environmental conduct, has better economic performance. 
  
Key words: Triple SCP Model, Strategy, Environmental Management, Performance Indicators, Textile 
Industry 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Problematização e Justificativa 

 

 

A partir da década de 90, com o aumento das preocupações mundiais 

com o meio ambiente e a necessidade de adaptação ao contexto da globalização da 

economia, as empresas brasileiras começaram a despertar para as questões 

ambientais e a sustentabilidade de suas operações. A escassez dos recursos 

naturais tem forçado as empresas a buscar soluções racionais para evitar o 

desperdício e melhorar a eficiência. 

 

Aliada a essa percepção da conservação ambiental como uma forma de 

melhorar a eficiência, a legislação ambiental brasileira a partir da lei dos crimes 

ambientais vem se desenvolvendo e sendo utilizada como um instrumento de 

regulamentação da conduta ambiental. Essa conduta tem sido exigida pela 

sociedade como resposta aos diversos acidentes ambientais ocorridos no passado e 

cujos danos ao meio ambiente poderiam ter sido evitados através do monitoramento 

adequado dos processos produtivos e da existência de procedimentos para 

atendimento às situações de emergência. 

 

Segundo Gilbert (1995, p.2) os princípios do desenvolvimento devem 

integrar os critérios ambientais na prática econômica, de modo a garantir que os 

planos estratégicos das organizações satisfaçam a necessidade de crescimento 

econômico contínuo sem, contudo, reduzir de forma predatória o “capital” da 

natureza para o futuro. Sob esta ótica, a preocupação com o meio ambiente deixa 

de ter uma conotação meramente idealista e passa do discurso apaixonado para 

ações concretas visando, não simplesmente o atendimento aos requisitos legais 

vigentes, mas, primordialmente, a redução dos desperdícios e o uso racional dos 
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recursos disponíveis. Esse uso racional tem por finalidade minimizar os efeitos da 

escassez de matérias-primas em longo prazo. 

 

Dentro do conceito de sustentabilidade está embutida a noção de que o 

crescimento econômico que permite atender às demandas da sociedade no 

presente não deve comprometer a possibilidade do atendimento às necessidades 

das gerações futuras.  

 

De igual forma, percebe-se uma crescente pressão da sociedade sobre 

as empresas criando uma forte demanda por ações sociais. Schroeder e Schroeder 

(2004) afirmam que a ineficiência do Estado em promover o bem-estar social abriu 

espaço para que as empresas passem a exercer um importante papel social. Assim, 

as empresas deixam de ser apenas produtoras de bens e serviços, para participar e 

influenciar diretamente outras dimensões sociais. Estas pressões sociais têm 

modificado o ambiente competitivo fazendo com que as condutas sócio-ambientais 

adotadas pelas empresas passem a determinar o seu posicionamento estratégico. 

 

A evolução recente do pensamento sobre estratégia empresarial tem sido 

baseada em dois temas fundamentais: a vantagem competitiva e a mudança 

organizacional e estratégica (VASCONCELOS E CYRINO, 2000, p.21). A busca por 

modelos teóricos capazes de refletir as mudanças nos ambientes organizacionais, 

cada vez mais marcados pela evolução tecnológica, pela integração de mercados 

mundiais e pela crescente incerteza tem levado os estudiosos a reconhecer o 

aumento da complexidade ambiental e de seus impactos sobre o comportamento 

das firmas e a considerar o foco nos processos e recursos intra-organizacionais. 

 

As teorias que tratam da questão da origem da vantagem competitiva 

podem ser classificadas em: “a) teorias que consideram a vantagem competitiva 

como um atributo de posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura 

da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado e b) as que consideram a 
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performance superior como um fenômeno decorrente de características internas da 

organização” (VASCONCELOS E CYRINO, 2000, p.22). 

 

Um dos modelos mais conhecidos para a análise da vantagem 

competitiva é baseado nas idéias de Edward Mason e Joe Bain sobre a estrutura da 

indústria e chamado de análise SCP (Struture-Conduct-Performance) ou Estrutura-

Conduta-Performance (ECP). 

 

O modelo ECP,  conforme Scherer e Ross (1990), estabelece que a 

performance econômica de uma empresa é o resultado de uma série de condutas 

adotadas pela mesma a partir de decisões estratégicas e que, como conseqüência, 

determinam o seu posicionamento dentro da estrutura da indústria a qual pertence. 

Segundo este modelo a análise da estrutura da indústria é o ponto de partida para a 

definição das estratégias empresariais e o seu posicionamento dentro da estrutura é 

que vai determinar o seu sucesso ou fracasso no cenário competitivo. 

 

Segundo Abreu (2001), a necessidade de ampliar o modelo ECP em 

função das demandas por performances sociais e ambientais levou a criação do 

modelo ECP-Triplo possibilitando uma análise da estrutura da indústria em termos 

de pressões por responsabilidade sócio-ambiental, além das questões relacionadas 

a oferta e demanda. O posicionamento estratégico da empresa dentro da estrutura 

da indústria, e consequentemente sua performance social e ambiental, será definido 

pela sua conduta ambiental e social traduzida no modelo de gestão ambiental e 

social adotado pela organização. Quanto mais adequado for este modelo de gestão 

à sua estrutura de indústria, melhor será o posicionamento estratégico esperado. 

 

Neste novo cenário, as empresas do segmento têxtil nacional têm 

utilizado as demonstrações contábeis para evidenciar o seu grau de preocupação e 

comprometimento com o desenvolvimento sustentável através de iniciativas como a 

publicação do Balanço Social e outras informações complementares às 

demonstrações financeiras exigidas pela legislação societária. A evidenciação da 
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conduta e da performance sócio-ambiental das empresas têxteis tem como objetivo 

suprir os usuários da contabilidade com informações complementares às 

informações econômico-financeiras que podem influenciar nas decisões tomadas 

pelos stakeholders. As demonstrações contábeis brasileiras possuem, basicamente, 

menções, no Relatório da Administração, aos investimentos feitos com objetivo de 

proteção sócio-ambiental no entanto, importantes mudanças ocorreram no 

comportamento empresaria na última década, fazendo com que os relatórios anuais 

se tornassem ricos em informações (RIBEIRO, 2005, p. 107). 

Justifica-se a importância desta pesquisa pela necessidade de verificar 

como as empresas têxteis brasileiras evidenciam, nas demonstrações contábeis, 

suas condutas e performance sócio-ambientais, bem como analisar as correlações 

entre as condutas e performances sócio-ambientais evidenciadas e as respectivas 

performances econômico-financeiras.  

 

 

1.2. Situação Problema 

 

 Considerando-se as pressões ambientais às quais as empresas têxteis 

são submetidas dentro de sua estrutura de mercado e a necessidade de manterem-

se competitivas alcançando elevados patamares de resultado econômico-

financeiros, buscou-se, a partir desta pesquisa, responder a seguinte questão: Existe 

alguma relação entre a conduta sócio-ambiental e a performance ambiental da 

empresa têxtil e a sua performance econômico-financeira ? 

 

 

1.3. Objetivos 

 

 

A pesquisa tem como objetivo geral identificar as relações entre as 

condutas sócio-ambientais e a performance ambiental das empresas de fiação e 
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tecelagem brasileiras e as suas respectivas performances econômico-financeiras. 

Os objetivos específicos do trabalho envolvem: 

 

• Analisar, através do modelo estratégico ECP-Triplo (Estrutura-Conduta-

Performance Triplo) as empresas de Fiação e Tecelagem de capital aberto; 

• Identificar as formas utilizadas pelas empresas pesquisadas para 

evidenciação das condutas sócio-ambientais aos acionistas e stakeholders; 

• Verificar a relação existente entre as condutas sócio-ambientais e a 

performance econômico-financeira das empresas pesquisadas; 

• Verificar a relação existente entre a performance ambiental e a 

performance econômico-financeira na empresa pesquisada. 

 

 

1.4. Hipótese de Trabalho 

 

Um dos objetivos primordiais da Contabilidade é prover os usuários das 

demonstrações contábeis com informações que os ajudarão a tomar decisões 

(IUDÍCIBUS, 2000, p. 20). Não obstante, as empresas têxteis de capital aberto 

devem, obrigatoriamente, publicar suas demonstrações contábeis junto a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM). Partindo destas afirmações, e considerando que as 

informações de cunho sócio-ambiental são relevantes no processo decisório, as 

hipóteses a serem verificadas nesta pesquisa estão relacionadas ao fato das 

empresas têxteis de capital aberto utilizarem suas demonstrações contábeis como 

forma de divulgação tanto de sua performance econômico-financeira como sócio-

ambientais. Em função da questão a ser respondida por esta pesquisa, foi proposta 

a seguinte hipótese geral: 

 

  Hipótese Geral – Empresas têxteis que evidenciam, através de suas 

demonstrações contábeis, melhores condutas e performances sócio-ambiental 

também apresentam melhores performances econômico-financeiras. 
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1.5. Estrutura do Trabalho 

 

 

A presente dissertação está estruturada em 6 capítulos. No capítulo 

introdutório, são apresentadas as considerações iniciais sobre o trabalho, a 

problematização e justificativa da relevância da pesquisa, os objetivos e  a hipótese 

a ser testada como resposta a pergunta de pesquisa.  

 

O capítulo 2 apresenta uma análise da estrutura de mercado da indústria 

têxtil brasileira apontando seu contexto internacional, fatores relevantes no mercado 

interno. São discutidas, ainda, as pressões ambientais exercidas sobre a indústria 

têxtil. 

 

O terceiro capítulo aborda a evidenciação das informações contábeis 

apresentando seus usuários, necessidades de informações e as recomendações da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com relação a evidenciação voluntária. 

 

O referencial teórico que suporta esta pesquisa é o modelo de avaliação 

do posicionamento estratégico ECP-Triplo que é apresentado no quarto capítulo. 

São examinadas as três dimensões da conduta e performance tripla, a saber, 

econômica, social e ambiental. O capítulo explica o framework do modelo ECP-

Triplo, bem como os indicadores de conduta e performance ambiental do modelo 

ECP-Ambiental e os indicadores de conduta social preconizados pelo Instituto Ethos 

através do Balanço Social. 

 

O quinto capítulo é dedicado à explicação da metodologia utilizada da 

pesquisa com ênfase nos aspectos relacionados ao estabelecimento do tipo de 

pesquisa, determinação da amostragem utilizada, definição e operacionalização de 

variáveis e descrição detalhada das etapas da pesquisa. 
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Os resultados são apresentados no sexto capítulo onde são 

demonstradas as relações existentes entre as condutas sócio-ambientais e a 

performance econômica das empresas objeto de estudo. São indicadas, ainda, as 

relações entre as performances social e ambiental de uma empresa de grande porte 

do setor têxtil e a sua performance econômica. São demonstradas, para cada par de 

relação conduta-performance, as análises de regressão linear que fundamentaram 

as conclusões que são, por sua vez, apresentados no capítulo final seguidas da 

bibliografia consultada durante a condução desta pesquisa.  
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2. A ESTRUTURA DE MERCADO DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

Porter (apud ABREU et al, 2002) afirma que a estrutura industrial tem uma 

forte influência na determinação das regras competitivas, assim como, nas 

estratégias potencialmente disponíveis para a empresa. As forças externas são 

significativas em sentido relativo, uma vez que afetam todas as empresas da 

indústria. O ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades das empresas em 

lidar com elas. O autor comprova que a intensidade da concorrência em uma 

indústria tem raízes em sua estrutura econômica básica e vai além do 

comportamento dos atuais concorrentes. Nesse sentido, para Porter, a vantagem 

competitiva é resultado da capacidade da empresa de realizar eficientemente o 

conjunto de atividades necessárias para obter um custo mais baixo, que o dos 

concorrentes, ou de organizar essas atividades de uma forma única, capaz de gerar 

um valor diferenciado para os compradores. O papel reservado à estratégia é 

proteger a empresa da ação das forças competitivas. 

 

Neste capítulo, são apresentados aspectos estruturais da indústria têxtil 

brasileira delineando os fatores que afetam as decisões estratégicas das empresas 

em seu contexto internacional e nacional.  Finalmente, são tecidas considerações 

acerca das pressões ambientais concernentes à indústria têxtil brasileira e que vão 

determinar suas ações estratégicas frente à estrutura existente. 

 

 

2.1. O contexto internacional 

 

 

As exportações de produtos têxteis dos países em desenvolvimento 

aumentaram consideravelmente a partir das décadas de 50 e 60. Isso fez com que 

medidas protecionistas fossem sucessivamente adotadas pelos Estados Unidos, 
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principalmente em relação ao Japão, que na época era considerado um país em 

desenvolvimento. No âmbito do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comercio) estas 

medidas se restringiam, basicamente às fibras naturais e atingia, mais fortemente, o 

Japão (SIQUEIRA, 1993 apud BRAGA JÚNIOR & HEMAIS, 2000, p. 51). As 

empresas japonesas optaram por duas estratégias que, conjuntamente, permitiram 

uma maior competitividade dos seus produtos. De um lado, substituiu-se 

gradativamente a produção de fibras naturais por fibras sintéticas. De outro lado, 

houve a instalação de plantas industriais de empresas japonesas nos países 

asiáticos para escapar do cerco protecionista americano. 

 

Além de se beneficiar dos baixos custos de mão-de-obra, os japoneses 

obtinham livre acesso no mercado americano para seus produtos provenientes 

daqueles países – máquinas, equipamentos e fibras de alta qualidade a baixo custo 

(SCHERER & CAMPOS, 1993 APUD BRAGA JÚNIOR & HEMAIS, 2000, p.51). O 

sucesso das exportações dos Tigres Asiáticos está associado em grande parte a 

essas duas estratégias adotadas pelo capital japonês. 

 

Esse aumento na concorrência dos produtos asiáticos é ratificado por 

dados do International Textile Manufacturers Federation – ITMF (2002, p. 15) que 

indica um aumento de 80% na capacidade instalada das tecelagens asiáticas contra 

40% de aumento nas tecelagens sul-americanas. Ainda de acordo com o ITMF 

(2002, p.22) os países asiáticos juntamente com a Oceania são responsáveis por 

65% do consumo mundial de algodão, por 80% do consumo mundial de fibras 

celulósicas e por 87% do consumo de fibras sintéticas.  

 

Estes números dão idéia da capacidade de produção dos países asiáticos 

e da ameaça que estes representam à indústria têxtil brasileira em caso de 

inexistência de mecanismos de proteção internacional que regulamentem as 

relações comerciais. Nesse sentido, tem importância fundamental a OMC 

(Organização Mundial do Comércio) e a criação de blocos regionais como o NAFTA 

(North American Free Trading Area) e o MERCOSUL (Mercado Comum da América 

do Sul). Os países desenvolvidos criaram, ainda, barreiras tarifárias e não-tarifárias 
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objetivando proteger suas indústrias nacionais de uma concorrência global mais 

acirrada. 

 

De acordo com Rodrigues (1997, p.22) a globalização do segmento têxtil & 

confeccionados pode ser dimensionada pelo volume de comércio internacional, que 

passou de cerca de 96 bilhões de dólares em 1980 para 287 bilhões em 1994, o que 

significou um crescimento de cerca de 300%. Para o autor, países emergentes como 

os do leste europeu, países do MERCOSUL, Paquistão, México, Vietnã entre outros 

estão atraindo investimentos graças a mão-de-obra barata e incentivos fiscais, além 

de estarem situados em regiões que são grandes mercados consumidores. 

 

 A partir de janeiro de 2005, com o fim do Acordo Têxtil e de Vestuário 

(AVT) que instituía um regime de cotas para exportações de artigos têxteis e que 

vigorou por 40 anos protegendo contra o aumento excessivo da importação destes 

artigos, o Brasil passa a enfrentar mais de frente a ameaça dos produtos, 

principalmente asiáticos. 

 

 

2.2. O contexto nacional 

 

 

No Brasil, durante as décadas de 70 e 80, as indústrias têxteis viveram 

uma situação relativamente confortável devido à proteção do mercado interno pelas 

políticas públicas. Essa proteção de mercado levou às indústrias têxteis nacionais à 

acomodação, pois, permitia boas margens de lucro sem estimular a competitividade. 

 

Durante o início da década de 90, com a abertura de mercado e, 

principalmente, com a concorrência dos produtos asiáticos, a indústria têxtil nacional 

passou por grandes dificuldades para conseguir manter-se competitiva em um 
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mercado com uma forte presença de produtos coreanos e chineses que por sua vez 

entraram na disputa favorecidos por seus baixos custos de produção. 

 

A conjugação da abertura de mercado com a sobrevalorização da moeda 

brasileira, desde 1994, prejudicou sobremaneira a cadeia produtiva têxtil brasileira. 

Para medir o impacto negativo dessa conjuntura adversa é suficiente registrar a 

trajetória da produção do setor nesse período.  Segundo dados da ABIT– 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil, entre 1990 e 1997, encerraram suas 

atividades no Brasil 75% das fiações, 52% das tecelagens, 54% das empresas de 

beneficiamento e 21% das malharias instaladas, perdendo-se perto de 700 mil 

empregos. Em termos físicos, a produção de fibras e filamentos têxteis caiu 28% 

entre 1989 (último ano do regime de reserva de mercado para a indústria nacional) e 

1998, sendo que a produção de fio de algodão recuou 52% com a entrada de fio de 

algodão importado no mercado brasileiro, que em 1998 atingiu 371 mil toneladas 

(CNI, 2002, p.14). 

 

Para enfrentar essa conjuntura a indústria têxtil brasileira tem se 

modernizado através da aquisição de novos maquinários. Entre 1994 e 1998, a 

indústria têxtil investiu cerca de US$ 6 bilhões, o que representou um grande esforço 

por parte de um setor que passava por dificuldades com a concorrência estrangeira 

(Gazeta Mercantil,1999, v.III, apud ABREU, 2001, p.128).  

 

As mudanças de cenário fizeram com que as indústrias têxteis, antes 

pouco dinâmicas e com um parque industrial obsoleto, reagissem às ameaças 

externas através de investimentos em modernização de equipamentos, capacitação 

de pessoal e implementação de sistemas de gestão.  
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2.3. As pressões ambientais e a indústria têxtil 

 

 

O cenário competitivo anteriormente delineado apresenta-se em constante 

mudança. Uma vez que as exigências, por parte da sociedade, de que as empresas 

sejam sócio-ambientalmente responsáveis vêm aumentando, verifica-se em igual 

proporção um aumento das pressões da estrutura da indústria têxtil sobre as 

empresas participantes. 

 

As pressões podem surgir em função de fatores relacionados a legislação 

ambiental, à extensão dos possíveis impactos ambientais decorrentes das atividades 

das empresas e pelas exigências das partes interessadas. 

 

Do ponto de vista ambiental, a indústria têxtil é considerada uma atividade 

potencialmente poluidora e, como tal, está sujeita a uma gama de pressões 

ambientais exercidas tanto pelo poder público como pela comunidade e clientes. 

Como resposta a essas pressões, torna-se imperativo a adoção de uma conduta 

ambiental que permita um posicionamento seguro no concernente a questões 

relacionada a impactos ambientais de suas atividades. 

 

Segundo Ribeiro (1999, p.2) as ações sobre o meio ambiente podem 

alterar o valor do patrimônio da empresa, logo, os efeitos destas ações afetam  seu 

resultado financeiro.  As atividades ambientais das empresas podem afetar seu 

patrimônio de forma positiva ou negativa. Como exemplos são destaque os 

programas de redução de desperdício, reutilização e reciclagem de materiais, 

através dos quais é possível obter reduções nos custos de fabricação. Por outro 

lado, acidentes ambientais causados por má gestão de resíduos sólidos, efluentes 

líquidos ou falhas operacionais resultaram em grandes custos para empresas 

causadoras de desastres ambientais. 
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Além dos elevados custos decorrentes das multas e da obrigação de 

recuperar o dano causado, existe o custo associado à recuperação da imagem da 

organização que passa a ser vista como uma empresa de conduta ambiental 

irresponsável. Essa perda, por afetar um patrimônio intangível da empresa, é de 

difícil mensuração levando, certamente, a impactos negativos nos resultados. 

 

As pressões ambientais têm levado a mudanças de conduta de toda a 

cadeia têxtil, uma mudança de postura que foi incentivada, em boa medida, pelas 

perspectivas de reduções nos consumos e desperdícios de insumos, dentre os quais 

os produtos químicos como corantes e auxiliares que apresentam elevado custo 

influindo fortemente na planilha de custos dos produtos têxteis. Outro item da 

planilha de custos que onera o produto final são os energéticos representados pelos 

consumos de energia elétrica e combustíveis (ITMF, 2001, p.12). 

 

A indústria têxtil brasileira, a partir do final dos anos 90, iniciou um 

processo de mudança de atitude com relação às questões ambientais passando de 

ações tímidas, em sua maioria condicionadas ao atendimento de exigências 

impostas por legislação, à implementação formal de sistemas de gestão ambiental 

baseados em normas internacionais. A possibilidade de reduzir custos através de 

um gerenciamento mais eficiente tem atraído a atenção dos empresários do setor 

onde qualquer ganho de margem de contribuição pode ser decisivo em um mercado 

altamente competitivo. 

 

Além de questões envolvendo os custos de produção, percebe-se ainda 

uma demanda, principalmente dos clientes internacionais, por produtos 

ecologicamente corretos (MOREIRA, 2001, p. 23). Não basta ser bom e barato. A 

industria têxtil passou a ter que demonstrar que é ambientalmente responsável e, 

dentro desse espírito de responsabilidade, não está contribuindo para a depleção 

dos recursos naturais.  
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Apesar deste novo ambiente, ainda são poucas empresas têxteis que 

possuem um sistema de gestão ambiental certificado de acordo com as normas ISO 

14001. De acordo com dados do Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO, 

existem 583 empresas certificadas em conformidade com a norma ISO 14001. Deste 

total, 15 são empresas têxteis entre elas se encontram as maiores empresas têxteis 

brasileiras como Vicunha Têxtil e Santista (INMETRO, 2005). 

 

Como é possível perceber, a estrutura da indústria têxtil brasileira passou 

por profundas transformações nos últimos 15 anos. O mercado consumidor tem se 

tornado mais exigente com relação à responsabilidade sócio-ambiental das 

empresas aumentado, desta maneira, as pressões ambientais sobre as empresas. 

Neste ambiente surge, como um diferencial competitivo, a adoção de estratégias 

compatíveis com as pressões da estrutura através, por exemplo, da implementação 

de sistemas de gestão ambiental baseados nas normas ISO 14000. 

 

Ao mesmo tempo em que precisam responder às pressões ambientais da 

estrutura da indústria têxtil, as empresas brasileiras vêm buscando, através de suas 

demonstrações contábeis, evidenciar as suas condutas sócio-ambientais às diversas 

partes interessadas. As formas de evidenciação sócio-ambiental são discutidas no 

próximo capítulo. 
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3. EVIDENCIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

 

 

Hendriksen e Breda (1999, p.511) reconhecem não haver ainda um 

consenso sobre o que deverá ser divulgado e de que forma esta divulgação deve ser 

feita pelas empresas às pessoas que não pertencem a alta administração das 

mesmas. De fato, existe uma grande variação nos níveis de divulgação praticados 

pelas companhias em todo o mundo. 

 

Este capítulo trata de aspectos relacionados a divulgação das informações 

de caráter sócio-ambiental pela contabilidade das empresas. Para tanto, partindo-se 

de com uma discussão acerca da evidenciação contábil, seus objetivos, usuários e 

suas necessidades de informações, são apresentadas as formas de divulgação 

sócio-ambiental, em particular as recomendações da CVM. 

 

 

3.1 Objetivos e formas de evidenciação contábil 

 

 

Para Iudícibus (2000, p. 121) “ocultar informações ou fornecê-las de forma 

demasiadamente resumida é tão prejudicial quanto fornecê-las em excesso”. Isso 

significa que a informação contábil deve ser apropriada às necessidades dos 

usuários, ou seja, o usuário não deveria receber menos informação do que o 

necessário para fundamentar suas decisões e, por outro lado, não deveria receber 

informações que não o ajudem neste sentido. 

 

A quantidade de informação a ser divulgada depende, em parte, do nível 

de conhecimento do leitor que a recebe (HENDRIKSEN E BREDA, 2000, p. 515) 

sendo propostos três conceitos de divulgação: adequada (adequate disclosure), 
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justa (fair disclosure) e completa (Complete disclosure). Iudícibus, entretanto, alerta 

para o fato de que não há diferença efetiva entre estes conceitos pois toda 

informação para o usuário deve ser, ao mesmo tempo, adequada, justa e plena 

(IUDÍCIBUS, 2000, p.117). 

 

As informações divulgadas aos usuários podem ser de natureza 

quantitativa e qualitativa. Hendriksen e Breda (2000, p.516) alertam para o fato de 

que nem todos os dados quantitativos possuem a mesma precisão sendo, dada 

ênfase nas informações financeiras. As informações não quantitativas são mais 

difíceis de avaliar em termos de significância e relevância, porque recebe variados 

pesos em função da importância que cada usuário atribui a estas informações em 

seu processo decisório. 

 

Segundo Iudícibus (2000, p. 119) os métodos de divulgação são: 

a) forma e apresentação das demonstrações contábeis; 

b) informações entre parênteses; 

c) notas de rodapé (ou explicativas); 

d) quadros e demonstrativos suplementares; 

e) comentários do auditor; e 

f) relatório da diretoria. 

 

Apesar de se referir a  todo o quadro das demonstrações contábeis, no 

Brasil prevalece a idéia de que evidenciação é sinônimo de notas explicativas e 

relatório da diretoria (IUDÍCIBUS, 2000, p 119). As notas explicativas têm a 

finalidade de indicar os principais critérios contábeis utilizados para avaliação de 

elementos patrimoniais, depreciação, amortização, exaustão e constituição de 

provisões, detalhar os principais investimentos, as taxas de juros, prazos e garantias 

de investimentos, ajustes de exercícios anteriores e outras informações que nem 

sempre podem ser facilmente identificadas no corpo das demonstrações contábeis. 

 



30 

O Relatório da Administração é o instrumento de comunicação dos 

gestores da empresa com os usuários externos e engloba, normalmente, 

informações de caráter não financeiro que afetam a operação da empresa como, por 

exemplo, contextualização da empresa dentro do mercado, expectativas com 

relação ao futuro, projeções financeiras, planos de investimentos, pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos, aspectos ambientais e sociais das operações 

da companhia.  

 

 

3.2. Evidenciação sócio-ambiental 

 

 

As informações disponibilizadas nas demonstrações contábeis devem 

permitir aos usuários a avaliação de tendências e elaboração de modelos preditivos 

que os auxiliem no processo decisório (IUDÍCIBUS et al, 2003). Neste contexto, boa 

parte das variáveis que permitem uma análise da influência das atividades 

ambientais em uma empresa são passíveis de mensuração e, portanto, podem ser 

contabilizadas e apresentadas a sociedade (RIBEIRO, 1999, p.2). A contabilidade 

pode, desta forma, servir de instrumento de apoio à decisão por parte dos gestores 

das organizações nos assuntos concernentes a avaliação da performance ambiental 

da empresa em termos econômicos. Essa abordagem da contabilidade, que no 

Brasil ainda é pouco difundida, tem sido objeto de discussão nos meios acadêmicos 

e profissionais internacionais onde a preocupação com a evidenciação (disclosure) 

dos aspectos ambientais do patrimônio, principalmente os passivos ambientais e dos 

tipos de atividades ambientais, ganha destaque na medida em que os “stakeholders” 

avaliam a responsabilidade sócio-ambiental de uma empresa a partir da 

documentação de suas políticas e atividades ambientais (STANWICK E STANWICK, 

2000, p. 156). 

 

Uma pesquisa realizada em 1996 revelou que, nos 13 principais países 

pesquisados - Austrália, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Finlândia, Alemanha, 
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Holanda, Noruega, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e França, 

aproximadamente três em cada quatro companhias incluem informações ambientais 

em seus relatórios contábeis anuais (International Survey of Environmental 

Reporting 1996 apud HOLLAND E FOO, 2003, p. 2). Segundo os autores da 

pesquisa, 53% das companhias do Reino Unido publicam relatórios anuais de 

desempenho sócio-ambiental e 58% possuem, em suas demonstrações contábeis, 

seções destinadas a evidenciação de informações sócio-ambientais. 

 

As principais informações evidenciadas nas demonstrações contábeis no 

Reino Unido, segundo Holland e Foo (2003, p.13) são relativas à política ambiental 

das companhias, prêmios ambientais (incluindo ISO 14001), processos e produtos, 

políticas de contabilidade ambiental e gerenciamento de resíduos. 

  

Na França, a partir de 2002, as empresas que negociam ações na bolsa 

de valores são obrigadas por lei a divulgar sua performance sócio-ambiental (KPMG, 

2002, p. 5). Estes fatos indicam que a preocupação com a divulgação de 

informações acerca do desempenho ambiental e seus reflexos nos resultados da 

organização é uma tendência mundial. 

 

Power et al (2001) afirmam que a evidenciação social e ambiental pode 

ser pensada como o conjunto de informações sobre as atividades, aspirações e 

imagem pública das companhias relacionadas a questões pertinentes ao meio 

ambiente, comunidade, empregados e consumidores. As necessidades dos 

diferentes usuários da informação sócio-ambientais evidenciadas pela contabilidade, 

segundo Proto & Supino (apud NOSSA, 2002), são apresentadas no quadro 3.1.  
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Usuários Interesses Primários Ferramentas de Comunicação 
Fornecedores e 
Clientes 

Qualidade, preço, segurança e 
responsabilidade dos produtos. 

Marketing, rótulos dos produtos, linha
direta, correspondências para os 
clientes e grandes fornecedores 

Financiadores Resultados contábeis, relatórios 
de todas as obrigações e 
imitações das obrigações futuras 

Relatórios ambientais, informes 
contábeis anuais, boletins 
informativos, informações da 
imprensa 

Empregados Políticas ambientais, metas e 
resultados 

Relatório ambiental, relatório social, 
informes contábeis anuais, notícias 
do conselho, boletins informativos 
internos. 

Comunidades Limitação da poluição, 
gerenciamento de resíduos com 
responsabilidade, atenção com a 
preocupação da vizinhança. 

Relatório ambiental, visitas à fábrica, 
boletins informativos, departamento 
de informações, boletins de 
imprensa, grupos de diagnóstico ad 
hoc. 

Autoridades Atividades ambientalmente 
responsáveis, avaliação de custos 
e benefícios de ações ambientais. 

Relatórios ambientais, certificações 
EMAS/ISO, negociações. 

Organizações 
Ambientais 

Aperfeiçoamento do desempenho 
ambiental, interesse em 
cooperação para questões de 
melhorias. 

Relatórios ambientais, visitas, 
relatórios contábeis anuais, 
negociações, boletins informativos e 
informações da imprensa. 

QUADRO 3.1. Diferentes usuários e suas necessidades de informações ambientais. 

Fonte: Proto & Supino apud Nossa (2002). 

  

  

Para Tinoco e Kraemer (2004) a divulgação de informação na forma como 

é feita no Brasil não atende ao preceito básico de evidenciação da situação das 

organizações, registrando basicamente seus eventos operacionais, não captando a 

inserção das entidades na vida social, a forma como elas se relacionam com 

stakeholders.  Os autores apresentam o Balanço Social como o instrumento de 

gestão e de informação capaz de evidenciar, de forma mais transparente possível, 

informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais, do desempenho das 

entidades, aos mais diferentes usuários. 

 

O Balanço Social foi instituído na França, em 1977, com uma visão restrita 

a recursos humanos. Com o tempo, ganhou uma abordagem mais ampla, 
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contemplando além dos dados relativos a esses recursos, a questão ambiental, a 

cidadania e ao valor agregado à economia do país.  

 

No Brasil, o aspecto mais polêmico do Balanço Social é a questão do 

obrigatoriedade: enquanto alguns entendem que é necessário impor sua publicação, 

outros acreditam que ela deveria ser uma opção das empresas. Algumas 

associações de classe vêm estimulando seus membros a produzir e divulgar 

informações de natureza social, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 

a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. 

 

Em 2002, uma união de entidades não governamentais, lideradas pelo 

Instituto Ethos, criou o prêmio Balanço Social com o objetivo de difundi-lo como 

instrumento de transparência das ações da empresa, de comunicação com a 

sociedade e ferramenta de gestão (RIBEIRO, 2005). 

 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é parte integrante do Balanço 

Social e deve ser entendida como uma forma da contabilidade auxiliar a medir e 

demonstrar a capacidade da empresa gerar e distribuir riqueza. O grande diferencial 

da DVA é sua capacidade de evidenciar os destinatários da riqueza gerada.  

 

A evidenciação segregada dos eventos econômico-financeiros de natureza 

ambiental é uma das contribuições da contabilidade ao processo de preservação e 

proteção ao meio ambiente. A contabilidade ambiental, uma segmentação da 

contabilidade tradicional, surgiu para atender o objetivo de identificar, mensurar e 

esclarecer os eventos e transações econômico-financeiros que estejam relacionados 

com a proteção, preservação e recuperação ambiental, ocorridos em um 

determinado período, visando a evidenciação da situação patrimonial de uma 

entidade (RIBEIRO, 2005, p.45). 
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Assim o reconhecimento dos eventos econômico-financeiros relacionados 

a condutas ambientais e seus efeitos no patrimônio da entidade, são atribuições da 

contabilidade objetivando fornecer subsídios para uma melhor avaliação do 

desempenho global da organização, tomada de decisões dos seus usuários e 

auxiliar na condução de medidas para preservar o meio-ambiente. 

 

Segundo Tinoco e Kraemer (2004), a  evidenciação dos ativos 
ambientais permite identificar os recursos disponíveis para a empresa capazes de 

gerar benefícios futuros como: a) aumento da capacidade ou aumento da segurança 

ou eficiência de outros ativos da empresa; b) redução ou prevenção de provável 

contaminação ambiental resultante de futuras operações, ou; c) conservação do 

meio ambiente. Os ativos ambientais são, desta forma, os bens adquiridos pela 

companhia que têm como finalidade controle, preservação e recuperação do meio 

ambiente. 

 

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON (2000), 

conceitua passivos ambientais como toda agressão que se praticou ou pratica 

contra o meio ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários para 

reabilitá-lo, bem como em multas e indenizações em potencial. Uma empresa tem 

passivo ambiental quando agride, de algum modo o meio ambiente. 

 

Entretanto Ribeiro e Gratão (apud TINOCO E KRAEMER, 2004) ressaltam 

que os passivos ambientais podem também surgir atitudes ambientalmente 

responsáveis, como as decorrentes da manutenção de sistemas de gestão 

ambiental, os quais requerem pessoas para sua operacionalização, investimentos 

em insumos, máquinas equipamentos, monitoramento e controle ambiental. 

 

Segundo Ribeiro (2005, p.112) os passivos ambientais deveriam ser 

informados em subgrupo específico das exigibilidades. Sua composição e seus 

respectivos valores deverão ser discriminados em notas explicativas às 

demonstrações contábeis. No entanto, se houver uma obrigação relevante, em 
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termos de valor e natureza, deverá ser contabilizada e evidenciada no Balanço 

Patrimonial em conta específica. 

 

A preocupação com a evidenciação de passivos ambientais justifica-se 

pelos efeitos negativos no resultado do exercício em que estas contingências forem 

cobradas pela sociedade através dos órgãos de controle ambiental. As pesadas 

penalidades impostas aos infratores das leis ambientais não se limitam às multas 

abrangendo, simultaneamente, os custos de recuperação do dano ambiental 

causado pelas operações da empresa. 

 

No Brasil, não existe obrigatoriedade de divulgação de informações 

ambientais e sociais por parte das companhias. As informações que devem ser 

evidenciadas foram estabelecidas pela Lei das S.A., Lei nº 6.404/76, 

especificamente em seu artigo nº 176. No entanto, A Lei Nº 6.385, de 07.12.76, dá 

competência a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para estabelecer normas 

sobre o relatório da administração, assim, a título de recomendação a CVM relaciona 

alguns itens que deveriam ser apresentados pelas companhias abertas que já estão 

sendo seguidas por muitas empresas no Brasil (quadro 3.2). Em se tratando de 

companhia de participações, o relatório deve contemplar as informações 

mencionadas, mesmo que de forma mais sintética, relativas às empresas investidas. 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Descrição dos negócios, produtos 
e serviços 

Histórico das vendas físicas dos últimos dois anos e vendas em 
moeda de poder aquisitivo da data do encerramento do 
exercício social Algumas empresas apresentam descrição e 
análise por segmento ou linha de produto, quando relevantes 
para a sua compreensão e avaliação. 

Comentários sobre a conjuntura 
econômica geral 

Concorrência nos mercados, atos governamentais e outros 
fatores exógenos relevantes sobre o desempenho da 
companhia. 

Recursos humanos Número de empregados no término dos dois últimos exercícios 
e "turn-over" nos dois últimos anos, segmentação da mão-de-
obra segundo a localização geográfica; nível educacional ou 
produto; investimento em treinamento; fundos de seguridade e 
outros planos sociais. 

Investimentos Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, 
montantes e origens dos recursos alocados. 

Pesquisa e desenvolvimento Descrição sucinta dos projetos, recursos alocados, montantes 
aplicados e situação dos projetos. 

Novos produtos e serviços Descrição de novos produtos, serviços e expectativas a eles 
relativas. 

Proteção ao meio-ambiente Descrição e objetivo dos investimentos efetuados e montante 
aplicado. 

Reformulações administrativas Descrição das mudanças administrativas, reorganizações 
societárias e programas de racionalização. 

Investimentos em controladas e 
coligadas 

Indicação dos investimentos efetuados e objetivos pretendidos 
com as inversões. 

Direitos dos acionistas e dados de 
mercado 

Políticas relativas à distribuição de direitos, desdobramentos e 
grupamentos; valor patrimonial das por ação, negociação e 
cotação das ações em Bolsa de Valores. 

Perspectivas e planos para o 
exercício em curso e os futuros 

Poderá ser divulgada a expectativa da administração quanto ao 
exercício corrente, baseada em premissas e fundamentos 
explicitamente colocados, sendo que esta informação não se 
confunde com projeções por não ser quantificada. 

QUADRO 3.2. Itens a serem apresentados pelas companhias abertas 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

Convém observar que essas sugestões não devem inibir a criatividade da 

administração em elaborar o seu relatório, ou seja, as recomendações da CVM têm 

caráter orientativo sendo, portanto, as empresas estimuladas a adotar sua própria 

política de evidenciação. 
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Apesar da falta de normalização legal acerca da prática de evidenciação 

sócio-ambiental pelas empresas, existe uma razoável quantidade de orientações 

quanto à forma e conteúdo da divulgação de informações desta natureza. Segundo 

Ribeiro (2005, p. 141) existem duas correntes de pensamento no âmbito da 

contabilidade. A primeira defende a necessidade da implementação de um novo tipo 

de relatório que seria anexado às atuais demonstrações contábeis e trataria 

somente das questões sócio-ambientais. A Segunda corrente advoga pela inclusão 

destas informações nas estruturas de divulgação já existentes apresentando contas 

e notas explicativas específicas. 

 

Diante do exposto, conclui-se que as informações sócio-ambientais são 

relevantes no processo decisório dos usuários das demonstrações contábeis como 

forma de evidenciação das estratégias e resultados sócio-ambientais das empresas. 

Os eventos econômico-financeiros de caráter sócio-ambientais são passíveis de 

reconhecimento e registro na contabilidade afetando, portanto, o patrimônio das 

entidades e exigindo, por isso, algum nível de divulgação. 

 

Apesar de uma clara tendência mundial ao incremento da divulgação de 

relatórios sócio-ambientais, as demonstrações contábeis publicadas pelas empresas 

brasileiras ainda não seguem uma padronização obrigatória existindo, no entanto, 

diversas recomendações de como devam ser elaboradas.  A existência de padrões 

contábeis de apresentação das informações sócio-ambientais facilita a avaliação do 

posicionamento estratégico das companhias dentro de sua estrutura de indústria 

permitindo uma melhor análise da conduta e performance econômica, social e 

ambiental das empresas. No próximo capítulo, apresentamos o modelo ECP-triplo 

através do qual é possível a realização destas análises a partir das informações 

evidenciadas pelas empresas. 
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4. O MODELO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA TRIPLA: ECP-
TRIPLO 

 

 

A partir das informações evidenciadas pelas empresas é possível avaliar 

seu posicionamento estratégico dentro de sua indústria. O modelo ECP (Estrutura-

Conduta-Performance) permite esta análise sendo, portanto, o objeto de estudo 

deste capítulo. São apresentados o modelo ECP original, concebido por Mason e 

Bain e, de maneira mais particular, o modelo ECP-Triplo que estendeu o modelo 

original através da inclusão das variáveis sócio-ambientais. São apresentados, 

ainda, os frameworks, dos modelos ECP-Social e ECP-Ambiental que aprofundaram 

o detalhamento das dimensões social e ambiental respectivamente. 

 

 

4.1. O modelo ECP (Estrutura-Conduta-Performance) 

 
 

Os modelos atuais de análise da vantagem competitiva, como o modelo 

da nova organização industrial (new industrial organization), são baseados no 

conjunto de idéias originais de Edward Mason e Joe Bain sobre a estrutura da 

indústria. Este modelo ficou conhecido como análise SCP (Structure-Conduct-

Performance) ou Estrutura-Conduta-Performance. De acordo com esta tendência, a 

performance de uma empresa dentro de uma indústria particular depende da 

conduta (estratégia) de compradores e vendedores no tocante a fixação de preços, 

níveis de cooperação e competição, investimentos, publicidade dentre outros fatores. 

A conduta das empresas é, por sua vez, determinada pela estrutura da indústria em 

questão (VASCONCELOS & CYRINO, 2000, p.23). 

 

Entendendo-se indústria como o conjunto de empresas que se dedicam a 

um mesmo tipo de atividade ou estão intimamente relacionadas (ABREU, 2001, 

p.35), a estrutura da indústria é, então, definida pelo número e pelo tamanho relativo 
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dos concorrentes, compradores e vendedores, grau de diferenciação dos produtos, 

pela existência de barreiras a entradas de novas empresas, pelo grau de 

integralização vertical existente (VASCONCELOS & CYRINO, 2000, p.23). 

 

Em resumo, de acordo com o modelo ECP, a performance econômica da 

empresa é resultado direto de seu comportamento concorrencial em termos de 

fixação de preços e custos definidos pela estrutura da indústria na qual a empresa 

está inserida (SCHERER & ROSS, 1990). 

 

É importante ressaltar que a empresa, dentro de um modelo dinâmico, 

está sujeita a choques externos que podem afetar a estrutura e que exigem uma 

mudança de conduta afetando, conseqüentemente, sua performance. Os choques 

são normalmente oriundos de inovações tecnológicas, de ações governamentais e 

de mudanças no comportamento social (ABREU, 2001, p.38). 

 

A análise ECP é realizada com base nos indicadores de estrutura de 

mercado, indicadores de conduta e indicadores de performance econômica (Abreu, 

2001, p.39). 

 

a) Indicadores de estrutura de mercado – são caracterizados pelos 

elementos da demanda e oferta envolvendo aspectos como concentração e clientes, 

taxa de crescimento de oferta e demanda, diferenciação de produtos, competição 

externa e interna. 

 

b) Indicadores de conduta econômica – referem-se ao comportamento das 

empresas concorrentes e envolvem aspectos relacionados à administração geral, 

jurídico, financeiro, recursos humanos e treinamento, pesquisa e desenvolvimento, 

compras, produção e manutenção, marketing e distribuição. 
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c) Indicadores de performance econômica – estão ligados à eficiência na 

produção, na alocação dos recursos, participação no mercado, retorno sobre o 

investimento. 

 

A partir da análise dos indicadores acima é possível avaliar o 

posicionamento estratégico de uma empresa dentro de um mercado competitivo 

bem como verificar o efeito de suas ações estratégicas no resultado econômico-

financeiro. No entanto, com o aumento das preocupações acerca de questões sócio-

ambientais, novos elementos passaram a fazer parte do pensamento estratégico das 

organizações tornando necessária a inclusão de novas variáveis no modelo ECP 

através do modelo ECP-Triplo. 

 

4.2. A Inserção das variáveis sócio-ambientais: O modelo ECP-
Triplo 

 

 

 

A United Nations Industrial Development Organization - UNIDO - agência 

especializada das Nações Unidas para o desenvolvimento industrial, apresenta três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: a dimensão ambiental, a dimensão 

econômica e a dimensão social (UNIDO, 1998, p. 4). O desenvolvimento sustentável 

somente é possível a partir do entendimento destas três dimensões e suas 

implicações em todos os tipos de atividades humanas. Uma empresa comprometida 

com o desenvolvimento sustentável deve possuir estratégias bem definidas com 

relação aos aspectos econômicos, ambientais e sociais de seu negócio. 

 

O modelo ECP-Triplo (Estrutura-Conduta-Performance Tripla), 
apresentado na figura 4.1, estendeu o modelo ECP para incluir as variáveis sócio-

ambientais. Desta forma, uma empresa social e ambientalmente responsável que 

esteja atuando nos moldes do desenvolvimento sustentável, deveria buscar uma 

performance tripla, através do estabelecimento de condutas sociais e ambientais 
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e, possuindo indicadores de conduta e performance social e ambiental além dos 
indicadores econômicos. 

 

 

FIGURA 4.1. Modelo de Avaliação da Estratégia Tripla – ECP-Triplo (Abreu, 2001, p. 63) 

 

 

A dimensão econômica do modelo ECP-Triplo foi completamente 

analisada por Scherer & Ross (1990) que apresentaram a relação de causalidade 

entre sua conduta e performance, dadas as condições da estrutura da indústria e 

dos choques a que esta estrutura está submetida. 

 

A dimensão social, por sua vez, está relacionada às ações que a 

empresa move em benefício da comunidade e que não possuem fins lucrativos. 

Estas atividades são, geralmente, em áreas como educação, saúde, lazer, 

segurança, urbanização. Para o Instituto Ethos, instituto que criou e divulga o 

modelo de Balanço Social utilizado pela maioria das empresas têxteis que publicam 

este tipo de informação, a empresa é socialmente responsável quando vai além da 

obrigação de respeitar as leis, pagar os impostos e observar as condições de saúde 

e de segurança dos trabalhadores, buscando construir uma sociedade mais justa.  
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O Instituto desenvolveu os indicadores para avaliar a situação da empresa 

frente à responsabilidade social, avaliando os benefícios para a sociedade, para os 

parceiros e para o meio ambiente, a realização profissional dos empregados e o 

retorno para os investidores (Ethos apud Abreu, 2001). Uma análise dos indicadores 

propostos indica a existência de apenas duas dimensões: a econômica e a social. A 

dimensão ambiental está inserida na dimensão social. Os indicadores são 

classificados em indicadores sociais internos e externos, sendo os indicadores 

internos aqueles relacionados a gestão dos recursos humanos da empresa,  

enquanto os indicadores externos avaliam as ações da empresa no que diz respeito 

a suas relações com a sociedade. 

 

As empresas vêm, então, divulgando o balanço social como uma 

expressão da valorização da responsabilidade social empresarial. A construção dos 

indicadores sociais abrange os impostos, excluídos os encargos sociais, a 

contribuição para a sociedade com os investimentos na cidadania e os investimentos 

em meio ambiente. Através desses balanços sociais observa-se que não existe uma 

clara distinção entre os limites das dimensões social e ambiental, bases para o 

desenvolvimento sustentável (ABREU, 2001, p. 62). Desta forma, com o objetivo de 

permitir uma melhor avaliação do posicionamento estratégico das organizações no 

que concerne à suas políticas sociais, foi desenvolvido o modelo de avaliação da 

estratégia social ECP-Social. 

 

O modelo ECP-Social apresenta elementos de estrutura e de conduta e 

indicadores de performance social empresarial a partir dos processos de ações 

empresariais, contemplando aspectos relacionados ao impacto social interno e 

externo (Pasa, 2004). 
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Portanto, a construção do modelo ECP-Social tem como princípio básico 

que a performance social empresarial é o reflexo das ações empresariais frente à 

competição, decorrentes dos padrões de conduta social que, por sua vez, dependem 

reciprocamente da estrutura de mercado em que a empresa está inserida,  

considerando-se que ela atua em um sistema no qual interage com os demais 

elementos do ambiente externo, influenciando-os e recebendo suas influências.  

 

Além desses elementos, o modelo ECP-Social considera a influência dos 

choques externos que são caracterizados pela ausência de periodicidade e pela 

capacidade de gerar influências sobre a estrutura, conduta e performance 

empresarial, haja vista que ocorrem porque as empresas estão submetidas a 

eventos externos. Segundo Abreu (2001), os choques são basicamente 

provenientes de mudanças de comportamento social, da políticas públicas e de 

inovações tecnológicas. 

 

Portanto, o modelo ECP – Social considera como choques as expectativas 

que a sociedade tem sobre as empresas, as quais se relacionam ao desempenho 

das atividades empresariais de forma ética, legal, voluntária e econômica. Ou seja, 

espera-se que as relações empresariais sejam dirigidas por princípios éticos e  

transparentes; que a empresa cumpra suas obrigações legais como, por exemplo, 

recolhimento de impostos e cumprimento das legislações trabalhistas e ambientais; 

que desenvolva ações de forma voluntária em prol de seus afetados  &  interessados 

(a. & i.); e que desempenhe seu papel econômico de gerar bens, produtos e renda 

(PASA, 2004, p. 85). 

 

Existem ainda os choques causados pelas demandas da sociedade, 

provenientes do anseio de que as empresas sejam justas em suas relações com os 

a. & i., e, que promovam o desenvolvimento sustentável gerando riquezas 

econômicas sem perder de vista a proteção à natureza e a justiça social. 
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Para Rosa (2001), outro choque ocorre com a mudança de 

comportamento dos consumidores frente à mudança no seu estilo de vida e de 

gosto. Os choques causados pela ação governamental são decorrentes do seu 

poder para pressionar e/ou incentivar as empresas a adotar/aderir às suas políticas 

e diretrizes. A fiscalização e a criação de leis como as relacionadas ao meio 

ambiente, direitos dos consumidores e trabalhadores elevam as ações 

governamentais a um nível de influência externa capaz de mudar o rumo da 

estrutura da indústria. 

 

Segundo Rosa (2001), os governos podem intervir num esforço de 

melhorar o seu desempenho, ou das indústrias, através, por exemplo, de políticas 

públicas no sentido de prover bens públicos ou coletivos, criar regras para o 

funcionamento do mercado ou redefinir direitos de propriedade.  

 

Para Scherer e Ross (1990), as políticas públicas podem ainda influenciar 

a estrutura de mercado e a conduta empresarial através de taxas e subsídios. Estes 

subsídios podem deixar uma indústria em uma situação mais confortável do que 

outras, e assim permitir que ela crie vantagens competitivas.  

 

O modelo ECP-Social propõe-se a verificar se o empreendimento social 

está atingindo os resultados esperados e satisfazendo a todos os afetados e 

interessado diante de suas necessidades. Ele foi instituído com o objetivo de 

contemplar todos os afetados e interessados  e apontar o resultado dos processos, 

não somente os resultados das ações sociais empresariais, considerando que 

aqueles estão relacionados a influências oriundas da estrutura da indústria e de 

choques externos a ela (PASA, 2004). 

 

A dimensão ambiental do modelo ECP-Triplo foi explorada de forma 

particular por Abreu (2001, p. 65) que detalhou o framework do ECP-Ambiental. O 

modelo Estrutura-Conduta-Performance-Ambiental – ECP-Ambiental proposto por 

Abreu (2001, p. 65) inclui a dimensão ambiental na avaliação da estratégia, conduta 
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e performance da indústria. Desenvolvido a partir do modelo ECP-Triplo, de onde foi 

detalhada a variável ambiental, o modelo ECP-Ambiental (figura 4.2) defende que a 

performance ambiental de uma organização é decorrente da conduta ambiental 

assumida em função de pressões da estrutura de mercado na qual a empresa se 

encontra. 

 

 

FIGURA  4.2. Modelo de Avaliação da Estratégia Ambiental - ECP–Ambiental (ABREU, 2001) 

 

A estrutura de mercado onde a organização se encontra é afetada por 

choques externos fazendo com que novas condutas sejam necessárias. Assim, os 

indicadores de performance associados a estas condutas devem ser compatíveis 

com a realidade das novas estruturas de mercado em constante mudança. Estes 

choques, principalmente no tocante a conduta ambiental são, segundo Abreu (2001, 

p.69), basicamente provenientes da ação governamental por meio da 

regulamentação ambiental, inovações tecnológicas com o surgimento de tecnologias 

limpas de produção e mudanças no comportamento social com a crescente 

sensibilização para as questões ambientais. 

 

Para entender o ECP-Ambiental é importante ressaltar ainda a existência 

de feedbacks internos e de uma relação de cooperação e rivalidade entre as 

empresas. Na concepção do Modelo ECP-Ambiental foi adotada a existência de 
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feedbacks internos que de acordo com Porter (apud ABREU, 2001), confere 

dinamismo ao modelo Estrutura-Conduta-Performance. Scherer (1996) reconhece 

também que nem todas as influências derivam das condições básicas, definidas por 

elementos de oferta e demanda, e da estrutura de mercado para a performance, 

sendo igualmente significativos os efeitos dos feedbacks.  

 

Rosa (apud ABREU 2001) apresenta como exemplo de feedbacks, que o 

investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento buscando uma 

inovação tecnológica pode aumentar ou reduzir o grau de diferenciação do produto. 

Em termos práticos, significa que uma mudança na conduta pode ter reflexos na 

estrutura com um possível aumento ou redução das barreiras de entrada para novos 

competidores. 

 

Por outro lado, a rivalidade ocorre porque um ou mais concorrentes 

sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição. Os 

concorrentes competem internamente para conquistar e reter seus clientes. Segundo 

Porter (Apud Abreu 2001), na maioria das indústrias, os movimentos competitivos de 

uma firma têm efeitos notáveis em seus concorrentes e pode, assim, incitar à 

retaliação ou aos esforços para conter estes movimentos; ou seja, as empresas são 

mutuamente dependentes. Este padrão de ação e reação pode, ou não, permitir que 

a empresa iniciante e a indústria como um todo se aprimore. 

 

A cooperação convive com a rivalidade entre as empresas de uma 

indústria. Porter (Apud ABREU 2001) apresenta como exemplo de cooperação, a 

pesquisa cooperativa e os consórcios setoriais. A base dessa cooperação reside na 

crença que a pesquisa independente por parte dos rivais é desperdício e duplicação. 

O autor ressalta, contudo, que os projetos devem concentrar-se em áreas de 

pesquisa básica sobre produtos e processos, e não em assuntos intimamente 

relacionados com as fontes de vantagem exclusiva de uma empresa. Dentro dessa 

perspectiva de P&D, a redução do impacto ambiental dos produtos e processos se 

encaixa como uma forma de cooperação, porque permeiam entre vários setores e 

exigem substanciais investimentos.  
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Paralelamente, a relação de causalidade do modelo ECP é mantida para 

efeito de estudo da aplicabilidade do modelo ECP-Ambiental. Aspectos dinâmicos ao 

modelo são percebidos quando da mudança de conduta ambiental das empresas 

participantes, com reflexos na performance ambiental e na estrutura de mercado.  

 

O posicionamento estratégico da organização é fortemente influenciado 

pelas pressões existentes no ambiente em que a empresa opera. Estas pressões, 

dentro do modelo ECP-Ambiental, são exercidas pela legislação ambiental, pelo 

impacto ambiental das atividades e pelas exigências das partes interessadas (Abreu, 

2001, p. 194). O quadro 4.1. representa estas pressões. 

 

PRESSÃO Características da Estrutura da 
Indústria ALTA BAIXA 

Impacto Ambiental inerente ao 

processo produtivo é variável com a 

escala de produção e a tecnologia 

adotada 

Alto impacto ambiental 

das atividades, produtos 

ou serviços 

Baixo impacto ambiental 

das atividades, produtos ou 

serviços 

Legislação Ambiental 
Regulamentação rígida e 

fiscalização atuante 

Regulamentação e 

fiscalização incipientes 

Exigências Ambientais das Partes 

Interessadas 
Exigências reais Exigências potenciais 

QUADRO 4.1. Pressão da Estrutura da Indústria 

Fonte:  Abreu, 2001, p. 195. 
 

Assim estarão sujeitas a pressões maiores aquelas empresas que 

possuírem maior potencial de impacto ambiental, as que estiverem operando em 

localidades com rígida regulamentação e fiscalização ambiental, e aquelas sujeitas a 

maiores demandas das partes interessadas. 

 

Os indicadores do modelo ECP-Ambiental estão apresentados na forma 

de um framework, no quadro 4.2, onde é possível visualizar todos os elementos que 

compõem o modelo, desde os aspectos dinâmicos designados de choques 
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externos, até os indicadores de estrutura de mercado, de conduta e de 

performance ambientais: 

 

a) Indicadores de Estrutura de Mercado – abrangendo, além dos fatores já 

abordados no modelo ECP tradicional, fatores como legislação e impactos 

ambientais e exigências ambientais das partes interessadas (ABREU, 2001, p.71). 

Este conjunto de indicadores varia de acordo com a estrutura de mercado da 

indústria; 

 

b) Indicadores de Conduta Ambiental – associados a avaliação do 

sistemas de gestão ambiental da empresa. Considera aspectos da gestão da 

organização tais como pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, 

compras, produção & manutenção, administração (geral, jurídico, financeiro e 

recursos humanos), marketing e distribuição (Abreu, 2001, p.73). 

 

c) Indicadores de Performance Ambiental – considera os resultados 

mensuráveis da conduta ambiental da empresa. Os indicadores de performance 

ambiental avaliam a empresa considerando a divisão das preocupações ambientais 

em compartimentos ar, água, solo, recursos naturais e fauna & flora (Abreu, 

2001, p.77). 
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Choques Estrutura de mercado Conduta Ambiental Performance Ambiental 
Ação 
Governamental 
Política; 
Legislação. 
 
Inovações 
tecnológicas 
 
Mudanças no 
comportamento 
social 

Economia da demanda 
Concentração de clientes; 
Taxa de crescimento; 
Volatilidade/ciclicidade; 
Preferência dos clientes. 
 
Economia da oferta 
Concentração de 
produtores; 
Disponibilidade de 
produtos substitutos; 
Diferenciação de produtos; 
Competição de 
importadores/nacionais; 
Estrutura de custo 
fixa/variável; 
Utilização da capacidade 
Oportunidades 
tecnológicas; 
Forma da curva de oferta; 
Barreiras de entrada/saída.
 
Economia da cadeia 
industrial 
Poder de barganha dos 
fornecedores; 
Poder de barganha dos 
clientes; 
Integração vertical do 
mercado; 
Preço. 
 
Características 
Ambientais 
Legislação ambiental; 
Impacto ambiental; 
Exigências ambientais das 
partes interessadas. 
 

Desenvolvimento de 
produtos/processo 
Produtos com selo verde; 
Tecnologias limpas. 
Compras 
Padrões ambientais aos 
fornecedores de produtos e 
serviços; 
 
Produção e Manutenção 
Aspectos e impactos 
ambientais; 
Controles operacionais; 
Auditorias ambientais; 
Atendimento a  situações 
de emergência. 
 
Administração 
Geral 
Política ambiental; 
Estrutura organizacional; 
Planejamento dos objetivos 
e metas ambientais; 
Documentação e controle 
de documentos. 
Financeiro 
Investimentos. 
Jurídico 
Legislação ambiental. 
Recursos humanos 
Programa de educação 
ambiental. 
 
Marketing 
Comunicação com as 
partes interessadas; 
Imagem da empresa; 
Exigências ambientais das 
partes interessadas. 
 
Distribuição 
Canais de distribuição; 
Transporte. 

Ar 
Emissão de poluentes: 
SOx, NOx, particulados, 
CO, VOC, CO2, CH4, N2O e 
ruído, 
Consumo de CFCs e 
Halons. 
 
Água (superficiais e 
subterrâneas) 
Descarga de efluentes 
Emissão de Nitrogênio e 
Fósforo (N, P); 
Emissão de amônia (NH3) 
e pH, 
Presença de 
Contaminantes tóxicos (Pb, 
Cd, Hg, Zn, compostos 
orgânicos, pesticidas, óleos 
e graxas); 
Carga orgânica (DBO, OD).
 
Solo 
Quantidade de resíduos 
sólidos – classe I, II e III 
Contaminação tóxica (Pb, 
Cd, Hg, Zn, compostos 
orgânicos, pesticidas, óleos 
e graxas). 
 
Recursos Naturais 
Uso dos recursos hídricos; 
Uso dos recursos 
energéticos, 
Uso dos recursos 
florestais; 
Uso dos recursos 
marinhos. 
 
Fauna & Flora 
Alteração do habitat; 
Mudança no uso do solo; 
Perda da biodiversidade. 

QUADRO 4.2. Elementos do Framework do  modelo ECP-Ambiental 

Fonte:  Abreu, 2001, p. 85. 
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Diante da estrutura da indústria e dos choques externos as empresas 

adotam condutas ambientais que vão refletir em sua performance ambiental. Os 

perfis das condutas ambientais das empresas estão resumidos no quadro 4.3, 

classificados como fraca, intermediária e forte. Cada perfil é descrito conforme, os 

indicadores para as condutas ambientais, desenvolvidos no modelo ECP-Ambiental 

(Abreu, 2001). 

 

As empresas que adotam uma conduta ambiental fraca não possuem 

uma política ambiental escrita. A importância das questões ambientais para a 

empresa está limitada ao atendimento dos condicionantes estabelecidos na licença 

de operação. Para tanto, o nível gerencial é o mais elevado para tratar das questões 

ambientais. Essas empresas também não possuem mecanismos para acompanhar a 

legislação, tanto no que se refere a sua atualização quanto ao seu cumprimento.  

 

A estrutura organizacional não contempla um responsável pelo trato das 

questões ambientais estando disperso entre as gerências/departamentos de 

manutenção, de utilidades ou de produção. É importante observar que essas 

empresas não possuem responsabilidades e autoridades documentadas nem 

comunicadas aos empregados da empresa para permitir o gerenciamento ambiental. 

Da mesma forma, as empresas com conduta fraca não possuem um padrão mínimo 

de exigência ambiental aos seus parceiros de negócios. Os investimentos 

ambientais são gerados por imposição do governo para atender à legislação 

ambiental. 

 

As empresas com uma conduta ambiental intermediária se encaixam de 

forma intermediária entre a conduta fraca e a forte. Essa conduta é identificada em 

empresas que estão em fase de implantação de um sistema de gestão ambiental. 

 

Essas empresas têm uma política ambiental escrita, todavia, estão 

iniciando a fase de implementação. A implementação da política ambiental significa 

torná-la conhecida e entendida por todos os empregados da empresa.  
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A política deve fornecer também a estrutura para o estabelecimento dos 

objetivos e metas ambientais. Todavia, em empresas com uma conduta ambiental 

intermediária, ainda é incipiente o desdobramento da política em objetivos e metas 

ambientais, levados a cabo através de programas de gestão e acompanhados por 

indicadores de performance ambiental. As empresas estabelecem objetivos 

principalmente, associados com a redução do consumo de recursos naturais e à 

eliminação do desperdício. 

 

As empresas que possuem uma conduta ambiental forte têm uma 

política ambiental escrita e implementada. A política estabelece compromissos com 

o atendimento a legislação ambiental, a melhoria contínua dos processos e a 

prevenção da poluição. A política é estruturada de modo a permitir seu 

desdobramento em objetivos e metas ambientais. Os objetivos e as metas são 

atingidos através de programas de gestão ambiental, que incluem os meios, os 

prazos e os recursos necessários. A importância da questão ambiental para a 

empresa está vinculada ao compromisso com o desenvolvimento sustentável e com 

a imagem da empresa.  

 

Com relação ao monitoramento dos indicadores ambientais, as empresas 

com uma conduta ambiental forte têm uma avaliação quantitativa da sua medida 

da performance ambiental. Entretanto, as empresas com uma conduta ambiental 
intermediária estão iniciando o processo de quantificação da performance 

ambiental. Por outro lado, as empresas com uma conduta ambiental fraca não 

praticam essas medições. 
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Matriz de características de conduta ambiental 

Conduta ambiental Funções Gerenciais 

Fraca Intermediária Forte 

Administração Geral Não existe gerência/departamento 
ambiental na estrutura organizacional 
com as atribuições distribuídas. 
O nível gerencial é o mais alto para o 
trato das questões ambientais. 
Não assume compromissos formais em 
uma política ambiental.  
A importância da questão ambiental está 
limitada ao atendimento dos 
condicionantes da licença de operação 
 

Existe um responsável dentro da 
estrutura organizacional.  
A diretoria é o nível mais alto para o 
trato das questões ambientais. 
Existem compromissos formais 
estabelecidos na política ambiental.  
A importância da questão não está 
limitada ao atendimento à legislação 
ambiental.  
Preocupadas com a imagem e em 
alcançar novos mercados. 

Existe uma gerência/departamento de 
meio ambiente na estrutura 
organizacional. 
As questões ambientais são tratadas em 
nível de presidência. 
Existem compromissos formais em 
atender à legislação, melhoria contínua 
dos processos e prevenção da poluição. 
A importância da questão está vinculada 
ao compromisso com o desenvolvimento 
sustentável. 
Preocupados com a imagem da 
empresa 

Administração 
Jurídico 

Não conhece a legislação ambiental e 
não possui instrumentos para 
acompanhá-la. 
 

Conhece parcialmente a legislação 
ambiental. 
O acompanhamento do atendimento à 
legislação é realizado de forma não 
sistematizada pelo responsável pela 
área de meio ambiente. 
 

Conhece integralmente a legislação. 
Contrata consultoria externa para a sua 
atualização. 
O acompanhamento do atendimento à 
legislação é realizado pela gerência de 
meio ambiente e o jurídico. 

QUADRO 4.3 Matriz de características de Conduta Ambiental das Empresas 

Fonte: Abreu, 2001, p. 170. 
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Matriz de características de conduta ambiental 

Conduta ambiental Funções Gerenciais 

Fraca Intermediária Forte 

Administração 
Financeiro 

Os investimentos ambientais 
representam de 0 a 1% dos 
investimentos totais. 
Definidos para atender à legislação 
ambiental. 
Os ganhos financeiros estão atrelados 
às vendas de resíduos e subprodutos 
sem alteração do processo produtivo 
Não consegue dimensionar esses 
ganhos.  

Os investimentos representam entre 1 a 
2% dos investimentos totais. 
Definidos com base nos projetos 
gerados internamente de forma 
espontânea. 
Os ganhos financeiros estão atrelados a 
redução do desperdício, relacionada aos 
insumos água e energia elétrica, e a 
comercialização dos resíduos. 
 
 

Os investimentos representam mais de 
2% dos investimentos totais da 
empresa. 
Definidos com base nos objetivos e 
metas ambientais. 
Os ganhos financeiros estão atrelados à 
redução das perdas de processo, 
Podem existir investimentos ambientais 
sem retorno financeiro. 

Administração 
Recursos Humanos 

Não existe um programa de educação 
ambiental. 

Possui um programa de educação 
ambiental voltado para ações básicas 
como a coleta seletiva de lixo, e 
desenvolvido informalmente através de 
palestras. 
Freqüência anual. 

Possui um programa de educação 
ambiental voltado para os funcionários e 
para a comunidade. Diariamente são 
realizados diálogos envolvendo 
aspectos ambientais nas atividades de 
produção. 
Realiza eventos anualmente como a 
semana de meio ambiente e 
treinamento de integração para os 
novos funcionários. 

Desenvolvimento de 
produtos & processo 

Não adota tecnologias para minimizar o 
impacto ambiental. 

Investe na aquisição de equipamentos 
com um menor consumo de insumos.  

Desenvolve tecnologias para minimizar 
o impacto ambiental de seus processos 
produtivos. 
Produtos certificados com o selo verde 

Fonte: Abreu, 2001, p. 171. 
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Matriz de características de conduta ambiental 

Conduta ambiental Funções Gerenciais 

Fraca Intermediária Forte 

Compras Não adota padrões ambientais aos 
fornecedores de bens e serviços. 

Adota parcialmente padrões ambientais 
aos seus fornecedores de serviços. 

Adota padrões ambientais para a 
qualificação de todos os seus 
fornecedores de bens e serviços. 

Produção e 
Manutenção 

Não possui um sistema de gestão 
ambiental.  
Não avalia os impactos ambientais de 
suas atividades, produtos e serviços. 
Não realiza auditorias ambientais.  
Os controles operacionais atrelados aos 
insumos da produção. 
Não adota uma sistemática de melhoria 
contínua para os indicadores de 
performance.  
 

Está em processo de implementação de 
um sistema de gestão ambiental. 
Avalia os impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços.  
Processo imaturo de auditorias 
ambientais semestrais. 
Controles operacionais atrelados aos 
insumos de processo e o atendimento 
da legislação ambiental.  
Os indicadores ambientais foram 
estabelecidos através dos padrões 
legais.  
Não existe uma sistemática de melhoria 
contínua dos indicadores de 
performance, apenas conformidade 
legal.  
 

Possui um sistema de gestão ambiental 
certificado pela              NBR ISO 14001. 
Faz o levantamento e avaliação dos 
aspectos e impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços.  
Realiza auditorias ambientais internas.  
Os indicadores ambientais foram 
estabelecidos com base nos padrões 
legais e em comparação com outras 
unidades da empresa ou histórico de 
desempenho. 
Adota uma sistemática de melhoria 
contínua dos indicadores ambientais. 
 

Fonte: Abreu, 2001, p. 172. 
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Matriz de características de conduta ambiental 

Conduta ambiental Funções Gerenciais 

Fraca Intermediária Forte 

Marketing Não possui uma sistemática para tratar 
as reclamações ambientais das partes 
interessadas.  
Não produz relatório de performance 
ambiental.  
Desconhece a preocupação ambiental 
por parte dos concorrentes; 
Não identifica vantagens competitivas 
com a performance ambiental. 

Utiliza a sistemática de atendimento ao 
cliente para tratamento das reclamações 
das partes interessadas.  
Não produz relatórios de performance 
ambiental.  
Percebe a preocupação ambiental de 
seus concorrentes. 
Está começando a identificar algumas 
vantagens competitivas com a questão 
ambiental. 

Desenvolveu uma sistemática para 
atendimento, acompanhamento e 
registro das reclamações ambientais 
das partes interessadas. 
Desenvolve relatórios ambientais 
disponíveis ao público. 
Antecipa as preocupações ambientais 
de seus clientes. 
Alcança uma vantagem competitiva 
através de uma atuação ambientalmente 
consciente e pró-ativa. 

Distribuição Não identifica os riscos ambientais na 
distribuição de seus produtos. 

Identifica riscos de acidentes na 
distribuição de seus produtos 
Adota alguns critérios para a distribuição 
de produtos. 

Adota critérios rigorosos de prevenção 
da poluição para distribuição dos seus 
produtos. 
Adota medidas preventivas para evitar 
acidentes. 

Fonte: Abreu, 2001, p. 173. 
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A partir da análise das pressões, da conduta e dos indicadores de 

desempenho, é possível classificar o posicionamento estratégico da organização 

dentro de uma matriz que correlaciona as pressões da estrutura da indústria e a sua 

conduta ambiental (Figura 4.3). Assim, uma organização pode ser rotulada pelo seu 

posicionamento estratégico como uma empresa: derrotada, sofrível, responsável, 

indiferente, oportunista ou pioneira (ABREU, 2001, p.190).  

 

Com o aumento das pressões da estrutura da indústria, as empresas 

podem adotar diferentes condutas ambientais. Em ambiente de baixa pressão 
ambiental, podem ser aplicados rótulos que vão desde indiferentes até pioneira de 

acordo com grau de força em sua conduta ambiental da empresa. Por outro lado, em 

ambiente de alta pressão ambiental, de acordo com o grau de força da conduta 

ambiental as empresas podem ser classificadas de derrotada até responsável.  
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FIGURA 4.3. Matriz de Correlação entre a Pressão e Conduta Ambiental (ABREU, 2001, p. 191) 

 

 

Assim, o modelo ECP-Ambiental permite a categorização das empresas 

de acordo com seu perfil de conduta ambiental. Esta classificação pode servir de 

base a uma reflexão, por parte dos gestores das organizações, quanto ao grau de 

adequação de suas condutas ambientais às pressões da industria a que as suas 

empresas estão submetidas. 
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É interessante frisar, que os modelos ECP-Social e ECP-Ambiental se 

complementam ao modelo ECP original dando uma abordagem mais completa ao 

considerar a performance empresarial como sendo, na verdade, uma performance 

tripla abrangendo as dimensões econômica, social e ambiental proposta no modelo 

ECP-Triplo. De fato, a análise de estrutura-conduta-performance de uma industria, 

ou do posicionamento de uma empresa dentro desta, não estaria completa sem 

considerar todas as partes interessadas.  
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Os elementos da pesquisa necessários para alcançar os objetivos 

propostos consistem na seleção de uma amostra que represente a população das 

empresas têxteis e análise dos relatórios contábeis publicados junto a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para 

identificar e avaliar as relações entre as condutas sócio-ambientais e as 

performances econômicas das empresas têxteis pesquisadas. 

 

 

5.1. Tipo de Pesquisa 

 

 

Com relação aos objetivos propostos, a pesquisa caracteriza-se por ser 

de pesquisa descritiva uma vez que teve por objetivo primordial a descrição de 

características de uma determinada população - a indústria têxtil de fiação e 

tecelagem -  representada por uma amostra representativa desta. Foi objetivo, 

também, estabelecer relações entre variáveis de condutas e performances 

econômica, social e ambiental das empresas estudadas (GIL, 2002, p. 42). 

 

Quanto aos procedimentos técnico-metodológicos utilizados, a pesquisa 

foi delineada como uma pesquisa documental. Segundo Gil (2002, p.46) este tipo 

de pesquisa utiliza-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico 

podendo-se lançar mão de documentos “de primeira mão”, que não receberam 

nenhum tratamento analítico, ou documentos “de segunda mão”, representados por 

relatórios de pesquisa, relatórios de empresas e tabelas estatísticas. Utilizando-se 

uma abordagem qualitativa e quantitativa, foram analisados os relatórios contábeis 

publicados periodicamente pelas empresas estudadas. 
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5.2. Metodologia Desenvolvida 

 

 

A pesquisa foi concentrada nas empresas têxteis de capital aberto que 

publicaram demonstrações contábeis junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

- para o exercício findo em 31 de dezembro de 2003. Em consulta ao web site da 

referida instituição, foram identificadas 22 empresas têxteis de capital aberto estando 

as demonstrações financeiras das empresas disponíveis para consulta pública. 

Devido a dificuldade de acesso aos responsáveis pelas informações nas empresas 

pesquisadas, não foram obtidos dados por contato direto com as empresas através 

de entrevistas ou questionários de pesquisa. 

 

Foram adotados critérios de seleção a fim de delimitar melhor a amostra 

a ser analisada tornando-a mais representativa da população uma vez que o objeto 

de estudo foram as empresas de fiação e tecelagem. Assim, de um total de 22 

companhias têxteis de capital aberto foram identificadas 11 fiações e tecelagens que 

atenderam aos critérios de escolha para as quais foram feitas analises de conteúdo 

das informações anuais e as demonstrações financeiras padronizadas publicadas na 

página da CVM na Internet. 

 

Das informações anuais e as demonstrações financeiras padronizadas 

foram extraídos os dados de Faturamento Líquido, Lucro Líquido, Ativo Total e 

EBITDA que permitiram as análises econômico-financeiras, bem como as 

informações sobre conduta e performance sócio-ambiental. Estes dados foram 

compilados em planilhas eletrônicas onde foram padronizados indicadores de 

conduta e performance econômica, social e ambiental.  

 

Por se tratarem de companhias inseridas em uma mesma estrutura de 

indústria, as empresas pesquisas foram consideradas como sujeitas às mesmas 

pressões de mercado, razão pela qual não são aprofundados nesta dissertação a 
análise dos indicadores de estrutura de mercado da indústria têxtil, limitando o 
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escopo deste trabalho a análise das relações entre os indicadores de Conduta e 
Performance no modelo ECP-Triplo. 

 

A pesquisa busca descrever a realidade dentro do conjunto de empresas 

selecionadas, consideradas as que melhor representam a indústria têxtil de fiação e 

tecelagem nacional, não podendo, portanto, os resultados serem extrapolados para 

outras indústrias ou empresas que não façam parte da população aqui representada. 

 

 

5.3. Definições das Variáveis Analisadas 

 

 

O modelo ECP-Triplo explica as relações de causa e efeito existentes 

entre as condutas e performances de uma empresa dentro de uma estrutura de 

mercado sujeita a choques externos. Tanto a conduta como a performance 

empresarial, podem ser avaliadas em termos qualitativos e quantitativos através de 

indicadores. 

 

Na pesquisa foram analisadas as variáveis de conduta e performance nas 

dimensões econômica, ambiental e social do modelo ECP-Triplo  adaptadas à 

realidade da indústria têxtil através da adequação dos indicadores propostos pelo 

modelo teórico àqueles utilizados pelas empresas. Com tal adaptação, foram 

eliminados alguns indicadores de conduta e performance, bem como novos 

indicadores foram identificados. 

 

As demonstrações contábeis das companhias têxteis de capital aberto 

foram analisadas a fim de se identificar como estas companhias evidenciam os 

resultados associados às variáveis elencadas no quadro 5.1. 
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Identificação Variáveis Objeto de Estudo 

Grau de Evidenciação de Conduta 
Ambiental Conduta Ambiental 
Índice de Conduta Ambiental 

Grau de Evidenciação de Conduta 
Social 

Conduta Social 
Índice de Conduta Social 

Performance Ambiental Índice de Performance Ambiental 

EBITDA/Receita Líquida 
Performance Econômico-Financeira 

ROI 

QUADRO 5.1. Variáveis objeto de estudo. 

 

 

O grau de evidenciação de conduta ambiental mede a preocupação 

das companhias têxteis de capital aberto em demonstrar aos stakeholders as suas 

condutas ambientais e foi levantado a partir da avaliação qualitativa e quantitativa 

das informações divulgadas pelas companhias. Christensen et al (2003) 

desenvolveram um indicador de evidenciação ambiental baseado nas informações 

reportadas das demonstrações contábeis pelas companhias norte-americanas em 

atendimento às orientações da Security and Exchange Comission – SEC, órgão 

equivalente a CVM brasileira. Esta restrição informacional permite uma avaliação 

estruturada e, ao mesmo tempo, possibilita avaliar a exposição das empresas a 

possíveis custos ambientais futuros.  

 

Fez-se necessário, no entanto, adaptar a metodologia de Christensen et 

al à realidade brasileira. Neste sentido, foram analisados os Pareceres de 

Orientação nº 15/87, 17/89 e 19/90 nos quais a CVM manifesta-se acerca do 

conteúdo recomendado para o Relatório da Administração a ser publicado pelas 

companhias de capital aberto. As empresas têxteis foram avaliadas quanto ao 

atendimento às recomendações feitas pela CVM com relação a evidenciação 

ambiental e social. 
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Christensen et al (2003) partiram da premissa de que as informações 

quantitativas são mais relevantes para os stakeholders que as informações 

qualitativas. Assim, os autores atribuíram pesos em função do grau de mensuração 

objetiva das informações evidenciadas pelas companhias (Quadro 5.2).  

 

PESO TIPO DE EVIDENCIAÇÃO QUANTO AS CONDUTAS SÓCIO-
AMBIENTAIS 

0 Nenhuma informação é disponibilizada 

1 Disponibilizada  Informação Qualitativa Não-Específica. 

2 Disponibilizada  Informação Qualitativa Específica. 

3 Disponibilizada  Informação Quantitativa. 

QUADRO 5.2. Pesos utilizados 

Fonte: Christensen et al (2003) 

 

São exemplos de informação qualitativa não específica comentários 

gerais acerca de preocupações com tratamento de efluentes, destinação de 

resíduos sólidos e programas de educação ambiental que não deixem claro que 

ações a empresa está tomando. 

 

Exemplos de informações qualitativas específicas dizem respeito a 

citação, nas demonstrações contábeis, de projetos específicos de implantação de 

sistemas de tratamento de efluentes, destinação de resíduos ou projetos de 

educação ambiental que estejam efetivamente sendo implementados pelas 

empresas. 

 

Informações quantitativas expressam, através do uso de indicadores 

numéricos, as condutas e performance ambiental das empresas como, por exemplo, 

valores investidos em tratamento de efluentes, número de colaboradores treinados, 

índices de eficiência energética e índices de qualidade atmosférica. 
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O índice de conduta ambiental representa, em termos relativos dentro 

da indústria têxtil, quanto das condutas ambientalmente corretas a empresa está 

adotando. O índice de cada empresa foi calculado através da relação percentual 

entre o número de condutas e/ou programas ambientais praticados individualmente 

pelas companhias e o total de diferentes condutas e/ou programas praticados pelo 

conjunto das 11 companhias têxteis analisadas.  

 

O grau de evidenciação de conduta social foi levantado de forma 

análoga ao grau de evidenciação ambiental. Segundo  mesma metodologia proposta 

por Christensen et al, foi identificado como as companhias têxteis de capital aberto 

evidenciam suas condutas sociais. A mesma tabela de pesos apresentada para o 

grau de evidenciação ambiental (quadro 5.2.) foi adotada com relação ao grau de 

evidenciação de conduta social para efeito de cálculo do indicador de evidenciação 

da conduta social. 

 

O índice de conduta social, de forma análoga ao índice de conduta 

ambiental, foi calculado através da relação percentual entre o número de condutas 

e/ou programas sociais praticados individualmente pelas companhias e o total de 

diferentes condutas e/ou programas sociais praticados pelo conjunto das 11 

companhias têxteis analisadas. 

 

Os índices de conduta refletem as estratégias empresariais praticadas 

pelas companhias. De acordo com o modelo ECP-Triplo a empresa, atuando nos 

moldes do desenvolvimento sustentável, adota além de condutas econômicas 

condutas claramente sociais e ambientais em todas as suas funções gerenciais 

(ABREU, 2001, p. 63). 

 

Os indicadores de performance medem os resultados decorrentes das 

condutas adotadas pelas companhias. A performance das empresas, de acordo com 
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o modelo ECP-Triplo, deve ser avaliada nas dimensões econômica, social e 

ambiental. 

 

O modelo de avaliação do desempenho econômico proposto por 

Christensen et al (2003), baseia-se nas variações nos preços das ações das 

companhias para calcular uma taxa de retorno anual ajustada pelos dividendos 

propostos. Esta metodologia é adequada para companhias pertencentes a diferentes 

segmentos de indústria e sujeitas, portanto, a diferentes estruturas de mercado. 

Como a pesquisa aqui apresentada limitou-se à indústria têxtil brasileira e, dentro 

desta, a um conjunto de companhias sujeitas aos mesmos choques externos e à 

mesma estrutura competitiva de mercado, optou-se por usar como indicadores de 
performance econômica: 1) a razão, em percentual, entre EBITDA (Lucro antes 

dos juros, impostos,  depreciação e amortização) e Receita Líquida e, 2) o Retorno 

sobre o investimento, medido pela relação em percentual entre o lucro líquido do 

exercício e o ativo total da companhia. Foram escolhidos estes indicadores devido à 

grande importância dada a estes pelos gestores das empresas nos relatórios das 

administrações. 

 

Os indicadores de performance ambiental avaliam os efeitos das 

condutas ambientais das companhias estudadas e foram agrupados dentro de 

compartimentos estabelecidos no modelo ECP-Ambiental: Ar, Água, Solo e 

Recursos Naturais, Fauna e Flora. 

 

 

5.4. Amostra e Critérios de Seleção 

 

 

O universo considerado para a realização desta pesquisa foram as 22 

empresas de fiação e tecelagem de capital aberto que publicam suas 

demonstrações contábeis junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.  
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A amostra foi selecionada de forma intencional podendo ser classificada 

como não-probabilística. Barbetta apud Abreu (2003, p. 67) define como amostra por 

julgamento “os elementos escolhidos julgados como típicos da população que se 

deseja estudar”. Assim, foram escolhidas aquelas empresas que: 

 

• disponibilizaram publicamente, através da CVM, suas demonstrações 

contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2003; 

• possuem um portfólio de produtos composto por, no mínimo, 50% de 

produtos de tecelagem (tecidos e artigos de cama, mesa e banho). Este critério visa 

minimizar o viés causado por variações no mix de produtos; 

• apresentavam-se em condições normais de operação durante o ano de 

2003, eliminando aquelas que apresentaram nível de atividade menor que 50% 

(empresas que estão em processo de descontinuidade, retomando atividades depois 

de paralisações ou sofrendo impacto de re-estruturações); 

 

Atenderam aos requisitos acima mencionados, formando a amostra 

analisada, um total de 11 companhias (50% da população) apresentadas no quadro 

5.3.  
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Número Razão Social - (Denom. Comercial)  

1 KARSTEN SA  

2 SANTISTA TEXTIL SA - (SANTISTA TÊXTIL S.A.)  

3 VICUNHA TEXTIL SA - (VICUNHA TEXTIL SA)  

4 COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA 

5 TÊXTIL RENAUX S/A - (RENAUX)  

6 BUETTNER SA IND E COMERCIO - (BUETTNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO) 

7 CIA INDL CATAGUASES  

8 PETTENATI SA IND TEXTIL - (PETTENATI)  

9 CIA FABRIL MASCARENHAS - (CIA. FABRIL MASCARENHAS) 

10 FAB TECIDOS CARLOS RENAUX SA - (FAB TECIDOS C RENAUX)  

11 UNITEXTIL - UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A - (UNITEXTIL)  

QUADRO 5.3. Empresas de fiação e tecelagem analisadas. 

 

 

5.5. Etapas da Pesquisa 

 

 

A coleta de dados foi a primeira etapa da pesquisa onde foram obtidas, 

através da página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM na Internet, as 

demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003 

das 22 empresas têxteis de capital aberto. Tais demonstrações são auditadas por 

empresas externas o que nos assegura a fidedignidade das informações publicadas. 

 

As informações contidas nas demonstrações coletadas foram submetidas 

à análise de conteúdo, para identificação daquelas que poderiam ser relacionadas a 

condutas sócio-ambientais. Buscaram-se também evidências da observação das 

recomendações contidas nos Pareceres de Orientação nº 15/87, 17/89 e 19/90 da 
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CVM com relação à divulgação de informações de natureza avançada e não 

obrigatória. 

 

Nas informações anuais (IAN) publicadas pelas companhias junto a CVM 

foram analisados os quadros que compõem os grupos 9, 11, 14 e 15 que compõem 

as demonstrações contábeis das empresas estudadas. Os quadros 5.4, 5.5, 5.6 e 

5.7 apresentam, respectivamente, os elementos que compõem cada um dos grupos 

e os tipos de informações que são esperadas por parte das companhias. 

 

 

QUADROS OBJETIVOS 

Breve histórico da Empresa Apresentar o histórico da empresa, abordando os tópicos como: 
data de fundação e seu fundador; mudanças de denominação e 
objetivo social; início e término de programa de expansão, se 
relevante; alienação de controle, fusão, cisão ou oferta pública de 
compra/venda de ações; falência, concordata; número de lojas, 
agências, fábricas, empregados (posição inicial e atual); 
diversificação de produtos; aquisição de participações, se relevante; 
desenvolvimento de novos produtos; criação de subsidiária de 
natureza relevante; principais projetos/obras executadas; sinistros e 
perdas, se relevantes, e entrada de acionista estrangeiro. 

Características do Setor de 
Atuação 

Apresentar as características do setor de atuação da empresa e os 
fatores que influenciaram o comportamento do setor de atuação da 
mesma. 

Períodos de Sazonalidade 
nos negócios 

Apresentar a existência e os reflexos da sazonalidade nas receitas 
e despesas de cada trimestre na companhia, e ainda, indicando os 
percentuais de cada trimestre. 

QUADRO 5.4. Grupo 9 – Histórico, setor de atuação e sazonalidade nos negócios 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
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QUADROS OBJETIVOS 

Processo de produção Apresentar o processo de produção da companhia, e outros 
aspectos relevantes para o melhor entendimento do processo 
produtivo. 

Processo de 
Comercialização, 
Distribuição, Mercados e 
Exportação 

Apresentar os canais de comercialização, de distribuição e os 
mercados internos e externos da companhia. 

Posicionamento no Processo 
Competitivo 

Apresentar os principais concorrentes em cada um dos setores 
onde a empresa atua, o posicionamento da empresa no processo 
competitivo por linha de produto ou de serviços, ou quando se tratar 
de empresa de participação, os principais produtos e serviços de 
suas controladas. 

QUADRO 5.5. Grupo 11 – Processos de produção 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

 

QUADROS OBJETIVOS 

Projeções Empresariais e/ou 
de Resultados 

Apresentar as projeções e/ou perspectivas relacionadas ao 
comportamento e faturamento da empresa no mercado ou no setor 
de atuação. 

Informações 
Recomendáveis, mas Não 
Obrigatórias 

Apresentar as informações relativas à estrutura de capital (própria e 
de terceiros), a análise gerencial/administrativa da empresa, e 
ainda, aos demais fatos importantes indicadores de resultados 
futuros da companhia. 

Outras Informações 
Consideradas Importantes 
para um Melhor 
Entendimento da Companhia 

Apresentar outras informações e esclarecimentos que a 
Administração entenda como importantes para um melhor 
conhecimento da companhia, por parte do público investidor. 

Fase pré-operacional Informar os recursos utilizados na fase de estruturação inicial da 
empresa. 

Projetos de investimento Apresentar os projetos em desenvolvimento ou a serem 
desenvolvidos, o montante de recursos alocados, a evolução e os 
prazos ou a defasagem, se houver,  e ainda, as origens e volumes 
dos recursos aplicados e seus percentuais em relação ao 
cronograma financeiro da companhia. 

QUADRO 5.6. Grupo 14 – Projeções e informações 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
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QUADRO OBJETIVO 

Problemas Ambientais 

 

Apresentar as atividades da companhia que gerem problemas 
ambientais, medidas adotadas às devidas soluções, multas 
ocorrentes, ou ainda, se teve suas atividades paralisadas por esse 
motivo. 

QUADRO 5.7. Grupo 15 – Problemas Ambientais 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
 

Nas demonstrações financeiras padronizadas (DFP) foram analisados: 

• Balanço Patrimonial - BP; 

• Demonstração de Resultado do Exercício - DRE; 

• Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos- DOAR; 

• Relatório da Administração – RA; 

• Notas Explicativas. 

 

A análise buscou informações acerca de condutas e performances sócio-

ambientais que foram, em seguida, tabuladas de modo a permitir a comparação 

entre as companhias conforme apresentado a seguir. 

 

Como as demonstrações contábeis são objeto de verificação por parte de 

empresas de auditoria externa, adota-se como premissa a veracidade das 

informações disponibilizadas nas referidas peças contábeis. 

 

A tabulação das informações, agrupadas de acordo com a sistemática de 

divulgação recomendada pela CVM, permitiu a classificação das companhias quanto 

ao seu grau de evidenciação sócio-ambiental. 
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Foram calculados para cada companhia os graus de evidenciação 

ambiental e social bem como os índices de conduta ambiental e social sendo estes 

últimos relacionados com as variáveis do modelo ECP-Triplo. 

 

Em seguida foram levantados valores dos indicadores de performance 

econômica a partir dos dados das demonstrações financeiras das companhias. Este 

conjunto de dados foi lançado em planilha eletrônica Excel onde foram feitas 

análises de correlação e regressão linear a fim de buscar as relações entre as 

variáveis acima mencionadas. 

 

Considerando que a maioria dos relatórios contábeis publicados pelas 

empresas não evidencia os resultados de performance ambiental em termos 

quantitativos, foi escolhida apenas uma das empresas a cujos indicadores de 

performance ambiental foi possível acesso. De posse dos indicadores utilizados por 

esta empresa foi calculado, para os anos de 2001 a 2004, os índices de 
performance ambiental que em seguida foram relacionados com a performance 

econômica da companhia nos mesmos períodos. Este procedimento permitiu 

verificar a relação entre performance ambiental e performance econômica da 

empresa em questão. 

 

O índice de performance ambiental foi calculado a partir dos diversos 

indicadores individuais de performance ambiental utilizados pela empresa, 

relacionados com os compartimentos água, solo, ar, recursos naturais e fauna & 
flora conforme utilizados no modelo ECP-Ambiental proposto por ABREU (2001). 
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6. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

6.1. Introdução 

 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados em quatro partes. A 

primeira parte descreve a prática de evidenciação (disclosure) das ações ambientais 

e sociais das companhias têxteis estudadas. A segunda parte apresenta as 

principais condutas ambientais e sociais adotadas pelas empresas têxteis 

pesquisadas classificando-as de acordo com os seus índices de conduta ambiental e 

social. A terceira parte analisa as correlações entre as condutas ambientais e sociais 

adotadas pelas empresas identificando sua influência nas respectivas performances 

econômica. A quarta parte apresenta a relação entre as performances ambiental e 

econômica de uma das empresas pesquisadas.  

 

A partir de análises dos dados em planilha eletrônica, buscou-se  avaliar 

os coeficientes de correlação entre as variáveis de forma a demonstrar as inter-

relações entre as condutas ambiental e social e a performance econômica das 

companhias. 

 

Foram analisadas as relações entre: 

1. Conduta Ambiental e Performance Econômica; 

2. Conduta Social e Performance Econômica; 

3. Performance Ambiental e Performance Econômica. 

 

Não fez parte dos objetivos desta pesquisa demonstrar as correlações 

entre Performance Social e Performance Econômica. As condutas sociais foram 

incluídas a fim de manter a coerência com o referencial teórico utilizado, a saber, o 
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modelo ECP-Triplo. Não obstante, é premissa do referido modelo que a conduta 

social de uma companhia reflete em um nível de performance social respectivo. 

 

 

6.2. Evidenciação Ambiental  

 

 

A divulgação das condutas e performances ambiental por parte das 

empresas têxteis é feita essencialmente através do Relatório da Administração e de 

informações disponibilizadas no grupo 15 das Informações Anuais que trata dos 

Problemas Ambientais. A tabela 6.1 apresenta os grupos de informações 

recomendados pela CVM e o respectivo número de empresas têxteis que os 

utilizaram como meio de evidenciação de alguma conduta ou performance 

ambiental. 

 

Forma de evidenciação da conduta ambiental Número de Empresas que 
utilizaram o grupo 

Grupo 9 – Histórico da Empresa 1 

Grupo 11 – Processos de Produção 1 

Grupo 14 – Projeções e Informações 1 

Grupo 15 – Problemas Ambientais 7 

Relatório da Administração 6 

TABELA 6.1. Forma de evidenciação das condutas ambiental 

 

Muito embora as informações do grupo 15 devam ser relacionadas a 

aspectos negativos da gestão ambiental da empresa como, por exemplo, a 

existência de passivos ambientais, multas ambientais, autuações do poder público 

que tenham acarretado paralisações das atividades e reclamações ambientais, as 

sete empresas que utilizaram este quadro relataram apenas condutas positivas com 

relação ao meio ambiente. 
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O Relatório da Administração foi utilizado pelas empresas para divulgar 

os projetos, programas, objetivos e metas relacionadas ao meio ambiente. As 

informações apresentadas são normalmente de caráter qualitativo sendo impossível 

identificar quais os indicadores de performance ambiental utilizados pelas empresas 

para avaliar o resultado de suas ações ambientais. 

 

A tabela 6.2 apresenta o Grau de Evidenciação Ambiental das empresas 

analisadas.  Para cada grupo de informações foram atribuídos pesos em função do 

tipo de informação divulgada. Informações de caráter quantitativo receberam o maior 

peso (3), seguido pelas informações de natureza qualitativas específicas (2) e 

informações qualitativas não específicas (1). Foi atribuído zero para as empresas 

pela ausência de qualquer informação ambiental nos grupos. 

 

Razão Social - (Denom. Comercial)  GRUPO 
9 

GRUPO 
11 

GRUPO 
14 

GRUPO 
15 

Relatório 
da Admin. 

Grau de 
Evidenciação 

Ambiental 

SANTISTA TEXTIL S/A 0 1 1 2 3 7 
CIA INDL CATAGUASES  0 0 0 3 3 6 
KARSTEN S/A  0 0 0 3 3 6 
BUETTNER S/A – IND. E COMERCIO 2 0 0 2 0 4 
CIA DE FIA TEC CEDRO E CACHOEIRA 0 0 0 1 1 2 
TÊXTIL RENAUX S/A 0 0 0 1 1 2 
PETTENATI S/A IND TEXTIL 0 0 0 1 0 1 
VICUNHA TEXTIL S/A 0 0 0 0 1 1 
CIA FABRIL MASCARENHAS S/A 0 0 0 0 0 0 
FAB TECIDOS CARLOS RENAUX S/A 0 0 0 0 0 0 
UNITEXTIL - UNIAO IND. TEXTIL S/A 0 0 0 0 0 0 

TABELA 6.2. Grau de Evidenciação Ambiental das Empresas Têxteis. 

 

Através do grau de evidenciação ambiental foi possível identificar a 

Santista Têxtil, Cataguases e Karsten como as empresa que mais se preocuparam 

em evidenciar suas condutas e performances ambientais sendo as únicas que 

divulgaram dados quantitativos de indicadores ambientais em suas demonstrações 

contábeis.  As empresas Cataguases e Karsten publicaram, como parte integrante 



 

74 

 
 

de seus Relatórios da Administração, o Balanço Social e a Demonstração de Valor 

Adicionado (DVA) contendo informações quantitativas relacionadas a sua gestão 

sócio-ambiental. 

 

 

6.3. Evidenciação Social 

 

 

A divulgação das condutas e performances sociais por parte das 

empresas têxteis é feita essencialmente através do Relatório da Administração. Das 

onze empresas analisadas três não evidenciaram nenhuma informação de cunho 

social em suas demonstrações contábeis. A tabela 6.3 apresenta os grupos de 

informações recomendados pela CVM e o respectivo número de empresas têxteis 

que os utilizaram como meio de evidenciação de alguma conduta ou performance 

social. 

 

Forma de evidenciação da conduta social Número de Empresas que 
utilizaram o grupo 

Grupo 9 – Histórico da Empresa 0 

Grupo 11 – Processos de Produção 1 

Grupo 14 – Projeções e Informações 0 

Relatório da Administração 8 

TABELA 6.3. Forma de evidenciação das condutas sociais 

 

A tabela 6.4 apresenta o Grau de Evidenciação Social das empresas 

analisadas.  De forma semelhante a utilizada para o grau de evidenciação ambiental, 

para cada grupo de informações foram atribuídos pesos em função do tipo de 

informação divulgada. Informações de caráter quantitativo receberam o maior peso 

(3), seguido pelas informações de natureza qualitativas específicas (2) e 

informações qualitativas não específicas (1). Foi atribuído zero para as empresas 

pela ausência de qualquer informação social nos grupos. 
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Razão Social - (Denom. Comercial) GRUPO 
9 

GRUPO 
11 

GRUPO 
14 

Relatório 
da 

Administra
ção 

Grau de 
Evidenciação 

Social 

BUETTNER S/A IND E COMERCIO 0 0 0 3 3 

CIA INDL CATAGUASES  0 0 0 3 3 

KARSTEN S/A  0 0 0 3 3 

SANTISTA TEXTIL S/A 0 1 0 2 3 
CIA DE FIAÇÃO E TEC CEDRO E 
CACHOEIRA 0 0 0 1 1 

PETTENATI S/A IND TEXTIL 0 0 0 1 1 

TÊXTIL RENAUX S/A 0 0 0 1 1 

VICUNHA TEXTIL S/A 0 0 0 1 1 

CIA FABRIL MASCARENHAS 0 0 0 0 0 

FAB TECIDOS CARLOS RENAUX S/A 0 0 0 0 0 

UNITEXTIL - UNIAO IND. TEXTIL S/A 0 0 0 0 0 

TABELA 6.4. Grau de Evidenciação Social das Empresas Têxteis. 

 

Apenas três das empresas analisadas – Buettner, Cataguases e Karsten 

– apresentaram dados quantitativos de sua gestão social sendo que as duas últimas 

publicaram o Balanço Social. Na maioria dos casos (5 empresas) as informações 

são qualitativas não permitindo a avaliação dos resultados das condutas sociais 

praticadas em termos numéricos. A prática mais comum verificada nas 

demonstrações contábeis, é informar que a empresa investe em treinamentos, 

saúde ocupacional, alimentação do trabalhador e outros programas sociai sem, no 

entanto, informar quantas pessoas foram beneficiadas, quanto foi investido ou quais 

resultados quantificados foram alcançados. 
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6.4. Condutas Ambientais 

 

 

A partir da análise dos dados foi possível identificar um conjunto de 16 

ações gerenciais ambientais adotada pelo conjunto das 11 companhias. Em seguida 

cada companhia foi avaliada quanto ao seu posicionamento relativo dentro do grupo 

mensurado através do número daquelas condutas que são adotadas por cada 

empresa. A tabela 6.5 apresenta a ações relacionadas à conduta ambiental das 

empresas com o número de empresas que adotam as citadas ações ambientais. 

 

FUNÇÕES GERENCIAIS CONDUTA AMBIENTAL Nº Empresas 

Produção e Manutenção Tratamento de efluentes 6 

Produção e Manutenção Monitoramento de Emissões 5 

Administração Financeiro Destinação de recursos para projetos 
ambientais 5 

Administração Geral Definição de metas ambientais 5 

Administração Geral Definição de Política Ambiental 5 

Administração Jurídico Identificação da legislação ambiental 
aplicável 4 

Administração Geral Certificação ISO 14001 4 

Produção e Manutenção Destinação responsável de resíduos 4 

Produção e Manutenção Uso de Gás Natural 3 

Admin. Rec. Humanos Programa de Coleta Seletiva 3 

Admin. Rec. Humanos Programa de Educação Ambiental 3 
Desenvolvimento de Produtos e 
Processos Selo Verde Oeko-Tex 2 

Administração Geral Projeto de Reflorestamento 2 
Desenvolvimento de Produtos e 
Processos Reutilização de água 2 

Desenvolvimento de Produtos e 
Processos Reciclagem de gomas e/ou corantes 2 

Desenvolvimento de Produtos e 
Processos Reciclagem de fibras 2 

TABELA 6.5. Condutas ambientais adotadas pelas companhias têxteis analisadas. 
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 Por tratar-se do principal aspecto ambiental da maioria das indústrias 

têxteis, o tratamento de efluentes aparece como a principal ação ambiental 

apontada pelos gestores. As pressões legais com relação a este aspecto ambiental 

levam os gestores a destinar recursos para construção ou melhoria das estações de 

tratamento de efluentes. Como principais investimentos realizados pelas companhias 

destacam-se a utilização de tratamento biológico dos efluentes buscando-se uma 

maior eficiência e projetos de reuso de águas residuais no processo produtivo. 

 

As principais emissões atmosféricas segundo Dias (1999, p. 79) são as 

emissões de material particulado sob forma de poeira de algodão e as emissões de 

gases e vapores nas operações de tingimento e acabamento. Nos processos de 

fiação e tecelagem ocorre a geração de poeira de algodão, ensejando o uso de 

equipamentos de proteção. 

 

O monitoramento de emissões atmosféricas constitui-se na segunda 

maior preocupação para os gestores das companhias estudadas. O consumo de 

combustíveis como óleo BPF, óleo de xisto, cavaco de lenha ou casca de castanha 

de caju nas caldeiras implica na adoção de controles exigidos pela legislação 

ambiental sobre as emissões. 

 

De fato, cinco das empresas analisadas mencionam em suas 

demonstrações contábeis ações ou projetos ambientais visando reduzir as emissões 

atmosféricas. Este número representa uma boa evidência da importância que os 

gestores dão a este aspecto ambiental de suas atividades. 

 

Dentre os processos da cadeia têxtil, a tecelagem é onde se registram os 

maiores índices de pressão sonora. De acordo com o tipo de construção, os 

equipamentos, o lay-out e o número de máquinas empregadas e os tipos de tecidos, 

os níveis sonoros no interior das salas de tecelagem podem variar entre 70 e 110 

dB(A) (DIAS, 1999, p. 75). 
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Seis das companhias estudadas declararam que destinaram recursos 
para investimento em projetos ambientais. Na maioria dos casos, os recursos 

destinam-se a tratamento de efluentes e modificações em caldeiras para redução de 

emissões atmosféricas. 

 

Quatro das empresas identificam a legislação ambiental aplicável às 

suas atividades e produtos. Trata-se de empresas certificadas de acordo com a 

norma ISO 14001.  O fato de existir, por parte dos gestores, o conhecimento da 

legislação ambiental coloca a empresa em uma situação de menor risco no que 

tange a eventuais ações judiciais. Não foi relatado, por nenhuma das companhias, 

constituição de provisões para questões judiciais associadas a danos ambientais. 

 

As empresas, apesar de não apresentarem em suas demonstrações 

contábeis valores numéricos, relatam a existência de metas ambientais 

relacionadas a: 

• Redução da geração de resíduos sólidos; 

• Melhoria da qualidade dos efluentes; 

• Consumo de energia elétrica e de combustíveis; 

• Redução da geração de ruídos. 

 

Empresas certificadas de acordo com a norma ISO 14001 possuem uma 

declaração documentada de Política Ambiental. As normas ISO 14000 se 

constituem em um padrão internacional de conduta ambiental que tem sido adotado 

pelas empresas têxteis. Considerando-se os requisitos da norma, uma empresa 

certificada ISO 14001 adota, no mínimo, as oito primeiras ações listadas na tabela 

6.5. 

 

Os principais resíduos gerados no processo de produção mencionados 

pelas companhias foram o lodo das Estações de Tratamento de Efluentes (ETE),  
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estopas e resíduos de algodão. Apenas quatro das companhias evidenciaram a 

preocupação com a destinação responsável de resíduos. 

 

Entre as empresas que demonstraram esta preocupação, o maior 

interesse recaiu sobre a destinação do lodo das ETE´s. A Karsten S.A. relata um 

projeto de secagem de lodo da ETE que reduziu de 273 para 60 toneladas deste 

resíduo enviado para aterro industrial. Este projeto foi reconhecido com o Prêmio 

Expressão de Ecologia 1998, na categoria controle da poluição têxtil. 

 

Outra preocupação comum refere-se a legalidade das empresas que 

prestam serviços de destinação de resíduos. Nas companhias que adotam esta 

conduta ambiental, as empresas contratadas para destinar os resíduos devem ser 

especializadas e regulamentadas junto aos órgãos ambientais. 

 

A substituição dos combustíveis fósseis pelo uso do gás natural em três 

das companhias indica que o setor têxtil vem buscando alternativas ambientalmente 

corretas de geração de energia. Todas as empresas citam as vantagens para o meio 

ambiente de uma queima mais limpa. Apenas uma empresa reconhece que a 

decisão de adotar o uso de gás natural foi motivada pela elevação nos preços dos 

combustíveis fósseis. 

 

Três das companhias analisadas implementaram programas de coleta 
seletiva. Muito embora não haja um requisito na norma ISO 14001 relativo à coleta 

seletiva, todas empresas têxteis certificadas que compuseram a amostra possuem 

este tipo de programa funcionando ou em implantação em suas unidades.  

 

Normalmente os programas de coleta seletiva estão associados a 

programas de educação ambiental sendo que três das empresas estudadas 

possuem programas desta natureza. Uma característica peculiar é que, em todos os 

casos, os programas de educação ambiental são extensivos à comunidade, em 

particular escolas e familiares que são beneficiados com estes programas. 
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O selo verde Oeko-Tex é uma certificação de produto fornecida 

especificamente para empresas têxteis que consigam comprovar, através de testes 

feitos em laboratórios credenciados, que seus produtos são ambientalmente corretos 

não possuindo substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

Os testes são confrontados com a norma internacional Oeko-Tex 

Standard 100 que contém os limites aceitáveis para características como solidez de 

cor à água e ao suor bem como uma relação de substâncias que não devem ser 

encontradas nas amostras de tecidos. Uma vez aprovado nos testes, o produto 

recebe um certificado válido por um ano e o direito a utilizar o selo verde Oeko-Tex 

em sua embalagem. Periodicamente podem ser coletadas amostras dos produtos 

junto aos clientes das empresas a fim de evitar o risco de envio de amostras 

previamente preparadas o que configuraria uma fraude. 

 

Apenas duas empresas da amostra (e três da população) possuem este 

tipo de certificação. Trata-se de empresas com uma forte conduta ambiental que 

buscam diferenciais competitivos sobretudo junto ao mercado externo onde os 

produtos ecologicamente corretos têm uma maior demanda. 

 

Duas das empresas estudadas, ambas em Santa Catarina, possuem 

projetos de reflorestamento. Em ambos os casos, os projetos de reflorestamento 

estavam associados inicialmente à utilização de lenha como combustível para 

caldeiras. Após a migração para o uso de gás natural, as empresas mantiveram 

suas áreas de reflorestamento dentro das quais foram plantadas ilhas de árvores 

frutíferas para recuperação da fauna. 

 

Os projetos de reciclagem de gomas e corantes, reuso de águas e 

reciclagem de fibras são as principais ações relativas à reutilização e reciclagem 

entre as empresas analisadas. Santista Têxtil e Vicunha Têxtil possuem ações de 

reutilização de fibras em seus processos produtivos com destaque para o 
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pioneirismo da Santista Têxtil na produção do INGEO, um tecido biodegradável 

produzido a partir de fibra de milho. 

 

Estações de reuso de água foram implementadas em unidades da 

Vicunha e Karsten reduzindo assim o volume de efluentes descartados e o consumo 

deste recurso natural. 

 

Karsten  e Santista são pioneiras mundialmente na reciclagem de gomas 

e corantes através do projeto ECOGOMAN com tecnologia desenvolvida em 

parceria com empresas alemãs. 

 

6.2.1 Índice de Conduta Ambiental 
 

Relacionando-se as ações ambientais relatadas por cada companhia em 

suas demonstrações contábeis com as práticas do segmento, foi possível calcular 

um índice de conduta ambiental que representa, em percentual, quantas das 16 

ações ambientais são adotadas por cada companhia individualmente. Trata-se de 

um índice relativo pelo qual verificou-se que apenas três delas adotam mais da 

metade das ações ambientais mencionadas na tabela 6.5. 

 

É importante destacar que o índice de conduta ambiental reflete as 

condutas relatadas pela companhia, ou seja, sofre uma forte influência da 

quantidade e qualidade da evidenciação ambiental praticado pela empresa. Essa 

correlação foi analisada por Christensen et al (2003) que concluíram que existe uma 

significativa relação positiva entre boa performance ambiental e a evidenciação mais 

extensiva e quantificada das informações ambientais. 

 

A tabela 6.6 apresenta o índice de conduta ambiental das companhias 

pesquisadas. 
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Razão Social - (Denom. Comercial)  
Índice de 
Conduta 

Ambiental 
KARSTEN SA  93,8% 
SANTISTA TEXTIL SA - (SANTISTA TÊXTIL S.A.)  81,3% 
VICUNHA TEXTIL SA - (VICUNHA TEXTIL AS)  81,3% 
COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA 50,0% 
TÊXTIL RENAUX S/A - (RENAUX)  25,0% 
BUETTNER SA IND E COMERCIO - (BUETTNER S/A - INDUSTRIA E 
COMERCIO) 12,5% 
CIA INDL CATAGUASES  12,5% 
PETTENATI SA IND TEXTIL - (PETTENATI)  6,3% 
CIA FABRIL MASCARENHAS - (CIA. FABRIL MASCARENHAS) 0,0% 
FAB TECIDOS CARLOS RENAUX SA - (FAB TECIDOS C RENAUX)  0,0% 
UNITEXTIL - UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A - (UNITEXTIL)  0,0% 

TABELA 6.6. Índices de conduta ambiental 

 

ABREU (2001, p.161) classifica os perfis de condutas ambientais das 

empresas em Fraca, Intermediária e Forte em função do grau de consistência das 

ações ambientais levadas a cabo pelas companhias. As empresas com uma conduta 

ambiental forte têm uma avaliação quantitativa da performance ambiental. 

Entretanto, as empresas com uma conduta ambiental intermediária estão iniciando o 

processo de quantificação da performance ambiental. Por outro lado, as empresas 

com uma conduta ambiental fraca não praticam essas medições. 

 

Durante a pesquisa foi possível evidenciar dentro da amostra analisada, 

a existência de companhias com os três diferentes padrões de conduta. Os índices 

de conduta ambiental, apresentados na tabela 6.6, refletem os padrões de conduta 

ambiental mencionados e, para efeito de classificação, as empresas foram 

agrupadas nas faixas de pontuação apresentadas na tabela 6.7. 

 

Padrão de Conduta Ambiental Índice de Conduta Ambiental 

FRACA 0 – 25% 

INTERMEDIÁRIA 26 – 75% 

FORTE 76 – 100% 

TABELA 6.7. Classificação dos Padrões de Conduta Ambiental e os Índices de Conduta 
Ambiental das empresas estudadas 
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Classificando as empresas de acordo com seus padrões de conduta 

ambiental conclui-se que três companhias, representando 27,3% da amostra, podem 

ser consideradas como possuidoras de uma conduta ambiental forte, apenas uma 

empresa (0,9%) possui conduta ambiental intermediária, enquanto que a maioria 

(63,6%) ainda possui uma conduta ambiental fraca. 

 

As três empresas classificadas no grupo de conduta ambiental forte 

apresentaram, em suas demonstrações contábeis, claras evidências da existência 

dos elementos mencionados por Abreu (2001, p. 167) traduzidos na existência de 

Sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a norma ISO 14001. 

 

 

6.5. Condutas Sociais 

 

 

Foram identificadas 14 condutas sociais adotadas pelo conjunto das 11 

empresas que formaram a amostra e, em seguida, cada empresa foi analisada 

quanto ao seu posicionamento relativo dentro do grupo de companhias pesquisadas.  

 

Para efeito de classificação das condutas ambientais foram adotados os 

critérios do Balanço Social elaborados pelo IBASE onde os indicadores sociais são 

classificados como indicadores sociais internos e indicadores sociais externos. 

Os indicadores sociais internos representam ações voltadas para os colaboradores 

da empresa enquanto os indicadores sociais externos refletem as ações da empresa 

cujo público-alvo é a comunidade através de escolas, ONG´s e órgãos 

governamentais. 

 

A tabela 6.8 apresenta as condutas sociais identificadas através das 

demonstrações contábeis publicadas pelas empresas para o exercício findo em 31 

de dezembro de 2003. 
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CONDUTA SOCIAL Nº Empresas 

Programa de Alimentação do Trabalhador 6 
Transporte 6 

Atendimento médico e odontológico 6 
Plano de Saúde 6 

Treinamento e Capacitação 6 
Bolsas de estudos 3 

Grêmios recreativos 3 
Balanço Social 2 

Demonstração de Valor Adicionado 2 
Programas de Voluntariado 2 

Apoio a ONG´s 2 
Instituto de Assistência aos funcionários 1 

Remuneração variável 1 
OHSAS 18000 1 

TABELA 6.8. Condutas Sociais das empresas têxteis. 

 

Nove dos quatorze elementos de conduta social (64,3%) estão 

relacionados a indicadores sociais internos enquanto que apenas 2 (14,3%) são 

avaliados através de indicadores sociais externos. A tabela 6.9 classifica as 

condutas de acordo com os indicadores sociais relacionados. 

 

A maior concentração de condutas sociais voltadas para o público 

externo encontra-se nas ações de voluntariado empresarial e apoio a ONG’s através 

de patrocínios. 
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INDICADORES SOCIAIS CONDUTAS SOCIAIS 
INTERNOS Programa de Alimentação do Trabalhador 

Transporte 
Atendimento médico e odontológico 
Plano de Saúde 
Treinamento e Capacitação 
Bolsas de estudos 
Grêmios recreativos 
Instituto de Assistência aos funcionários 
Remuneração variável 

EXTERNOS Programas de Voluntariado 
Apoio a ONG´s 

QUADRO 6.1. Correspondência entre os Indicadores Sociais e as Condutas Sociais das 
empresas têxteis. 

 

Seis das empresas analisadas divulgaram em suas demonstrações 

contábeis ações sociais relacionadas a programas de alimentação, transporte, 
treinamento e saúde do trabalhador. Estes programas são, na maioria dos casos, 

compulsórios em virtude da legislação trabalhista e não decorrentes de uma 

consciência social mais elevada por parte dos gestores. 

 

Apenas duas das empresas publicaram o Balanço Social juntamente 

com a Demonstração de Valor Adicionado existindo, entretanto, empresas que 

não publicam o Balanço Social mas evidenciaram condutas sociais consistentes.  

 

6.3.1 Índice de Conduta Social 
 

 

De forma análoga à utilizada para determinação do índice de conduta 

ambiental, foram relacionadas para cada companhia o percentual relativo de ações 

sociais levadas a termo pelas empresas em relação ao total de ações sociais das 

empresas componentes da amostra chegando-se ao seu índice de conduta social. 
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Assim como ocorre com o índice de conduta ambiental, o índice de 

conduta social é fortemente afetado pela quantidade e qualidade da evidenciação 

social praticada pela companhia.  

 

A tabela 6.9 classifica as empresas estudadas de acordo com o seu 

índice de conduta social que representa a situação de cada empresa em relação ao 

conjunto de empresas analisadas. 

 

Razão Social - (Denom. Comercial) Índice de  
Conduta Social 

KARSTEN SA  92,9% 
SANTISTA TÊXTIL S/A 78,6% 
CIA INDL CATAGUASES  57,1% 

VICUNHA TEXTIL S/A 50,0% 
TÊXTIL RENAUX S/A 50,0% 
COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA 42,9% 
BUETTNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 35,7% 
PETTENATI SA IND TEXTIL 35,7% 
CIA FABRIL MASCARENHAS  0,0% 
FAB TECIDOS CARLOS RENAUX S/A.  0,0% 
UNITEXTIL - UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S/A 0,0% 

TABELA 6.9. Índice de Conduta Social das empresas têxteis. 

 

Adaptando-se os padrões de conduta ambiental propostos por Abreu 

(2001), é possível classificar as empresas segundo seus padrões de conduta social 

em conduta social fraca, intermediária e forte. Considerando que as empresas 

estudadas encontram-se expostas ao mesmo ambiente externo e, portanto, sujeitas 

aos mesmos choques, tal classificação é válida para efeito de comparação entre as 

empresas da amostra. Esta classificação é, portanto, relativa e compara cada 

empresa individualmente com o conjunto de empresas componentes da amostra 

analisada. 

 

A tabela 6.10 relaciona os padrões de conduta social com as faixas de 

índices de conduta social. 
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Padrão de Conduta Social Índice de Conduta Social 

FRACA 0 – 25% 

INTERMEDIÁRIA 26 – 75% 

FORTE 76 – 100% 

TABELA 6.10. Classificação dos Padrões de Conduta Social e os Índices de Conduta Social 
das empresas estudadas. 

 

 

Com relação aos indicadores de conduta social, obedecendo aos critérios 

definidos na tabela 6.10, a maioria das empresas têxteis estudadas ainda apresenta 

uma conduta social intermediária (54,5%) caracterizada por um foco maior nas 

ações voltadas para o atendimento aos interesses do público interno como, por 

exemplo, transporte, refeição, plano de saúde, educação e treinamento. 

 

As empresas Karsten e Santista destacam-se como empresas de 

conduta social forte representando 18,2% da amostra. De fato, estas empresas 

apresentam em seus balanços sociais ações mensuráveis voltadas para atividades 

de pesquisa, esportes, apoio a entidades filantrópicas, programas de voluntariado 

empresarial e assistência a crianças carentes através de creches mantidas pelas 

companhias. A Santista possui um Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional 

certificado de acordo com a norma OHSAS 18001 sendo, assim, a única das 

empresas estudadas que evidenciou esta certificação em suas demonstrações 

contábeis. 
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6.6. Performance Econômica 

 

 

Todas as empresas analisadas neste estudo estão sujeitas à mesma 

estrutura de mercado da indústria têxtil nacional. Esta homogeneidade de pressões 

sobre a indústria têxtil brasileira faz com que as diferenças nas performances 

econômicas sejam explicadas basicamente pelas diferentes condutas adotadas 

pelos participantes do mercado.  

 

A classificação destas diferentes condutas  de acordo com o proposto no 

modelo ECP-Triplo permite reconhecer como fatores que irão afetar a performance 

econômica das empresas aqueles relacionados às dimensões econômicas, sociais e 

ambientais.  

 

A performance econômica das companhias é, sem dúvida, o tema central 

das informações evidenciadas através das demonstrações contábeis. Segundo 

Scherer & Ross (1990, p. 4) a performance em uma indústria ou mercado em 

particular é dependente da conduta de vendedores e compradores em termos de 

políticas e práticas de preços, cooperação entre firmas, linhas de produtos, 

estratégias de marketing, pesquisa e desenvolvimento, investimentos em máquinas 

e equipamentos e táticas legais.  

 

Os resultados foram obtidos através dos balanços patrimoniais, 

demonstrações de resultados do exercício e demonstrações de origens e aplicações 

de recursos das 11 empresas selecionadas referentes ao exercício social findo em 

31 de dezembro de 2003. A tabela 6.11 apresenta os indicadores de performance 

econômica das companhias em questão. 
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Razão Social EBITDA Fat. 
Líquido 

Lucro 
Líquido 

Ativo 
Total 

EBITDA/ 
Fat Líq ROI 

BUETTNER S/A - 
INDUSTRIA E COMERCIO    17.548    171.836      (1.457)    150.573  10,21% -0,97% 

CIA FABRIL 
MASCARENHAS      2.866      21.632 (643)    28.433 13,25% -2,26% 

CIA INDL CATAGUASES    17.848     120.827        1.081    161.813  14,77% 0,67% 

CIA DE FIACAO E TECIDOS 
CEDRO E CACHOEIRA   41.300     173.431      11.537    260.025  23,81% 4,44% 

FAB TECIDOS CARLOS 
RENAUX S/A     6.372       74.279      (3.431)      64.193  8,58% -5,34% 

KARSTEN S/A     44.900    271.337      11.189    238.653  16,55% 4,69% 

PETTENATI S/A IND TEXTIL   17.799     172.763      (2.499)    152.763  10,30% -1,64% 

SANTISTA TEXTIL S/A  145.000    707.236      43.561   934.431  20,50% 4,66% 

TÊXTIL RENAUX S/A    13.738      80.197      (3.571)      74.859  17,13% -4,77% 

UNITEXTIL - UNIAO 
INDUSTRIAL TEXTIL S/A     1.188      15.797         (134)      31.116  7,52% -0,43% 

VICUNHA TEXTIL S/A  195.200 1.405.280      22.538 1.537.367  13,89% 1,47% 

TABELA 6.11. Performance Econômica das Empresas Estudadas em 2003. 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

 

O Ano de 2003 foi especialmente difícil para a indústria têxtil que operou 

em um cenário de economia estagnada. A política econômica do período de governo 

do presidente Luís Inácio da Silva continuou com um rigoroso controle inflacionário, 

sustentado na manutenção das altas taxas de juros, superávit na balança comercial 

e valorização do real que, entretanto, não resultou em crescimento econômico. 

Como conseqüência houve forte recessão na indústria, retração do mercado de 

trabalho, perda de renda e queda das vendas no comércio doméstico para a maioria 

das empresas analisadas. Este cenário contribuiu para que 54,5% das companhias 

analisadas fechassem o exercício de 2003 com prejuízo. 
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Como alternativa a estagnação do mercado interno, as empresas 

buscaram o aumento do volume de exportações aproveitando o câmbio favorável e 

as políticas de incentivo do governo federal. Por outro lado, os aumentos nos preços 

do algodão foram apontados como um forte fator adverso para a maioria das 

empresas uma vez que esta matéria-prima representa entre 40 e 60% dos custos de 

produção (ITMF, 2002). 

A tabela 6.12 resume os indicadores de conduta sócio-ambiental e de 

performance econômico-financeira das empresas analisadas. 

 

Empresas 
Grau de 
Evidenciação 
Ambiental 

Grau de 
Evidenciaçã
o Social 

Índice de 
Conduta 
Ambiental 

Índice de 
Conduta 
Social 

EBITDA/R
ec. Líq. ROI 

KARSTEN 6 3 93,8% 92,9% 16,55% 4,69%
SANTISTA TEXTIL 6 3 81,3% 78,6% 20,50% 4,66%
VICUNHA TEXTIL 1 1 81,3% 50,0% 13,89% 1,47%
CIA DE FIACAO E TEC 
CEDRO E CACHOEIRA 2 1 50,0% 42,9% 23,81% 4,44%
TÊXTIL RENAUX 2 1 25,0% 50,0% 17,13% -4,77%
BUETTNER 4 3 12,5% 35,7% 10,21% -0,97%
CIA INDL CATAGUASES  6 3 12,5% 57,1% 14,77% 0,67%
PETTENATI 1 1 6,3% 35,7% 10,30% -1,64%
CIA FABRIL 
MASCARENHAS 0 0 0,0% 0,0% 13,25% -2,26%
FAB TECIDOS CARLOS 
RENAUX 0 0 0,0% 0,0% 8,58% -5,34%
UNIAO INDUSTRIAL 
TEXTIL (UNITÊXTIL) 0 0 0,0% 0,0% 7,52% -0,43%

TABELA 6.12. Indicadores de Conduta Sócio-Ambiental e Performance Econômica das 
Empresas Têxteis Pesquisadas. 

 

 

6.7. Conduta Ambiental e Performance Econômica 

 

 

Hill et al (2003, p.29) explicam que a correlação entre duas variáveis 

aleatórias explicam o quão estreitamente juntas caminham estas variáveis. Assim, 

buscou-se através da análise de correlação entre os índices de conduta ambiental e 
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os indicadores de performance econômica avaliar o grau de influência da conduta 

ambiental nos resultados econômicos das companhias estudadas. 

 

Utilizando planilhas eletrônicas no MS-Excel®, foram relacionadas as 

variáveis acima encontrando-se o coeficiente de correlação de Pearson (r), o qual é 

um índice que reflete a relação linear entre duas variáveis. Este índice assume 

valores entre –1,0  e +1,0, isto é, quando o seu valor é 1,0, há correlação linear 

positiva perfeita entre as variáveis; no outro extremo, -1,0, ocorre a correlação linear 

negativa perfeita entre as variáveis. Se o seu valor é 0, não existe correlação linear 

entre as variáveis. Quanto maior é o valor absoluto |r|, melhor é a associação linear 

entre os valores (HILL et al, 2003, p.31). 

 

O índice de conduta ambiental foi comparado com as variáveis 

dependentes representadas: 1) pela relação entre EBITDA e Receita Líquidas e, 2) 

pelo ROI.  A tabela 6.13 apresenta os coeficientes de correlação entre o índice de 

conduta ambiental e a performance econômica segundo a variável relação 
EBITDA/Receita Líquida das companhias analisadas. 

 

O coeficiente R múltiplo é o coeficiente de correlação de Pearson que 

indica existir uma correlação positiva significativa entre as variáveis. O coeficiente R 

quadrado é uma medida descritiva que nos diz que 40,6% das variações no valor da 

relação EBITDA/Receita Líquida são explicadas pela variação no índice de conduta 

ambiental das companhias. 

 

A análise de Regressão Linear entre as variáveis índice de conduta 

ambiental e EBITDA/Receita líquida demonstrou existir uma relação 
estatisticamente significante entre as variáveis. Adotando-se um grau de liberdade 

T-2 = 9 e um intervalo de confiança de 95% (α=0,05) encontra-se, na tabela de 

valores críticos para a distribuição t, que o valor crítico tc para estes dados é  1,833.  

Através da análise em planilha Excel obteve-se o valor da estatística T igual a 
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2,4819. Como temos T > tc , rejeita-se a hipótese nula comprovando a significância 

da relação estatística entre as variáveis. 

 

Estatística de Regressão 

R múltiplo 0,637444 

R-Quadrado 0,406335 

R-quadrado ajustado 0,340373 

Erro padrão 0,041002 

Observações 11 

 Coeficientes Erro padrão Stat t 

Interseção 11,345 0,016966 6,686887

Conduta Ambiental 0,087512 0,035259 2,481949

TABELA 6.13. Análise de Regressão Linear - Conduta Ambiental x EBITDA/Receita Líquida. 

 

Dessa forma é possível definir o modelo linear de relação entre as 

variáveis como sendo: 

Y = 11,345 + 0,0874.X  onde, 

 Y é a performance econômica medida em termos da relação 

EBITDA/Receita Líquida, e  

X é o índice de conduta ambiental. 

 

A tabela 6.14 mostra os resultados da análise de correlação entre o 

índice de conduta ambiental e a performance econômica das companhias 

mensurada através do ROI (Return of Investment). 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (R múltiplo) indica existir uma 

correlação positiva mais forte entre a conduta ambiental e o Retorno sobre o 

Investimento (ROI) que com o EBITDA/Receita líquida. Explica-se este 

comportamento pelo fato das companhias analisadas apresentarem grandes 

variações nos custo dos produtos vendidos afetando, portanto, a receita líquida das 

vendas. Os custos ambientais podem ser substanciais atingindo de 5 a 20% dos 
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custos totais da empresa (DITZ et al apud GALE & STOKOE, 2001). Assim, de 

acordo com os autores, os custos associados a condutas ambientais tendem a ser 

maiores com o aumento das pressões por medidas de proteção ambiental. A 

dificuldade em valorizar os custos ambientais internos, faz com que as empresas 

não percebam quanto do custo total de seus produtos são custos ambientais. Assim 

os custos ambientais podem justificar uma parcela da variação nos custos dos 

produtos vendidos das empresas estudadas. 

 

A análise de Regressão Linear entre as variáveis índice de conduta 

ambiental e o ROI também demonstrou existir uma relação estatisticamente 
significante entre as variáveis. Adotando-se, os mesmos parâmetros da analise 

entre conduta ambiental e EBITDA/Receita Líquida, ou seja, um grau de liberdade T-

2 = 9 e um intervalo de confiança de 95% (α=0,05) encontra-se, na tabela de valores 

críticos para a distribuição t, que o valor crítico tc para estes dados é  1,833.  Através 

da análise em planilha Excel obteve-se o valor da estatística T igual a 3,6498. Como 

temos T > tc , rejeita-se a hipótese nula comprovando a significância da relação 

estatística entre as variáveis. 

 

Estatística de correlaçao 

R múltiplo 0,772525829 

R-Quadrado 0,596796156 

R-quadrado ajustado 0,551995729 

Erro padrão 0,023778293 

Observações 11 

 Coeficientes Erro padrão Stat t 

Interseção -2,4130388 0,009839114 -2,452496028

Conduta Ambiental 0,074631206 0,020447891 3,649824075

TABELA 6.14. Análise de Regressão Linear - Conduta Ambiental x ROI. 

 

 

Dessa forma é possível definir o modelo linear de relação entre as 

variáveis como sendo: 

Y = -2,413 + 0,0746.X  onde, 
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 Y é a performance econômica medida em termos do ROI, e  

X é o índice de conduta ambiental. 

 

 

6.8. Conduta Social e Performance Econômica 

 

 

Vilhena (2002) demonstrou, através de análises comparativas entre as 

500 maiores e melhores empresas da revista Exame no ano de 1999, que existe 

uma correlação significativa entre o desempenho econômico e o disclosure social 

praticado pelas companhias que publicaram o Balanço Social referente àquele 

período. Assim, como o índice de conduta social das companhias têxteis analisadas 

foi calculado com base nas informações evidenciadas nas demonstrações contábeis, 

inclusive os balanços sociais quando disponíveis, é possível afirmar que existe uma 

correlação positiva entre os índices de conduta social e os indicadores de 

performance econômica. 

 

Os índices de conduta social das companhias analisadas foram 

comparados com as variáveis dependentes representadas: 1) pela relação entre 

EBITDA e Receita Líquidas e, 2) pelo ROI. 

 

A tabela 6.15 apresenta os coeficientes de correlação entre o índice de 

conduta social das companhias têxteis estudadas e a relação EBITDA/Receita 
Líquida. 
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Estatística de correlação 

R múltiplo 0,6351096 

R-Quadrado 0,4033642 

R-quadrado ajustado 0,3370713 

Erro padrão 0,0411045 

Observações 11 

 Coeficientes Erro padrão Stat t 

Interseção 10,0669677 0,020935141 4,80864577 

Conduta Ambiental 0,103377109 0,041909177 2,46669388 

TABELA 6.15. Análise de Regressão Linear - Conduta Social x EBITDA/Receita Líquida. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (R múltiplo) indica existir uma 

correlação positiva significativa entre as variáveis enquanto que o coeficiente R 

quadrado apresenta que 40,3% das variações no valor da relação EBITDA/Receita 

Líquida são explicadas pela variação no índice de conduta social das 11 companhias 

analisadas. 

 

A análise de Regressão Linear entre as variáveis índice de conduta social 

e a relação EBITDA/Receita Líquida também demonstrou existir uma relação 
estatisticamente significante entre as variáveis. Adotando-se, os mesmos 

parâmetros da analise entre conduta ambiental e performance econômica, obteve-se 

que o valor crítico tc para estes dados é  1,833.  Através da análise em planilha 

Excel obteve-se o valor da estatística T igual a 2,467 rejeitando, por ser T > tc , a 

hipótese nula e comprovando a significância da relação estatística entre as variáveis. 

 

Dessa forma é possível definir o modelo linear de relação entre as 

variáveis como sendo: 

Y = 10,067 + 0,103.X  onde, 

 Y é a performance econômica medida em termos da relação 

EBITDA/Receita Líquida, e  

X é o índice de conduta social. 
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A tabela 6.16 mostra os resultados da análise de correlação entre o 

índice de conduta ambiental e a performance econômica das companhias 

mensurada através do ROI (Return of Investment). 

 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,681780459 

R-Quadrado 0,464824594 

R-quadrado ajustado 0,40536066 

Erro padrão 0,027394692 

Observações 11 

 Coeficientes Erro padrão Stat t 

Interseção -3,0975476 0,013952537 -2,220060549 

Conduta Ambiental 0,078091569 0,027930996 2,795874869 

TABELA 6.16. Análise de Regressão Linear - Conduta Social x ROI. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (R múltiplo) indica existir uma 

correlação positiva entre a conduta social e o Retorno sobre o Investimento (ROI). O 

coeficiente R quadrado informa que 46,5% das variações no ROI são explicados 

pela variação do índice de conduta social. 

 

De igual forma, a análise de Regressão Linear entre as variáveis índice 

de conduta social e a performance econômica medida pelo ROI também demonstrou 

existir uma relação estatisticamente significante entre as variáveis. Adotando-se, 

os mesmos parâmetros da analise entre conduta ambiental e performance 

econômica, obteve-se que o valor crítico tc para estes dados é  1,833.  Através da 

análise em planilha Excel obteve-se o valor da estatística T igual a 2,796 rejeitando, 

por ser T > tc , a hipótese nula e comprovando a significância da relação estatística 

entre as variáveis. 

Dessa forma é possível definir o modelo linear de relação entre as 

variáveis como sendo: 

Y = -3,097 + 0,078.X  onde, 



 

97 

 
 

 Y é a performance econômica medida em termos do ROI, e  

X é o índice de conduta social. 

 

Os resultados apresentados demonstram a existência de correlações 

positivas entre as condutas sócio-ambientais e as performances econômico-
financeiras das empresas analisadas. Isso significa que, dentro da amostra 

analisada, quanto melhores as condutas sócio-ambientais adotadas pelas empresas, 

melhores os seus resultados econômico-financeiros. Os testes de significância 

estatística validam estas conclusões, mas é importante que se ressalte, que os 

resultados desta pesquisa podem não ser aplicáveis a outras indústrias uma vez que 

as correlações aqui analisadas consideraram como ambiente de fundo apenas a 

indústria têxtil e sua estrutura de mercado. 

 

 

6.9. Correlação entre as Performances Ambiental e Econômica da 
Têxtil X 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a correlação entre as performances 

ambiental e econômica foi obtida tomando como base apenas uma empresa devido 

a dificuldade de acesso às informações quantitativas referentes à performance 

ambiental das empresas estudadas.  Assim, a análise da correlação entre 

performance ambiental e econômica tomou por base as observações realizadas em 

apenas uma das empresas que, a fim de manter sigilo quanto a sua identidade, será 

chamada de Textil X. 

 

A partir de uma breve descrição dos processos da Textil X e da 

identificação de seus principais aspectos ambientais, são apresentados os seus 

indicadores de performance ambiental e econômica partindo-se daí para as análises 

de correlação. 
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6.9.1. Histórico e descrição dos processos 
 

 

O processo de produção do tecido índigo, apresentado na figura 6.1, é 

composto de quatro etapas principais: 

- Fiação onde é produzido o fio. 

- Preparação à tecelagem, onde os fios são dispostos paralelamente, 

engomados e tingidos de modo a assegurar um perfeito processo de tecelagem. 

- Tecelagem, onde o tecido é construído através da inserção de fios de 

trama entre os fios de urdume provenientes da preparação. 

- Acabamento, onde são  dados os tratamentos no tecido que agregarão 

as características de maciez ao toque, pré-encolhimento e algum eventual 

sobretingimento. 

 

De acordo com Dias (1999, p.78) os principais poluentes ambientais 

gerados nas empresas têxteis são: poluentes hídricos presentes nas águas 

residuárias, as emissões atmosféricas e as emissões de ruídos.  

 

A geração destes resíduos é particular a cada processo e varia em 

função de maquinário, técnicas, matéria-prima e produtos auxiliares utilizados. Faz-

se necessário, portanto, a caracterização destes resíduos para cada empresa em 

particular.  

 

Os efluentes líquidos do processo de preparação à tecelagem são 

oriundos das etapas de engomagem, mercerização, tingimento e lavagem da manta 

de fios. Os efluentes provenientes do processo de acabamento são decorrentes das 

etapas de lavagem e sanforização do tecido. Os efluentes gerados na preparação à 

tecelagem e no acabamento são enviados para uma estação de tratamento de 
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efluentes (ETE), que realiza um tratamento primário antes de redirecionar para o 

tratamento biológico pela Companhia de Águas e Esgotos do Ceará – CAGECE. 

 

As principais emissões atmosféricas segundo Dias (1999, p. 79) são as 

emissões de material particulado sob forma de poeira de algodão e as emissões de 

gases e vapores nas operações de tingimento e acabamento. Nos processos de 

fiação e tecelagem ocorre a geração de poeira de algodão, ensejando o uso de 

equipamentos de proteção.  

 

A indústria têxtil é, ainda uma grande consumidora de energia elétrica e 

geradora de resíduos sólidos com especial importância para os resíduos de 

processo como resíduo de algodão, estopas brancas, estopas tintas e retalhos. As 

embalagens dos produtos químicos utilizados nos processos de tingimento e 

acabamento do tecido também são alvo de especial cuidado.  
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FIGURA 6.1: Fluxo do Processo de Produção de Tecidos Índigo 

Fonte: Rodrigues (1997, p.15). 

 

 

6.9.2. Indicador de Perfomance Ambiental 
 

 

Considerando que a performance econômica de uma empresa pode ser 

avaliada de forma consistente a partir de indicadores de retorno sobre o investimento 
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(ROI) e sua relação EBITDA/Receita Líquida de vendas, a principal dificuldade ao se 

buscar uma correlação entre performance ambiental e performance econômica é a 

definição de que indicador, ou conjunto de indicadores, será usado para avaliar a 

performance ambiental. A escolha dos indicadores ambientais depende, portanto, do 

compartimento ambiental afetado, das questões ambientais, da disponibilidade de 

informações gerenciais, de dados públicos e de controle operacional. A medida da 

performance ambiental é, no entanto, mais complexa que a econômica – a qual 

utiliza principalmente o dinheiro como indicador de performance – em virtude da 

inter-relação entre os vários compartimentos ambientais impactados pela empresa 

(Wells e Balikov apud Abreu, 2001, p. 81). 

 

Christensen et al (2003) utilizaram como indicador de performance 

ambiental a relação entre a quantidade de resíduo tóxico reciclado e a quantidade 

total de resíduo tóxico gerado nas atividades das empresas. Estas informações 

foram obtidas através de publicações anuais do Investor Responsibility Research 

Center (IRRC), uma entidade norte-americana que publica informações ambientais 

úteis a investidores, empresas e outros usuários. Infelizmente, não existe disponível 

no Brasil uma publicação semelhante que pudesse atender às necessidades desta 

pesquisa sendo, portanto, necessária a criação de um indicador de performance 

ambiental que refletisse a realidade das empresas têxteis estudadas. 

 

O indicador de performance ambiental da Têxtil X foi, dessa forma, 

calculado através da composição ponderada de vários outros indicadores ambientais 

classificados de acordo com os compartimentos propostos no modelo ECP-

Ambiental (ABREU, 2001, p.77): ar, água, solo, recursos naturais e fauna & flora. 

No cálculo do indicador de performance ambiental os pesos são o número de 

empresas têxteis que possuem condutas ambientais relacionados a cada um dos 

compartimentos, ou seja, quanto maior for o número de empresas que adotam um 

determinado indicador de conduta ambiental, maior será o peso a ser dado para o 

indicador de performance ambiental relacionado ao mesmo compartimento. A tabela 

6.17 apresenta os indicadores ambientais considerados relacionados aos 

compartimentos e seus respectivos números de empresas (pesos). 



 

102 

 
 

 

Compartimento Indicador Número de Empresas 
Com esta preocupação 

(Peso) 
Água Geração de Efluentes 6 

Ar Emissão de Poluentes 5 

Solo Geração de Resíduos 4 

Recursos Naturais Consumo de Energia 3 

 Consumo de água 6 

 Consumo de vapor 6 

Fauna & Flora Não aplicável 2 

TABELA 6.17. Composição do Indicador de Performance Ambiental. 

 

Foi analisada a evolução dos indicadores ambientais relacionados na tabela 

6.17 durante o período de 2001 a 2004 e atribuídas notas para cada indicador em 

função dos resultados alcançados comparados com a média do triênio. Se o 

resultado do indicador piorou em relação a média dos três anos, foi atribuída nota 

negativa (-1). Caso o indicador tenha se mantido dentro do mesmo patamar durante 

os três anos analisados, a nota a ser atribuída é zero (0). Se, entretanto, houve 

melhoria nos resultados do indicador a nota a ser atribuída foi positiva (+1) conforme 

pode ser visto na tabela 6.18. 

 

Piorou Manteve Melhorou 
-1 0 +1 

TABELA 6.18. Notas atribuídas aos indicadores. 

 

 

A tabela 6.19 apresenta os resultados dos indicadores ambientais da 

Têxtil X para o período de 2001 a 2004. Cada indicador recebeu uma nota de -1, 0 

ou +1 em função da comparação de seu resultado com a média dos três anos 

analisados. 
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COMPARTIMENTO INDICADOR Unidade 2001 2002 2003 2004 Média
ÁGUA Geração de Efluentes m3/km 12,02 9,95 9,45 10,45 10,47 
AR Emissão de Poluentes % ND ND ND ND ND 
SOLO Resíduo Fiação % 8,10 7,47 6,03 6,90 7,13 
 Estopa Tinta do Índigo Kg/Km 7,13 7,10 10,19 9,61 8,51 
 Estopa Branca do Índigo Kg/Km 1,64 1,06 1,48 2,52 1,67 
 Estopa Tinta da Tecelagem Kg/Eng 7,50 7,85 7,50 8,86 7,93 
REC. NATURAIS Cons. de Energia Elétrica KWh/m 1,76 1,63 1,47 1,66 1,63 

 Consumo de Água m3/km 12,28 10,28 12,34 11,60 11,62 

 Consumo de Vapor Ton/km 1,81 2,02 2,08 1,89 1,95 

FAUNA & FLORA Não se aplica - NA NA NA NA NA 

TABELA 6.19. Resultados dos Indicadores Ambientais Têxtil X 2001-2004. 

 

A tabela 6.20 apresenta os resultados dos indicadores de Performance 

Ambiental da Têxtil X para o período de 2001 a 2004, devidamente calculado.  

 

COMPARTIMENTO INDICADOR Unidade Peso 2001 2002 2003 2004 
ÁGUA Geração de Efluentes  6 -1 1 1 1 
AR Emissão de Poluentes % 5 0 0 0 0 
SOLO Resíduo Fiação % 4 -1 -1 1 1 
 Estopa Tinta do Índigo Kg/Km 4 1 1 -1 -1 
 Estopa Branca do Índigo Kg/Km 4 1 1 1 -1 
 Estopa Tinta da Tecelagem Kg/Eng 4 1 1 1 -1 
REC. NATURAIS Cons. de Energia Elétrica KWh/m 3 -1 0 1 -1 
 Consumo de Água m3/km 6 -1 1 -1 1 
 Consumo de Vapor Ton/km 6 1 -1 -1 1 
FAUNA & FLORA Não se aplica - 2 0 0 0 0 

PERFORMANCE AMBIENTAL (Notas X Pesos) -1 14 5 7 

TABELA 6.20. Performance Ambiental Têxtil X (2001-2004). 

 

 

Uma vez calculados os valores do indicador de performance ambiental da 

Têxtil X para os anos de 2001 a 2004, foram realizadas as análises de correlação 

entre os indicadores de performance econômica e os indicadores de performance 

ambiental relacionados na tabela 6.21. 
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Ano EBITDA/Faturamento 
Líquido ROI Indicador Performance  

Ambiental 
2001 19,3% -9,2% -1 

2002 18,7% -6,5% 14 

2003 19,3% 1,5% 5 

2004 14,1% 1,0% 7 

TABELA 6.21. Performance Econômica X Performance Ambiental Têxtil X (2001-2004). 

Fonte: Têxtil X S.A.  

 

O valor do coeficiente de correlação de Pearson (R múltiplo) para a 

relação entre o Indicador de Performance Ambiental e o EBITDA/Faturamento 

Líquido foi 0,85 e indica existir uma correlação positiva significativa entre as 

variáveis. Entretanto a correlação entre o Indicador de Performance Ambiental e o 

ROI ficou em 0,15 o que representa praticamente inexistência de correlação entre as 

variáveis. 

 

Explica-se a baixa correlação entre o ROI e o Indicador de Performance 

Ambiental pelo fato do primeiro indicador ter sido fortemente afetado por fatores 

externos à organização como variação cambial e altas taxas de juros nos anos de 

2001 e 2002 que fizeram com que o resultado financeiro da empresa fosse 

prejudicado. O EBITDA, por outro lado, é um indicador de resultado operacional que 

mede a capacidade da empresa gerar resultado desconsiderando os efeitos dos 

juros, impostos, depreciações e amortizações. Como a performance ambiental é 

essencialmente um indicador operacional, a correlação entre EBITDA e Indicador 

Ambiental é mais adequada para efeitos comparativos de performance. 

 

A análise de Regressão Linear entre o indicador de performance 

ambiental e a relação EBITDA/Receita Líquida demonstrou existir uma relação 
estatisticamente não significante entre as variáveis. Adotando-se um grau de 

liberdade T-2 = 2 e um intervalo de confiança de 95% (α=0,05) encontra-se, na 

tabela de valores críticos para a distribuição t, que o valor crítico tc para estes dados 

é  2,9199.  Através da análise em planilha Excel obteve-se o valor da estatística T 
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igual a 2,281. Como neste caso T < tc , a hipótese nula é aceita, comprovando a não 

significância da relação estatística entre as variáveis. 

 

 Coeficientes Erro padrão Stat t Valor -p 

Interseção 0,131156863 0,011745147 11,16689822 0,007924079

Performance Ambiental 0,003254902 0,001426934 2,281046296 0,150091444

TABELA 6.22. Análise de Regressão Linear – Performance Ambiental x EBITDA/Receita 
Líquida. 

 

O fato do Valor-p ser maior que  α , ou seja,  0,1501 > 0,05 , também é 

uma indicação da não significância estatística da amostra utilizada para a análise. 

O modelo linear de relação entre as variáveis como sendo: 

Y = 13,11 + 0,325 . X  onde, 

 Y é a performance econômica medida em termos da relação 

EBITDA/Receita Líquida, e  

X é o índice de performance ambiental. 

 

A análise de Regressão Linear entre o indicador de performance 

ambiental e o ROI também demonstrou não existir uma relação estatisticamente 
significante entre as variáveis. Adotando-se os mesmos parâmetros assumidos 

para a análise anterior, isto é, grau de liberdade T-2 = 2 e um intervalo de confiança 

de 95% (α=0,05) encontra-se, na tabela de valores críticos para a distribuição t, que 

o valor crítico tc para estes dados é  2,9199.  Através da análise em planilha Excel 

obteve-se o valor da estatística T igual a 0,2218. Como neste caso T < tc , a hipótese 

nula é aceita, comprovando a não significância da relação estatística entre as 

variáveis. 



 

106 

 
 

 

 Coeficientes Erro padrão Stat t Valor -p 

Interseção -0,041278867 0,049964631 -0,826161747 0,495580674

Performance Ambiental 0,001324619 0,00607027 0,218214124 0,847504001

TABELA 6.23 Análise de Regressão Linear – Performance Ambiental x ROI. 

 

O fato do Valor-p ser maior que  α , ou seja,  0,847 > 0,05 , também é 

uma indicação da não significância estatística da amostra utilizada para a análise. 

O modelo linear de relação entre as variáveis como sendo: 

Y = -4,128 + 0,132 . X  onde, 

 Y é a performance econômica medida em termos de ROI, e  

X é o índice de performance ambiental. 

 

Assim, o conjunto de dados utilizados para avaliar a correlação entre as 

performances ambiental e econômica, tanto em termos de EBITDA/Faturamento 

Líquido como medido pelo ROI, não representam adequadamente a população por 

não possuírem significação estatística. Apesar do resultado da correlação entre 

EBITDA/Faturamento Líquido e Performance Ambiental apresentar um resultado 

bastante expressivo, há que se considerar a limitação imposta pelo pequeno número 

de períodos contábeis analisados o que torna a relação estatisticamente não 

significativa.  Em decorrência da reestruturação administrativa promovida pela Têxtil 

X durante os anos de 1999 e 2000, quando a empresa tomou medidas que tiveram 

um forte impacto no resultado financeiro, os níveis de performance econômica a 

partir de 2001 perderam sua comparabilidade com os exercícios anteriores. Seria 

necessária uma série histórica mais longa para permitir uma conclusão mais positiva 

sobre esta correlação. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

7.1. Conclusões 

 

 

A estrutura de mercado da indústria têxtil brasileira vem sofrendo 

choques que pressionam as empresas a adotarem novos padrões de conduta. Tais 

choques, do ponto de vista econômico, são provenientes principalmente das 

políticas econômicas do governo, da globalização e abertura de mercados com o 

aumento da competição internacional, o fim do Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

de Produtos Têxteis (GATT). Sob a ótica social e ambiental, as pressões da 

sociedade, governo e investidores com relação à proteção do meio-ambiente e 

responsabilidade social têm exercido importante influência nas decisões estratégicas 

dos gestores. 

 

A partir desta pesquisa foi possível identificar que, em um cenário de 

mudanças estruturais, as empresas têxteis brasileiras têm adotado condutas 

econômicas, sociais e ambientais distintas. Os resultados aqui apresentados 

demonstram que os efeitos desta decisão estratégica podem ser sentidos na 

performance econômica das companhias onde, empresas com melhores condutas 

sociais e ambientais, possuem uma tendência a apresentar melhores resultados 

econômicos. 

 

Os dados utilizados na pesquisa foram coletados a partir das 

demonstrações contábeis publicadas pelas empresas junto a Comissão de Valores 

Mobiliários. Foi possível verificar que as empresas têxteis utilizam basicamente o 

Relatório da Administração como forma de evidenciar sua conduta sócio-ambiental 
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havendo uma predominância de informações qualitativas acerca das condutas 

sociais e ambientais. 

 

A escassez de dados quantitativos, em especial com relação a 

indicadores de performance ambiental, inviabilizou a identificação de uma correlação 

entre os desempenhos ambiental e econômico no conjunto de empresas estudadas. 

De fato, a ausência de indicadores de performance ambiental padronizados e a 

pouca evidenciação deste tipo de informação por parte das companhias em suas 

demonstrações contábeis, dificulta a análise de dados publicados através da CVM.  

No entanto, com relação a única empresa da qual foram obtidos dados de 

performance ambiental, foi possível identificar uma correlação positiva forte entre as 

performances ambiental e econômica. 

 

Outro elemento impeditivo é o fato da divulgação de informações sócio-

ambientais ter caráter eminentemente voluntário não existindo, por parte das 

empresas, nenhuma obrigatoriedade quanto ao conteúdo ou forma de apresentação 

uma vez que os pareceres da CVM acerca do assunto são meramente orientativos. 

 

O fato de haver sido verificada a existência de correlações positivas entre 

as condutas sócio-ambientais e as performances econômicas na amostra analisada, 

leva a crer que, havendo disponibilidade de uma série histórica de informações mais 

longa, a correlação entre performance ambiental e performance econômica possa 

ser melhor avaliada.  

 

Consideram-se atendidos os objetivos propostos de identificar a 

existência de correlação entre as condutas social e ambiental e a performance 

ambiental e a performance econômica no modelo ECP-Triplo aplicado a industria 

têxtil brasileira.  Foram apontados os principais indicadores de conduta social e 

ambiental e suas correlações com a performance econômica. 
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O tema abordado nesta pesquisa não se esgota neste trabalho e pode 

ser aprofundado em pesquisas futuras que objetivem: 

• Demonstrar a existência (ou inexistência) de uma correlação entre as 

performances ambiental e econômica a partir de uma amostragem 

mais robusta; 

• Analisar mais profundamente as relações entre a conduta social e 

performance econômica das empresas têxteis dentro do framework do 

modelo ECP-Triplo; 

• Identificar que tipos de indicadores seriam capazes de mensurar a 

performance ambiental da indústria têxtil de forma padronizada; 

• Estender a análise das formas de evidenciação de conduta e 

performance sócio-ambiental nas demonstrações contábeis para 

outras indústrias; 

• Aplicar a metodologia de pesquisa aqui desenvolvida a outros 

segmentos de indústria. 
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