
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE  

DEPARTAMENTO DE CONTABIIDADE  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

MARIA NATIELLE FEITOSA DE SOUSA 

 

 

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS E ESTRUTURA DE CAPITAL: ANÁLISE NAS 

EMPRESAS DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE (ISE) DA BM&FBOVESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

http://www.ufc.br/portal


1 
 

MARIA NATIELLE FEITOSA DE SOUSA 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS E ESTRUTURA DE CAPITAL: ANÁLISE NAS 

EMPRESAS DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE (ISE) DA BM&FBOVESPA 

 
 

 

 

 

Artigo apresentado à Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

Orientador: Profa. Dra. Alessandra Carvalho 

de Vasconcelos 

 

 

 

Aprovado em        de         2017. 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Alessandra Carvalho de Vasconcelos (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Jackeline Lucas Souza 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Msc. Liliane Maria Ramalho de Castro e Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 



2 
 

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS E ESTRUTURA DE CAPITAL: ANÁLISE NAS 

EMPRESAS DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE (ISE) DA BM&FBOVESPA 

 

 

RESUMO 

A preocupação da sociedade com o meio ambiente tem crescido, o que fez com que as 

empresas estabelecessem práticas sustentáveis. Diante desse cenário, o presente artigo teve 

como objetivo caracterizar a relação entre a realização e divulgação de investimentos 

ambientais e a estrutura de capital das empresas listadas na BM&FBovespa participantes do 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Pesquisa descritiva, alimentada por bases 

documentais, reúne uma amostra composta por 37 empresas e compreende o período de 2011 

a 2015. As informações foram obtidas manualmente por meio de análise dos relatórios de 

sustentabilidade, modelos da Global Reporting Initiative (GRI), divulgados nos sites das 

empresas, e de demonstrativos financeiros disponibilizados na BM&FBovespa. A análise 

quantitativa contemplou o teste de Mann-Whitney e a análise de correlação. Os investimentos 

ambientais foram mensurados a partir dos gastos com meio ambiente relatados na forma dos 

indicadores GRI EN30 ou EN31. A estrutura de capital das empresas foi analisada sob a ótica 

do endividamento e do endividamento oneroso. Em linhas gerais, os resultados mostraram 

que os investimentos ambientais têm crescido no período, mas nem todas as firmas, embora 

participantes do ISE, tiveram direcionamento de recursos nesse sentido. Constatou-se que o 

nível de endividamento não se mostrou distinto entre as empresas que realizam e não realizam 

investimento ambiental e que a estrutura de capital das empresas, em alguns aspectos, 

apresenta correlação negativa com o valor investido em meio ambiente. Concluiu-se que a 

estrutura de capital pode ser um fator econômico indicativo de restrição do investimento 

ambiental das empresas investigadas.  

Palavras-chave: Sustentabilidade.  Investimentos ambientais. Estrutura de capital. ISE. 

1 Introdução 

O crescente interesse de investidores por companhias ditas sustentáveis, responsáveis 

e rentáveis tem gerado maior atenção para a esfera ambiental, uma vez que o mercado está 

mais aberto e competitivo, fazendo com que as empresas se preocupem com seus impactos 

ambientais (ISE, 2016). Assim, empresas que investem na sustentabilidade ambiental tendem 

a valorizar suas ações, porque os investidores passam a considerar que firmas preocupadas 

com questões ambientais podem agregar valor e conquistar melhores resultados, tendo em 

vista que elas estariam mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais 

(MACHADO et al., 2012). 

Para Melo, Almeida e Santana (2012), a sustentabilidade ambiental passou a fazer 

parte do cotidiano das firmas, principalmente devido à demanda de stakeholders (governo, 

clientes, investidores e a própria sociedade), que visam o desenvolvimento de uma economia 

baseada na conservação ambiental. Nesse sentido, algumas bolsas de valores assumiram o 

compromisso de incentivar o desenvolvimento de boas práticas sustentáveis pelas empresas, 

atendendo a estas pressões do mercado. A criação de índices que ajuda a acompanhar os 

mercados através do desempenho das ações comprometidas com a sustentabilidade 

impulsionou esse compromisso. No Brasil, em 2005, a BM&FBovespa, junto às outras 

instituições, criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), com a finalidade de 

acompanhar o retorno de firmas comprometidas com a sustentabilidade, estimulando ainda 

outras empresas a incorporarem as questões ambientais ao processo de decisão sobre 

investimentos (MARCONDES; BACARJI, 2010).     

Os investimentos ambientais, que representam uma forma de alcançar a sustentabilidade 

ambiental nas firmas, tiveram avanço significativo nos últimos anos por parte das 

organizações (SOUZA; BRIGHENTI; HEIN, 2016). Conforme Diel et al (2014), quando 
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esses investimentos são priorizados, visando a sustentabilidade do negócio, as firmas tendem 

a planejar estratégias e gerenciar melhor seus gastos relacionados às questões ambientais.  

Na concepção de Teixeira, Nossa e Funchal (2011), há evidências na literatura de que 

as organizações comprometidas com ações sustentáveis tendem a reduzir incertezas sobre sua 

operação, podendo influenciar na redução de riscos e custo de capital. Destarte, a estrutura de 

capital, especificamente ao tratar do endividamento, conforme a visão de Teixeira, Nossa e 

Funchal (2011), poderia ser explicada sob a perspectiva da postura sustentável da empresa 

ante o mercado. Isso porque, considera-se risco e retorno mínimo, como elementos 

fundamentais para se avaliar quando a empresa precisa de capital para financiar quaisquer de 

seus investimentos.  

Deve-se ressaltar, diante do apresentado, que as teorias que discutem acerca da 

estrutura de capital buscam justamente esclarecer quais os possíveis fatores determinantes da 

política de endividamento das empresas (PRAZERES et al., 2015). Essas teorias possuem 

duas vertentes destacadas a seguir: teoria do pecking order, que sugere a existência de uma 

hierarquia no uso da fonte de investimentos e teoria do trade-off, que considera a existência 

de uma estrutura de capital ótima que seria sustentada na organização (CORREIA; BASSO; 

NAKAMURA, 2013). Neste estudo, apropria-se da teoria do pecking order, de acordo com a 

estrutura do problema em relação à postura adotada pelas firmas e a realização de 

investimentos ambientais, e a sua estrutura de capital. Neste contexto, a discussão sobre a 

sustentabilidade ambiental ganha relevância e assumiria papel de destaque nos meios 

acadêmico e gerencial.  

Após breve exposição, propõe-se nesta pesquisa responder ao seguinte 

questionamento: Como se relacionam os investimentos ambientais e a estrutura de capital 

nas firmas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa? 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em caracterizar a relação entre os investimentos 

ambientais e a estrutura de capital nas empresas do ISE.  

Dentre as contribuições potenciais que justificam a realização do estudo, 

considerando-se a relação entre as práticas de sustentabilidade ambiental (investimentos 

ambientais) e a estrutura de capital das firmas, destaca-se a ampliação da discussão acerca das 

de variáveis que poderiam explicar a estrutura de capital das organizações. Ressalta-se 

também que não foram encontrados estudos que fizessem essa averiguação, especificamente, 

no que tange à aplicação de recursos na seara da sustentabilidade ambiental. Espera-se 

corroborar com a seleção de estratégias, pelos gestores, que viabilizem a captação de recursos 

no mercado; estratégias direcionadas à posição da firma no mercado em relação aos 

investimentos ambientais. 

 

2 INVESTIMENTOS AMBIENTAIS, ESTRUTURA DE CAPITAL E CONSTRUÇÃO 

DA HIPÓTESE DO ESTUDO  

As organizações tem buscado adotar políticas e ações que visem contribuir para um 

desenvolvimento sustentável. Deve-se isso ao avanço tecnológico e ao processo de 

globalização que exige das empresas mais atenção com as práticas realizadas por suas 

atividades, capazes de impactar meio ambiente e sociedade (ARRUDA et al., 2016). 

Conforme Pinto et al. (2011), o desenvolvimento sustentável se consolida com o 

atendimento às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem às suas próprias demandas. Essa concepção de desenvolvimento sustentável 

constitui algumas prerrogativas que, para as firmas, devem ser tratadas sob o ponto de vista da 

estratégia do negócio. 

Evidencia-se isso quando, para Borges (2015, p. 99), o conceito de sustentabilidade 

está associado à “capacidade de sustentar condições econômicas, sociais e ambientais 

promotoras do atendimento das necessidades humanas de maneira equilibrada”. Porém, 
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segundo Arruda et al. (2016), no caso das empresas, busca-se aplicar recursos no meio 

ambiente como a forma de minimização do impacto causado por suas atividades ou como 

forma de prevenir a degradação ambiental. Mais além, a sustentabilidade, nesse contexto, 

poderia ser empregada nas empresas como promoção da reputação corporativa e, através da 

evidenciação de ações de combate aos riscos, inclusive os ambientais, e gerenciamento do 

custo de capital (CALEGARI et al., 2016; FERNÁNDEZ; JARA-BERTIN; PINEAUR, 2015; 

MACHADO et al., 2012).  

Assim, as organizações mostram que estão procurando inserir o tripé da 

sustentabilidade ou triple bottom line, para aperfeiçoar a gestão de seus negócios. Elkington 

(1997) apresenta três diferentes dimensões da sustentabilidade: econômica, ambiental e social. 

A econômica tem como propósito a criação de empreendimentos viáveis, atraentes para 

investidores; a ambiental, possui o objetivo de analisar a interação de processos junto ao meio 

ambiente sem causar danos permanentes; e a social se preocupa com o estabelecimento de 

ações justas para trabalhadores, parceiros e a sociedade. A relação das três resulta no alcance 

da sustentabilidade (OLIVEIRA et al., 2012), porém possibilita ainda a avaliação 

individualizada das perspectivas econômica, ambiental (foco deste estudo) e social no escopo 

das empresas. 

Os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social, no âmbito corporativo, têm 

como fundamento a premissa de que todas as firmas possuem compromissos com a sociedade. 

Desse modo, princípios vêm sendo consolidados no mercado de capitais e algumas bolsas de 

valores assumiram como um compromisso promover ações objetivando aprimorar práticas de 

valorização aos mercados de desenvolvimento sustentável (MARCONDES; BACARJI, 

2010).  

Nesse cenário, a construção de índices de acompanhamento dos mercados baseados no 

desempenho de ações comprometidas com a sustentabilidade tornou-se um passo decisivo de 

tendência mundial ante as pressões exercidas pelos stakeholders (ISE, 2016; MARCONDES; 

BACARJI, 2010). 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), criado em 2005, sob apoio de diversas 

organizações, tem o propósito de estimular as melhores estratégias e práticas empresariais. 

Ele funciona como uma ferramenta comparativa do desenvolvimento das empresas listadas na 

bolsa de valores brasileira e enfoca a sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa (BM&FBOVESPA, 

2016). Com a participação no ISE, a sustentabilidade nas firmas seria ampliada, 

diferenciando-as em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento 

sustentável, além do desempenho empresarial nas dimensões do triple bottom line 

(MARCONDES; BACARJI, 2010). Portanto, considerando-se que o mercado migra ao 

comportamento voltado à sustentabilidade, as práticas empresariais refletiriam a imagem das 

empresas, explicando o custo de capital, a valorização e o crescimento, segundo Calegari et 

al. (2016) e Fernández, Jara-Bertin e Pineaur (2015). 

A utilização das carteiras teóricas, o caso do ISE no Brasil, funciona como benchmark 

para os investidores que desejam acompanhar o retorno das empresas que estão preocupadas 

com a sustentabilidade do negócio (MARCONDES; BACARJI, 2010). A BM&FBovespa 

visa atender todo esse grupo de investidores, além de criar ambiente de investimentos 

compatível com essa demanda específica criada em meio ao desenvolvimento sustentável 

(VITAL et al., 2009). Deve-se ressaltar que todas essas iniciativas, todavia, não são 

completas, sob o ponto de vista da perspectiva informacional, visto que os índices ajudam na 

captação de percepções, seja dos investidores, de agentes do meio ambiente, auditores e 

outros, acerca do compromisso das empresas com o propósito da sustentabilidade 

(CALEGARI et al., 2016).  
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Portanto, considerando-se o caráter de essencialidade de tais informações ao 

stakeholder e às empresas (FERNÁNDEZ; JARA-BERTIN; PINEAUR, 2015), foram criados 

os relatórios de sustentabilidade, com fins de evidenciar as práticas de sustentabilidade nas 

organizações aos stakeholders, reivindicando maior transparência das informações de cunho 

ambiental às partes interessadas (RIBEIRO; SOUZA; GOMES, 2014). Mesmo não sendo 

obrigatória a divulgação deste tipo de relato no Brasil, verifica-se a ascensão dessa prática, 

pois o mercado, a sociedade e stakeholders diversos passam a compreendê-lo como útil para a 

tomada de decisão. Destaca-se que as firmas buscam a adoção de modelos de relatórios 

difundidos, dentre os quais o padrão da Global Reporting Initiative (GRI), disseminado 

internacionalmente, que reúne indicadores que atendem às três dimensões da sustentabilidade 

(ARRUDA et al., 2016).  

Diante dessa perspectiva de obtenção de êxito e sobrevivência do negócio, as 

empresas buscam a legitimação das suas atividades através da manutenção de investimentos 

ambientais, porque demonstram a sua preocupação e atuação com o meio ambiente, além de 

promover uma postura sustentável perante seus stakeholders (SANTOS; ALVES; 

VASCONCELOS, 2015).  

De outra maneira, argumenta-se que os investimentos ambientais são a demonstração 

objetiva e material do compromisso das empresas com as prerrogativas da sustentabilidade, 

neste caso, ambiental. Através do investimento ambiental, entenderia o stakeholder acerca da 

estratégia da firma, compreendendo os recursos aplicados, e as áreas por ela valorizadas. 

Corroborando isso, Raupp, Correia e Fey (2009) definem os investimentos ambientais, 

genericamente, como ativos ambientais relacionados com a preservação do meio ambiente e o 

bem-estar social. 

Os investimentos ambientais, contudo, podem ser compreendidos de maneira 

específica. Para Vellani e Nakao (2009, p. 60), definem-se os investimentos ambientais como 

“todos os gastos incorridos, e a incorrer, para aquisição de ativos que tenham relação com os 

processos de preservação, controle e recuperação do meio ambiente visando benefícios 

futuros”. Ou seja, segundo os autores, esses investimentos correspondem a três dimensões 

distintas: a preservação (ações de prevenção), o controle (ações de acompanhamento) e a 

recuperação (ações posteriores ou corretivas). Sob tal perspectiva, a avaliação desses 

investimentos traria entendimento sobre os perfis das firmas quanto a preferências estratégicas 

em relação à sustentabilidade ambiental, sendo assim essa a definição adotada por esta 

pesquisa. 

Vellani, Albuquerque e Chaves (2009) consideram que as empresas que mantém ações 

de caráter social e ambiental, além da perspectiva econômica, seguem rumo à 

sustentabilidade, reduzindo assim os riscos do negócio. Destarte, conjectura-se que ao inserir 

a sustentabilidade empresarial no processo da tomada de decisões nas organizações, poderia 

haver relacionamento com a definição da estrutura de capital das empresas, pois o mercado 

poderia interpretar aquele como sendo um negócio menos arriscado e com capacidade de se 

manter no longo prazo. Assim poderia haver maior facilidade na captação de recursos. Outra 

perspectiva lançada refere-se ao problema do financiamento do investimento ambiental, pois 

sob a ótica econômica, esses gastos precisam gerar benefícios econômicos superiores ao seu 

custo para sofrerem adesão. Empresas mais ou menos endividadas podem tomar decisões 

diferentes nesse sentido. 

A estrutura de capital, definida por Brito et al. (2007), compreende a forma das 

empresas utilizarem o capital próprio (acionistas) e o capital de terceiros (credores) para 

financiar os seus ativos. A comparação entre o capital de terceiros e o próprio revela o grau de 

endividamento da empresa, tendo em vista que quanto maior a parcela de capital de terceiros 

em relação ao capital próprio, maior será o endividamento da firma (TÉLES, 2003). Essas 

análises, todavia, podem ser ampliadas, se considerados a qualificação do capital 
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(onerosidade, vencimento e origem do capital próprio), além da análise de dependência 

financeira. 

Ainda não existe consenso acerca da existência ou não de uma estrutura de capital 

ótima, tendo em vista as diversas correntes teóricas sobre o assunto (DIAS, 2012). Dentre 

elas, está à teoria tradicional, representada por Durand (1952), que defendia a existência de 

uma estrutura de capital ótima que influencia diretamente no valor da empresa, a qual reduz o 

custo de capital de terceiros, que se mantém estável até determinado grau de endividamento, 

maximizando o valor da firma e a riqueza dos acionistas (BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 

2007). Por outro lado, a teoria moderna, desenvolvida por Modigliani e Miller, propôs que o 

financiamento não é determinante para agregar o valor da firma (TEIXEIRA; PRADO; 

RIBEIRO, 2011), pois não há estrutura ideal. O valor da empresa dependeria da qualidade dos 

investimentos (MANOEL; SANTOS; MORAES, 2016).  

Sobre o endividamento, especificamente, duas abordagens podem ser mencionadas 

para explicar a estrutura de capital das empresas. Dallabona et al. (2010) explica a teoria do 

trade-off, à luz da teoria tradicional, que sustenta a procura por uma estrutura ótima de 

financiamento (endividamento), pré-determinada por meio da ponderação entre benefícios e 

custos associados à alavancagem (BEZERRA; APOLINÁRIO, 2014). Já a teoria do pecking 

order, à luz da teoria moderna, considera a existência de preferência de hierarquia por fontes 

de recursos utilizados para financiamentos (endividamento) da empresa (CORREIA; BASSO; 

NAKAMURA, 2013). Este estudo segue a corrente moderna, pois considera que haveria 

fatores estratégicos, internos ou externos, que interfeririam na política de endividamento da 

firma em função da possibilidade de gerenciamento da percepção do agente econômico 

financiador. Tais fatores sugeririam risco do negócio maior ou menor, alterando-se a 

percepção do investidor em relação à taxa de retorno gerada pela firma. Como consequência, 

o custo do capital também alteraria diante do conjunto de percepções e a resposta seria a 

composição da dívida da empresa. 

A estrutura de capital pode ser determinada de acordo com o ramo de atividade em 

que a empresa opera. Acredita-se também que algumas características relevantes têm 

influenciado a determinação da estrutura de capital, como, por exemplo, a estrutura dos 

ativos, singularidade de produtos oferecidos, tamanho da empresa, grau de crescimento do 

negócio, lucratividade, volatilidade de resultados (PEROBELLI; FAMÁ, 2003). Apesar das 

decisões de financiamento poderem ser afetadas pelas mesmas variáveis, ainda existem 

fatores específicos que interferem nesse nível de endividamento, dependendo do ambiente 

onde a firma está inserida. Dentre eles, deve-se ressaltar o desenvolvimento dos mercados de 

capitais e bancário sobre as decisões de financiamento das empresas (SILVA, 2014). Este 

estudo diferencia-se, pois defende a inclusão da sustentabilidade ambiental como variável 

relevante ao endividamento. 

Santos (2011) aponta não existir um padrão definido para as medidas de 

endividamento, bastando compará-los com a média setorial (grupo). Os índices têm 

fundamental importância para análise das demonstrações financeiras, pois evidenciam 

determinado aspecto da situação econômica ou financeira da firma (TÉLES, 2003).  

Os indicadores de endividamento, segundo Assaf Neto (2014) explica, são utilizados 

com fins de aferir a composição das fontes passivas de recursos. Dessa maneira, revelam 

como os recursos de terceiros são utilizados pela empresa e qual a sua participação em relação 

capital próprio, além de mostrar o grau de alavancagem financeira da firma perante seus 

credores e capacidade de honrar obrigações assumidas.  

No contexto disposto, a importância da sustentabilidade é reconhecida, pois visa 

alinhar uma série de benefícios, sob o enfoque empresarial, como exemplo: interesses dos 

stakeholders, adoção de medidas para o aumento da vantagem competitiva e busca por uma 

melhor reputação no mercado. Dito isso, seria coerente relacionar a sustentabilidade 
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empresarial ambiental com a estrutura de capital das empresas, visto que todos esses aspectos 

são levados em conta pelo investidor no processo da tomada de decisão no que tange ao 

financiamento ou não da atividade da firma. Para a presente pesquisa, especificamente, trata-

se de um aspecto da sustentabilidade ambiental que é a realização de gastos objetivando ações 

de preservação, controle e recuperação do meio ambiente, com intuito de obter benefícios 

econômicos futuros.  

Problemáticas sobre às questões da sustentabilidade empresarial e estrutura de capital 

têm se tornado recorrentes em vários estudos, tanto na literatura nacional como na 

internacional. Isso se deve à relevância de demonstrar interesse pela perspectiva 

socioambiental visada como estratégia competitiva de legitimação e redução de riscos em 

relação ao mercado. Tal concepção enseja a ampliação da discussão em torno dos fatores que 

explicam a captação de recursos pelas empresas, o que sugere, a priori, a possibilidade de 

gerenciamento da relação firma-stakeholder em benefício da otimização do processo de 

financiamento da atividade da empresa.  

No Quadro 1 são expostos alguns estudos que contemplaram individual ou 

conjuntamente as temáticas abordadas nesta investigação, destacando-se seus propósitos, 

ações metodológicas, os resultados e conclusões atingidos.  

 

Quadro 1 – Estudos anteriores alinhados à proposta de pesquisa 
Autoria Propósito e método Resultados e conclusões 

Vellani e Nakao 

(2009) 

Analisaram, através de 15 casos práticos 

reais, se a redução de custos era fator 

relevante na decisão de investimentos 

ambientais por parte das empresas  

Com os casos discutidos, verificou-se que 

os investimentos ambientais geravam 

redução de custos. Maior compromisso da 

firma gerava melhores benefícios  

Vital et al. 

(2009) 

Compararam o desempenho entre firmas 

listadas no Guia das 500 maiores e melhores 

empresas da Revista Exame que faziam e não 

faziam parte do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE)  

Concluíram que as empresas que participam 

do ISE possuíam maior potencial de vendas 

e exportação. Empresas que não fazem 

parte do ISE, contudo, apresentam melhor 

desempenho financeiro 

Baptista (2010) 

Analisou se as empresas consideradas por 

fundos na condição de investimentos 

socialmente responsáveis e as empresas 

participantes do ISE tinham 

comprometimento com a responsabilidade 

social corporativa e se esses atributos alteram 

a estrutura de capital  

Os resultados encontrados sugerem que as 

organizações com atributos da 

sustentabilidade empresarial tiveram uma 

redução no endividamento, quando 

comparadas com aquelas empresas que não 

tiveram práticas sustentáveis 

Teixeira, Nossa e 

Funchal (2011) 

Investigaram se a forma de financiamento das 

empresas é afetada pela participação destas 

no Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE), relacionando o ISE e o risco, com uma 

amostra de 378 empresas usando dados em 

painel e duplo efeito fixo 

Os resultados obtidos indicaram que 

empresas que sinalizam Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) tiveram uma 

relação negativa com o endividamento e o 

risco, quando comparadas com aquelas que 

não sinalizaram 

Fernandes (2012) 

Verificou a relação entre o disclosure 

ambiental e a estrutura de capital de empresas 

classificadas de acordo com a Lei 

10.165/2000, no período 2006-2010. As 

proxies da estrutura de capital foram o 

endividamento (custo de capital de terceiros) 

e o CAPM (custo de capital próprio) 

Os resultados demonstram que o disclosure 

ambiental favorável afetava negativamente 

o custo de capital próprio demonstrando que 

a “boa imagem ambiental da empresa” 

alavancaria a credibilidade da companhia, 

fator esse crucial para a redução do risco 

das empresas 

Lameira et al. 

(2013) 

Os autores realizaram uma pesquisa com o 

propósito de investigar a possível relação 

entre a participação das empresas da 

BM&FBovespa no ISE e a obtenção de 

melhor desempenho, maior valor de mercado 

e menor risco, entre os anos de 2005 e 2009 

Os resultados confirmaram haver influência 

positiva no desempenho dessas empresas 

que adotam as melhores práticas de 

sustentabilidade, sendo as práticas 

associadas a um melhor desempenho, maior 

valor e menores riscos 

Diel et al. (2014) Relacionaram os investimentos ambientais de Obtiveram que os investimentos ambientais 
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empresas do setor de energia elétrica com o 

seu desempenho econômico e financeiro. 

Entre 2009 e 2011, as 24 empresas foram 

analisadas com correlação de rankings  

eram correlatos ao desempenho apenas no 

período inicial, sendo a correlação obtida 

classificada no estudo como fraca 

significativamente e negativa 

Peixoto et al. 

(2016) 

Os autores realizaram um estudo com o 

intuito de verificar quais os efeitos da decisão 

de uma empresa em aderir ao Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) sobre seu 

custo de capital e endividamento, analisando 

o período compreendido entre 2009 e 2013 

Os resultados obtidos revelaram que existe 

uma relação negativa entre a adesão ao ISE 

e o custo de capital, bem como entre a 

adesão ao ISE e o endividamento. Notou-se 

que empresas de determinados setores 

tiveram elevação no risco da estrutura 

interna de capital; outras tiveram redução 

Arruda et al. 

(2016) 

Analisaram se o potencial impacto ambiental 

das atividades empresariais, conforme 

classificado na Lei nº 10.165/2000, 

influenciava os custos ambientais incorridos 

pelas companhias brasileiras no período de 

2009 a 2013, coletados os dados nos 

relatórios Global Reporting Initiative (GRI) 

apresentados pelas empresas 

Os resultados obtidos não são conclusivos 

sobre a influência do nível potencial de 

impacto ambiental na determinação dos 

custos ambientais. O tamanho da empresa 

apresentou uma relação negativa com os 

custos ambientais incorridos, indicando que 

empresas maiores teriam menores gastos 

com o meio ambiente 

Souza, Brighenti 

e Hein (2016) 

Também relacionaram os investimentos 

ambientais e o desempenho econômico-

financeiro das empresas listadas no ISE. Sua 

amostra era composta por 115 observações 

entre anos de 2009 a 2013 

Os resultados da pesquisa mostram que 

havia relação diretamente proporcional 

entre os investimentos ambientais 

realizados e o desempenho econômico-

financeiro dessas empresas  

Fonte: Elaboração própria com base na revisão de literatura. 

 

 Do exposto, nota-se que algumas pesquisas com diferentes abordagens se 

aproximaram da relação da sustentabilidade ambiental e a estrutura de capital. Contudo, não 

foi observado estudo que propusesse relação entre o dispêndio de recursos aplicados na 

perspectiva ambiental e a estrutura de capital, especificamente. O estudo pode contribuir 

sinalizando como a busca pela sustentabilidade ambiental pode se relacionar com o processo 

de financiamento das empresas brasileiras. A partir das recoendações dos estudos, propõe-se 

aqui a seguinte hipótese a ser verificada:  

H1: Os investimentos ambientais têm relação com o grau de endividamento das empresas do 

ISE. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA E AMOSTRA 

O presente estudo tem caráter descritivo, alimentado por bases documentais. Segundo 

Gil (2010), este tipo de pesquisa busca estabelecer relações entre as variáveis abarcadas 

através da delimitação do problema. Neste caso, questiona-se a interação entre medidas 

representantes da sustentabilidade ambiental e a estrutura de capital. Objetivando a 

verificação da relação presumida, propõe-se a realização dos testes de (i) Mann-Whitney e de 

(ii) Correlação, seguindo-se, portanto, abordagem predominantemente quantitativa para 

análise dos dados.  

Para definição da amostra, inicialmente partiu-se do grupo de empresas participantes 

do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa nas carteiras teóricas do 

período 2011-2015, assim foram analisados cinco anos. O critério de inclusão considerava 

apenas a participação, sendo irrelevante para a pesquisa a quantidade de carteiras nas quais a 

firma foi incluída. Com isso, foram identificadas 47 diferentes empresas que participaram de, 

pelo menos, uma carteira do ISE no período em estudo. Destas, optou-se pela exclusão de 

instituições financeiras, porque este estudo analisa a estrutura de capital e estas empresas 

dispõem de características específicas no que tange esse aspecto. Outras três empresas foram 
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retiradas da análise devido à indisponibilidade de informações. Destarte, compuseram a 

amostra as 37 firmas resultantes das exclusões.  

 

3.2 VARIÁVEIS E TRATAMENTO QUANTITATIVO 

Como medida da sustentabilidade ambiental, esta pesquisa considera os investimentos 

ambientais realizados e divulgados pelas firmas pesquisadas. O estudo delimita o 

investimento ambiental como os gastos relacionados à preservação, controle, recuperação do 

meio ambiente e bem-estar social, tendo como objetivo provocar benefícios futuros às 

empresas, reduzindo os riscos do negócio (RAUPP; CORREIA; FEY, 2009; VELLANI; 

NAKAO, 2009; VELLANI; ALBUQUERQUE; CHAVES, 2009). Verificou-se nos relatórios 

de sustentabilidade no padrão da Global Reporting Initiative (GRI), difundidos 

internacionalmente, segundo explicam Arruda et al. (2016), a existência dos indicadores 

“EN30” ou “EN31” referentes à perspectiva ambiental da sustentabilidade. Eles expõem a 

parcela dos recursos aplicados em preservação, controle ou recuperação do meio ambiente, 

caso as empresas tenham efetivado ações desse tipo no período. 

A estrutura de capital, por sua vez, foi mensurada sob as perspectivas do 

endividamento (relação entre o capital de terceiros e o capital próprio) e da dependência 

financeira (parcela de ativos que é financiada por recursos de terceiros). Ambas são avaliadas 

considerando-se dívidas de curto prazo, longo prazo e total. Dívidas onerosas (empréstimos e 

financiamentos) também foram computadas nesta análise, como evidencia o Quadro 2. 

Quadro 2 – Variáveis consideradas para análise da estrutura de capital das firmas  

Medidas Definição Variáveis Equação 
Fonte de 

Dados 
Base Teórica 

Endividamento  

Proporção 

do capital 

de 

terceiros 

em 

relação ao 

capital 

próprio 

Total 

(End) 

Passivo Exigível 

Total/Patrimônio Líquido 

Balanço 

Patrimonial 

Assaf Neto 

(2010), 

Dallabona 

(2012), 

Fernandes 

(2012), 

Bastos, 

Nakamura e 

Basso (2009) 

De curto prazo 

(EndCp) 

Passivo Exigível 

Circulante/Patrimônio Líquido 

Balanço 

Patrimonial 

De congo prazo 

(EndLp) 

Passivo Exigível não 

Circulante/Patrimônio Líquido 

Balanço 

Patrimonial 

Oneroso Total 

(EndOn) 

Empréstimos e 

Financiamentos/Patrimônio 

Líquido 

Balanço 

Patrimonial 

De curto prazo 

(EndOnCp) 

Empréstimos e Financiamentos 

Circulantes/Patrimônio Líquido 

Balanço 

Patrimonial 

De longo prazo 

(EndOnLp) 

Empréstimos e Financiamentos 

não Circulantes/Patrimônio 

Líquido 

Balanço 

Patrimonial 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

Para o tratamento quantitativo, dois caminhos foram percorridos até o alcance do 

objetivo da pesquisa. Primeiro, buscou-se comparar a estrutura de capital das empresas 

subdivididas em dois grupos: empresas com investimentos ambientais e empresas sem 

investimentos ambientais. Para tanto, recorreu-se ao teste de Mann-Whitney, sinalizando se a 

realização de investimentos ambientais seria um indicativo da estrutura de capital. Em 

seguida, foram consideradas apenas as empresas do primeiro grupo (empresas com 

investimentos ambientais), realizando-se o teste de Correlação, mostrando como a estrutura de 

capital se comportaria com relação aos gastos de natureza ambiental. O software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) foi utilizado na realização das inferências. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

De acordo com o propósito deste estudo, inicialmente foram analisados os relatórios 

de sustentabilidade no modelo GRI nos sites institucionais das empresas no período de 2011 a 

2015. Buscou-se identificar as firmas que, além de componentes da carteira do ISE, 
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realizaram investimentos ambientais, traçando-se assim um perfil do grupo em relação à 

variável. Destarte, na Tabela 1 mostra-se o comportamento das empresas no que tange à 

divulgação da informação “investimentos ambientais”, indicador EN30 ou EN31 do relatório 

GRI. 

 

Tabela 1 –  Empresas com Investimentos ambientais 

Período 
2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 

Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas 

Com investimentos ambientais 25 68% 24 65% 26 70% 27 73% 25 68% 127 69% 

Sem investimentos ambientais 12 32% 13 35% 11 30% 10 27% 12 32% 58 31% 

Total  37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 185 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com base na análise da Tabela 1, verifica-se certa uniformidade no número de 

empresas que divulgaram os indicadores relacionados aos investimentos ambientais no 

período de 2011 e 2015. No período compreendido pela pesquisa, das 37 empresas, teve-se 

um máximo de 73% de firmas com divulgação (2014) e um mínimo de 65% (2012). Nota-se 

ainda que a divulgação cresceu desde 2012, mas sofreu redução no ano de 2015. No total, 

percebe-se que 69% das observações do período relataram a realização de gastos com meio 

ambiente, denotando-se a preocupação com o objetivo da sustentabilidade ambiental. 

Ressalta-se que pelo menos 30% das firmas não divulgaram a informação, mesmo tomadas na 

condição de sustentáveis pelo mercado e participantes do ISE da BM&FBovespa. 

A Tabela 2 evidencia a análise descritiva dos valores gastos pelas empresas com 

realização e divulgação de investimentos ambientais no período pesquisado. 

Tabela 2 – Análise descritiva dos investimentos ambientais das empresas (em milhares de R$) 
Período Empresas com investimento ambiental Média Mediana Máximo Mínimo 

2011 25 100.113,11 15.800,00 1.906.500,00 253,50 

2012 24 140.927,43 34.250,00 2.102.016,00 278,00 

2013 26 176.636,73 38.750,00 2.385.250,00 46,60 

2014 27 161.817,76 38.700,00 2.291.720,00 548,80 

2015 25 201.012,55 35.000,00 2.253.680,00 652,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Segundo a Tabela 2, destaca-se que a média dos investimentos ambientais das 

empresas em estudo apresentou comportamento ascendente em praticamente todo o período; 

exceção do corte temporal 2013-2014, com redução de -8,4%. Assim, pode-se pressupor que a 

preocupação com a sustentabilidade ambiental adquiriu relevância econômica no ambiente 

empresarial.  

Se considerada a variação entre o primeiro e o último ano, nota-se que a variação 

positiva é superior a 100%, reforçando a conjectura da pesquisa. Percebe-se ainda que, entre 

as empresas analisadas, aquela que realizou o maior gasto com meio ambiente foi a empresa 

Vale S.A., enquanto que o menor gasto pertenceu à empresa Tim Participações S.A., isso 

considerando a totalidade do período. Deve-se ressaltar que a Vale S.A. atua no segmento de 

mineração, atividade com alto impacto no meio ambiente; a Tim Participações S.A. atua no 

segmento de telecomunicações. Em 2012 e 2015 a Tim Participações S.A perde o posto de 

menor investimento ambiental para as Lojas Renner S.A., atuante no comércio varejista de 

tecidos, vestuário e calçados. Comparativamente, os segmentos econômicos das empresas 

sugerem a contribuição dessa variável para a realização de investimentos ambientais, não 

investigada nesta pesquisa. O crescimento dos valores acerca dos gastos aplicados em meio 

ambiente pode sugerir a busca por vantagens competitivas, como suportam os estudos de 

Vellani e Nakao (2009) e Vital et al. (2009). 
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Acerca dos índices de endividamento, a Tabela 3 menciona uma análise descritiva 

sobre a composição do capital de terceiros em todas as empresas da amostra. 

 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva dos índices de endividamento e endividamento oneroso 
2011 End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

Média 1,56 0,61 0,96 0,69 0,17 0,53 

Mediana 1,20 0,46 0,79 0,52 0,10 0,33 

Máximo 6,98 3,72 3,27 3,75 0,77 2,98 

Mínimo 0,21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

Média 1,86 0,72 1,14 1,05 0,19 0,86 

Mediana 1,35 0,51 0,85 0,57 0,12 0,35 

Máximo 7,66 3,97 3,69 9,27 0,91 9,07 

Mínimo 0,57 0,14 0,27 0,00 0,00 0,00 

2013 End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

Média 1,97 0,74 1,24 0,85 0,14 0,70 

Mediana 1,25 0,50 0,77 0,54 0,09 0,45 

Máximo 8,50 3,68 4,82 3,56 0,50 3,10 

Mínimo 0,56 0,13 0,30 0,00 0,00 0,00 

2014 End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

Média 2,06 0,77 1,30 0,82 0,18 0,64 

Mediana 1,48 0,60 0,87 0,57 0,13 0,44 

Máximo 7,38 2,72 5,00 3,47 1,28 3,21 

Mínimo 0,35 0,08 0,27 0,00 0,00 0,00 

2015 End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

Média 3,09 1,06 2,03 1,44 0,31 1,13 

Mediana 1,60 0,57 1,18 0,65 0,14 0,60 

Máximo 28,98 8,25 20,74 13,52 3,21 12,54 

Mínimo 0,34 0,09 0,22 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante da Tabela 3 percebe-se que as 37 empresas dispõem de mais capital de 

terceiros em relação ao capital próprio na sua estrutura patrimonial, sendo essa concentração 

média crescente ao longo do corte de análise (1,56 em 2011; 3,09 em 2015). O passivo 

exigível das firmas é maior no longo prazo, sinalizando-se que as firmas, em geral, rolam suas 

dívidas em prazos mais extensos para, talvez, evitar problemas de liquidez.  

Quanto à dívida onerosa, relativa a empréstimos e financiamentos, nota-se que esta 

representa mais de 100% do capital próprio das empresas, em média, no ano de 2015. Houve 

crescimento dessa dívida entre 2011-2012 e redução entre 2012-2014 nessas empresas. Assim 

como o endividamento total, o endividamento oneroso está concentrado no longo prazo. 

Por sua vez, na Tabela 4, evidencia-se o comparativo da média de endividamento, em 

cada um dos aspectos considerados, nos cinco anos, confrontando o grupo de firmas com e 

sem investimentos ambientais realizados e divulgados nos relatórios de sustentabilidade. 

Tabela 4 – Endividamento médio: empresas com e sem investimento ambiental 
Ano Inv. Amb. N End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

2011 
Sim 25 1,38 0,47 0,91 0,58 0,13 0,45 

Não 12 1,93 0,88 1,05 0,94 0,26 0,68 

2012 
Sim 24 1,70 0,64 1,06 1,11 0,18 0,92 

Não 13 2,13 0,86 1,28 0,94 0,20 0,74 

2013 
Sim 26 1,76 0,64 1,12 0,87 0,13 0,74 

Não 11 2,48 0,96 1,52 0,79 0,16 0,63 
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2014 
Sim 27 2,03 0,73 1,30 0,86 0,18 0,68 

Não 10 2,15 0,87 1,28 0,74 0,20 0,54 

2015 
Sim 25 3,34 1,06 2,28 1,50 0,20 1,30 

Não 12 2,56 1,06 1,50 1,30 0,53 0,77 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em linhas gerais, a Tabela 4 revela que na maior parte do período de análise (2011 a 

2014) as empresas com investimentos ambientais realizados e divulgados são aquelas com os 

menores níveis de endividamento médio. Essa evidência sugere que a estrutura de capital das 

firmas pode ser fator relevante para a realização de gastos ambientais, uma vez que a dívida, 

inclusive sua composição, pode restringir a disponibilização de recursos e sua aplicação em 

diversos projetos da empresa.  

Verifica-se que o comportamento dos indicadores de endividamento em 2015 é 

adverso, em relação aos anos anteriores, em função dos níveis de passivo exigível e de dívida 

onerosa (empréstimos e financiamentos) apresentado pela Braskem S.A. Naquele ano, nota-se 

que o capital de terceiros dessa empresa é quase 29 vezes o capital próprio, enquanto que 

dívidas onerosas representam mais de 13 vezes o patrimônio líquido da empresa.  

O cenário apresentado na Tabela 4 presume verificação sobre as diferenças obtidas nos 

índices de endividamento, considerando-se a realização e divulgação de gastos ambientais 

como variável de agrupamento das empresas analisadas. Assim, a Tabela 5 expõe os 

resultados da aplicação do teste de Mann-Whitney, que comparou o endividamento nas 

empresas dos dois grupos definidos neste estudo. 

Tabela 5 – Teste de Mann-Whitney: comparativos para o endividamento das empresas com e 

sem investimento ambiental realizado e divulgado 

Ano Inv. Amb. N 
End EndCp EndLp EndOn EndOnCp EndOnLp 

Sig. (2 caudas) 

2011 
Sim 25 

0,770 0,086* 0,650 0,673 0,299 0,770 
Não 12 

2012 
Sim 24 

0,691 0,702 0,937 0,426 0,656 0,494 
Não 13 

2013 
Sim 26 

0,921 0,973 0,528 0,654 0,665 0,435 
Não 11 

2014 
Sim 27 

0,945 0,745 0,771 0,238 0,132 0,452 
Não 10 

2015 
Sim 25 

0,506 0,808 0,381 0,212 0,638 0,173 
Não 12 

2011-2015 
Sim 127 

0,685 0,872 0,628 0,130 0,636 0,118 
Não 58 

Nota: * Significante a 10% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Mediante a análise da Tabela 5, nota-se que apesar das diferenças de endividamento 

que foram observadas na Tabela 4, não são percebidas discrepâncias significativas entre os 

dois grupos. Ou seja, o nível de endividamento das firmas estudadas não se diferencia, 

significativamente, em função da realização de gastos ambientais, como era presumido. 

Dentre todos os cenários possíveis, no ano de 2011, apenas, observa-se que a concentração de 

dívida no curto prazo é de fato menor nas empresas que aplicaram recursos buscando a 

sustentabilidade ambiental. Para tanto, deve-se considerar uma significância estatística de 

10% (p-valor 0,086). Em geral, pode-se afirmar que para esse grupo de empresas, no caso as 

empresas participantes do ISE da BM&FBovespa, a realização de investimentos ambientais 

não é um fator de diferenciação da estrutura de capital. 
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Os resultados desta pesquisa têm seu desfecho a partir da análise de correlação entre 

os valores dos investimentos ambientais e dos índices de endividamento apresentados pelas 

firmas, evidenciada através da Tabela 6. Desta vez, diferentemente da avaliação trazida na 

Tabela 5, o propósito consiste em averiguar se, entre as empresas “mais sustentáveis”, é 

possível identificar uma relação entre os gastos ambientais realizados e divulgados e a 

estrutura de capital. 

Tabela 6 – Análise de correlação: investimento ambiental e o endividamento 
Variáveis Parâmetro 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 

InvAmb  

x  

End 

Correlação -0,116 -0,217 -0,264 -0,234 -0,217 -0,186 

Sig.  

(2 caudas) 
0,580 0,308 0,193 0,240 0,298 0,036** 

InvAmb  

x  

EndCp 

Correlação -0,374 -0,412 -0,385 -0,369 -0,368 -0,375 

Sig.  

(2 caudas) 
0,066* 0,045** 0,052* 0,058* 0,070* 0,000*** 

InvAmb  

x  

EndLp 

Correlação 0,090 0,022 -0,260 0,027 -0,090 0,019 

Sig.  

(2 caudas) 
0,669 0,918 0,199 0,895 0,667 0,836 

InvAmb  

x  

EndOn 

Correlação -0,05 0,092 -0,260 -0,129 -0,105 -0,059 

Sig.  

(2 caudas) 
0,981 0,670 0,199 0,522 0,616 0,509 

InvAmb  

x  

EndOnCp 

Correlação -0,198 -0,108 -0,202 -0,391 -0,445 -0,278 

Sig.  

(2 caudas) 
0,342 0,617 0,323 0,044** 0,026** 0,002*** 

InvAmb  

x  

EndOnLp 

Correlação 0,081 0,233 -0,200 0,030 -0,031 0,026 

Sig.  

(2 caudas) 
0,701 0,274 0,326 0,882 0,882 0,773 

Observações 25 24 26 27 25 127 

Nota: *** * Significante a 1%; ** Significante a 5%; Significante a 10% 

Fonte: Dados resultantes da pesquisa. 

Como demonstra a Tabela 6, observa-se que há relação negativa entre os 

investimentos ambientais e o endividamento total (End) de -18,6% considerando-se todo o 

período analisado (2011-2015), sendo a relação significativa ao nível de 5%. Também são 

identificadas relações estatisticamente significantes e negativas com o endividamento de curto 

prazo (EndCp), desta vez em todos os anos individualmente e no período completo, aos níveis 

de 1%, 5% e 10% de significância.  

Verifica-se que as correlações variam entre -36,8% (2015) e -41,2% (2012), denotando 

que o endividamento é capaz de explicar aproximadamente entre 14% e 17% da variação dos 

gastos ambientais das empresas estudadas.  

Ainda foi possível constatar relações estatisticamente significantes e negativas com o 

endividamento oneroso de curto prazo (EndOnCp). As relações foram notadas apenas nos 

anos de 2014 (-39,1%) e 2015 (-44,5%) e no período completo 2011-2015 (-27,8%), aos 

níveis de 5% e 1%. Nenhum outro relacionamento foi constatado entre as demais variáveis 

tomadas nesta pesquisa ou nos demais períodos considerados. 

Com base na Tabela 6, pode-se inferir que a realização e divulgação de investimentos 

ambientais apresenta relação com alguns aspectos da estrutura de capital; especificamente no 

que se refere às proporções do capital de terceiros (total e de curto prazo) e do capital oneroso 

de curto prazo na composição das origens de recursos. Aparentemente, empresas com 

elevados graus de endividamento, considerando-se esses aspectos (End, EndCp e EndOnCp), 

tenderiam a realizar menores investimentos ambientais. Essas evidências podem indicar que 

quando existe maior concentração de dívida com terceiros, sendo essas dívidas concentradas 

no curto prazo, a gestão opta por não aplicar recursos voltados à sustentabilidade ambiental. 



14 
 

Essa lógica pode ser presumida em relação à concentração de empréstimos e financiamentos, 

dívidas que geram despesas financeiras capazes de reduzir os lucros.  

Em linhas gerais, os achados da pesquisa demonstram que o “efeito” da dívida onerosa 

de curto prazo poderia ser maior que o endividamento de curto prazo, isso se considerados 

apenas os anos de 2014 e 2015, já que maiores coeficientes de correlação indicam maior 

poder explicativo (R²). Esses resultados levam à aceitação da hipótese da pesquisa de que há 

relação entre os investimentos ambientais e o grau de endividamento das empresas. Destaca-

se que o trabalho de Teixeira, Nossa e Funchal (2011) encontrou relação negativa entre a 

adesão das empresas ao ISE e o endividamento, o que corrobora os resultados desta pesquisa. 

A diferença, contudo, reside no fato de que os autores não verificaram os investimentos das 

firmas, mas apenas sua classificação no mercado como sustentável. Para Peixoto et al. (2016), 

a adesão a práticas sustentáveis pode reduzir o custo de capital das empresas.  

 

5 Conclusões 

A pesquisa teve como objetivo caracterizar a relação entre os investimentos 

ambientais e a estrutura de capital das empresas listadas no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. Para tanto realizou-se pesquisa descritiva, documental 

e quantitativa, com dados referentes ao investimento ambiental coletados em relatórios de 

sustentabilidade, padrão da Global Reporting Initiative (GRI), nos sites das empresas. Os 

dados sobre a estrutura de capital (endividamento e endividamento oneroso) foram extraídos 

das demonstrações financeiras das empresas disponíveis na BM&FBovespa. 

De antemão realizou-se análise descritiva dos dados, da qual se pôde inferir que a 

média de investimentos ambientais apresentou comportamento ascendente durante 

praticamente todo o período de 2011 a 2015, denotando maior preocupação das firmas com a 

sustentabilidade ambiental.  

Com o propósito de obter evidências sobre a relação dos investimentos ambientais 

com a estrutura de capital, realizou-se teste de Mann-Whitney e os seus resultados indicaram 

que, em linhas gerais, a realização de investimentos ambientais não é um fator de 

diferenciação da estrutura de capital. Contudo, apenas em um período, verificou-se que a 

concentração da dívida no curto prazo é de fato menor nas empresas que aplicaram recursos 

no meio ambiente.  

Os resultados da análise de correlação sinalizaram uma relação significativa e negativa 

entre os investimentos ambientais e a estrutura de capital das empresas listadas no ISE, 

levando à aceitação da hipótese no estudo. Aparentemente, as empresas com investimentos 

desta natureza, buscando a sustentabilidade ambiental, tendem a dispor de baixo nível de 

endividamento, sugerindo-se aqui que a estrutura de capital poderia ser um fator restritivo da 

sustentabilidade ambiental. 

Dentre as limitações do presente estudo, destaca-se a amostra, que não abrangeu todas 

as empresas brasileiras que investem no meio ambiente, porém apenas as participantes do ISE 

da BM&FBovespa. Dessa forma, este estudo abre precedentes para que pesquisas futuras 

ampliem este universo de análise. Recomenda-se também relacionar os investimentos 

ambientais com outras variáveis, podendo identificar variáveis estratégicas capazes de ajudar 

a explicar o comportamento sustentável, tais como o setor econômico ou a existência de 

regulação específica; além de sugerir a aplicação de testes estatísticos mais robustos, como a 

regressão linear e a análise de correspondência múltipla.  
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