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RESUMO 
 

Surge no ambiente empresarial um novo desafio, que está relacionado à mudança do foco das 

empresas somente no desenvolvimento econômico para dar espaço ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, preocupando-se em divulgar as informações sobre suas ações 

voltadas para sustentabilidade. Nesse contexto, despontam vários modelos de evidenciação 

das informações, sendo o GRI o mais difundido internacionalmente. Duas correntes teóricas 

versam sobre o tema da sustentabilidade e rentabilidade das empresas: a Teoria dos 

Stakeholders afirma que a adoção de práticas que levam a sustentabilidade impacta 

positivamente no retorno das companhias; em contrapartida, a Teoria dos Shareholders 

coloca que as ações sustentáveis geram aumento de custos as empresas e seu retorno é não 

compensatório. Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre o 

nível de evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho nas companhias latino-

americanas de capital aberto. A população da pesquisa é composta pelas organizações que 

divulgaram o GRI no ano de 2013. Este estudo classifica-se como descritivo, com abordagem 

quantitativa, utilizando-se de procedimento documental e tendo como fonte de dados os 

relatórios de sustentabilidade do modelo GRI e a base de dados do Economática®, referentes 

ao exercício social findo em 31/12/2013. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo e 

à Análise de Correlação. As variáveis da pesquisa foram: nível de evidenciação dos 

indicadores socioambientais, ROA, Potencial do ativo em gerar caixa, MVA®, empresa de 

auditoria e setor de impacto ambiental. Os resultados do trabalho indicam que a evidenciação 

socioambiental é relativamente baixa no período analisado, tendo em média 54,84%; os 

indicadores ambientais tiveram um nível de divulgação menor que os sociais; e os indicadores 

relacionados à evidenciação da responsabilidade do produto foram os que apresentaram o 

menor nível de divulgação, 48,72%. Já a evidenciação relacionada às práticas trabalhistas foi 

o que apresentou o maior índice de divulgação. Quando analisado o nível de divulgação em 

relação aos países, verifica-se que o país com o maior nível de evidenciação foi o México e o 

de menor nível, o Peru. No cálculo de correlação entre os indicadores de desempenho e os 

indicadores de evidenciação, percebeu-se que não há relações entre os dois aspectos da 

pesquisa, exceto no caso do indicador MVA. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

evidenciação de indicadores socioambientais não possui relação com o desempenho das 

companhias latino-americanas de capital aberto, nas dimensões operacional e econômico, mas 

que há uma relação positiva na dimensão de valor.  

 



Palavras-chave: Teoria dos Shareholders, Teoria dos Stakeholders, Sustentabilidade, 

Indicadores Socioambientais, Desempenho Empresarial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Arises in the business environment a new challenge that is related to change the focus of 

enterprises in economic development only to give way to the concept of sustainable 

development and the concern to disseminate information on its actions for sustainability. In 

this context arise various models of disclosure of information, and the GRI the most 

widespread model internationally. Two schools of thought deal with the issue of sustainability 

and profitability. The Stakeholder Theory states that the adoption of practices that lead to 

sustainable positive impact on return of the companies, in contrast to the Shareholders Theory 

states that sustainable actions generate increased costs companies and their return is not 

compensatory. In this context, research has as main objective to analyze the relationship 

between the disclosure level of social and environmental indicators and performance in Latin 

American companies traded. The research population is made up of Latin American 

companies that have reported GRI in 2013. The research is classified as descriptive, with 

qualitative and quantitative approach, using documentary procedure and as a data source 

sustainability reports of the GRI model and Economática® database for the fiscal year ended 

31/12/2013. The data were subjected to content analysis and correlation analysis. The 

variables of the survey were: Disclosure level of social and environmental indicators, ROA, 

the active potential to generate cash, MVA®, auditing firm and environmental impact sector. 

The survey results indicate that environmental disclosure is relatively low in the analyzed 

period, averaging 54.84%, the environmental indicators had a lower level of disclosure that 

social, and indicators related to product liability of disclosure were which had the lowest level 

of disclosure, 48.72%. Since the disclosure related to labor practices was the one with the 

highest dissemination index. When analyzed the level of disclosure in the countries it is found 

that the country with the highest level of disclosure was Mexico and the lowest level of 

disclosure has been Peru. The correlation calculation between the performance indicators and 

the disclosure of indicators was found that there is no relationship between the two aspects of 

research, except in the case of MVA indicator. Thus, it can be said that the disclosure of 

social and environmental indicators do not have a positive relationship to performance of 

Latin American companies traded in the operational and economic dimensions. But it can be 

said that there is a positive relationship in the value indicators. 

 

Keywords: Theory of Shareholders, Theory of Stakeholders, Sustainability, Social and 

Environmental Indicators, Business Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O modelo de desenvolvimento econômico que vem sendo desenvolvido no mundo 

desde a Revolução Industrial está causando grandes reflexos no meio ambiente e social atual 

(BISCO, 2009). Santos, Andreoli e Silva (2006) destacam que o aumento da população, 

juntamente com a grande capacidade de intervenção do homem no ambiente, leva à 

deterioração dos recursos naturais, trazendo riscos para todos os seres vivos. Esse fato já pode 

ser constatado nos atuais problemas vivenciados pelo mundo, como aquecimento global, 

extinção de espécies da fauna e flora, contaminação de solos e escassez de recursos antes 

abundantes. 

Costa (2007) afirma que os problemas envolvendo a sustentabilidade do 

desenvolvimento socioeconômico tornaram-se uma questão globalizada, desenvolvendo o 

interesse de vários ramos inseridos no contexto, como atores ou reguladores, na busca de uma 

sociedade responsável com as gerações futuras. 

Nesse contexto, o cenário empresarial vem mudando nas últimas décadas. Para 

Dias e Siqueira (2006), durante muitos anos, diversas organizações apenas se preocupavam 

com a obtenção de lucros cada vez maiores, extraindo da sociedade tudo o que fosse 

necessário para o alcance desse objetivo, deixando nada ou quase nada em troca. No mundo 

globalizado atual, onde as informações são divulgadas rapidamente, a sociedade cobra das 

instituições empresariais comportamentos éticos e coerentes. Alves (2001) destaca que o 

conceito de geração de riqueza pelas empresas atualmente vai além da maximização do lucro, 

da geração e manutenção de empregos e do desenvolvimento de infra-estrutura de pesquisa, 

tendo como pontos adicionais a preservação dos recursos naturais não renováveis, a promoção 

de direitos fundamentais do trabalhador e a proteção dos interesses do consumidor. 

Dessa forma, as organizações têm se preocupado com as informações que 

divulgam sobre suas políticas relacionadas à sustentabilidade. Rover, Borba e Borgert (2008) 

afirmam que os impactos que as empresas causam ao meio ambiente acabam refletindo no 

mercado que atuam e na imagem da organização perante a opinião pública.  

Segundo o relatório da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), Nosso Futuro Comum (1991), o conceito de sustentabilidade está relacionado ao 

planejamento do consumo dos recursos naturais e as pessoas devem reconhecer que esses 

recursos são limitados e finitos, sendo esse o grande desafio da sociedade. 
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A fim de atender às novas demandas empresariais, surgiram alguns modelos, 

padrões e diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade ou socioambientais com 

o objetivo de melhorar a qualidade e padronizar as informações divulgadas pelas empresas. O 

modelo de relatório mais difundido nos padrões internacionais, para a divulgação desse tipo 

de informações, é o Global Reporting Initiative (GRI), que possui diretrizes para elaboração 

dos relatórios com o objetivo de auxiliar as empresas a publicar indicadores relacionados ao 

seu desempenho econômico, ambiental e social.  

Azevedo (2006) afirma que, no Brasil, há um segmento de empresas que 

consideram importante assumir em suas diretrizes a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável, adotando estratégias que acreditam na preservação ambiental, na transparência 

das ações empresariais, na responsabilidade com o crescimento econômico do país e no 

compromisso com o bem-estar social. Um exemplo seria o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que representa 74 grandes grupos 

empresariais brasileiros. Este grupo, visando propiciar maior transparência às atividades do 

setor empresarial, recomendou ao Poder Executivo brasileiro que regulamentasse a 

obrigatoriedade da publicação do relatório de sustentabilidade para grandes empresas públicas 

e privadas que atuam no Brasil (CEBDS, 2012). 

Destaca-se a vinculação do tema sustentabilidade empresarial às Teorias dos 

Stakeholders e dos Shareholders, considerando os preceitos dessas teorias especialmente para 

decisão de divulgação das informações sustentáveis pelas empresas. Bisco (2009) menciona 

que a crescente influência dos stakeholders na administração dos negócios de muitas 

companhias faz com que a gestão dos negócios esteja atenta a todos os envolvidos na sua 

atividade, mantendo as estratégias alinhadas com o mercado, já que a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável passou a ter um papel influente e a chamar a atenção da 

sociedade, governos, organizações não governamentais (ONGs), chegando até às empresas. Já 

McGuire, Sundgren e Schneeweis (1988) comentam que a Teoria dos Shareholders mostra 

uma relação negativa entre o desempenho empresarial e a responsabilidade social e 

argumentam que o alto nível de responsabilidade acarreta custos adicionais, deixando as 

empresas em desvantagem econômica em relação a outras que implementam menos ações e 

práticas de responsabilidade social. Dessa forma, ressalta-se a importância de estudar a 

sustentabilidade empresarial à luz das duas teorias. 

No novo cenário empresarial mundial, Câmara (2009) enfatiza que as ações de 

gerenciamento dos recursos ambientais, a inclusão do zelo ao ambiente no planejamento 

estratégico e as práticas de conscientização e educação ambiental são fatores influenciadores 
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na imagem das empresas junto à sociedade, tornando-se um diferencial competitivo. 

Corroborando com essa afirmação, Alves et al. (2013) mencionam que as organizações que 

indicam um comportamento ambientalmente correto conquistam o reconhecimento da 

sociedade, sendo recompensadas com benefícios econômicos. 

De acordo com essa nova posição das empresas, surge na área acadêmica a 

necessidade de verificar se as empresas que divulgam ações voltadas para sustentabilidade 

socioambiental possuem uma rentabilidade diferenciada das demais. Nossa et al. (2009) 

mencionam que alguns estudos foram desenvolvidos, nas últimas décadas, com o objetivo de 

encontrar a relação entre a evidenciação social e ambiental e a performance financeira, mas os 

resultados se apresentam conflitantes, impedindo um consenso claro a respeito do tema. Os 

resultados do estudo bibliométrico realizado por Beurden e Gossling (2008) também 

evidenciaram que as inúmeras pesquisas já realizadas sobre as temáticas ainda não 

apresentam um consenso sobre os benefícios econômicos decorrentes dos investimentos 

socioambientais realizados pelas empresas. Do exposto nesses estudos, dentre outros, ratifica-

se a realização desta pesquisa, que tem como escopo companhias de capital aberto latino-

americanas listadas em bolsa de valores. 

 

1.2 Problema 

 

Considerando a contextualização disposta na seção anterior, apresenta-se o 

norteamento da pesquisa por meio do seguinte problema: Qual a relação entre o nível de 

evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho nas companhias latino-

americanas de capital aberto? 

 

1.3 Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre o nível de 

evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho nas companhias latino-

americanas de capital aberto. 

Para a consecução do objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: 

� Caracterizar as empresas em relação ao nível de aplicação do relatório de 

sustentabilidade, empresa de auditoria do relatório de sustentabilidade, setor de atuação e grau 

de impacto ambiental;   
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� Identificar os indicadores socioambientais divulgados pelas companhias latino-

americanas de capital aberto; 

� Avaliar o desempenho empresarial das companhias por meio de indicadores 

operacionais, econômicos e de valor. 

 

1.4 Hipótese  

 
A apresentação da hipótese desta pesquisa fundamenta-se em alguns estudos, 

como os de Simpson e Kohers (2002), Montabon, Sroufe e Narasimhan (2007), Tupy (2008), 

Bisco (2009), Moneva e Ortas (2010) e Nogueira e Gomes (2012). Os resultados dessas 

pesquisas demonstraram, sob abordagens e contextos empresariais distintos, que há uma 

relação positiva entre as dimensões da sustentabilidade e o desempenho das empresas, 

alinhando-se com os pressupostos da Teoria dos Stakeholders.  

De acordo com Porter e Linde (1995), existem algumas variáveis que são 

determinantes para as empresas adotarem boas práticas de sustentabilidade; uma delas seria a 

pressão dos stakeholders. Os mesmos autores destacam, como pressão desses clientes das 

companhias, as regulamentações impostas pela existência de políticas ambientais; os 

consumidores, de vários níveis, que cobram práticas de um sistema sustentável nas empresas; 

as ONGs; as populações que residem próximo as empresas, entre outras. Costa (2007) afirma 

que a adoção de práticas que levam à sustentabilidade reduz o risco das organizações e 

impacta positivamente no retorno, já que têm como objetivo aumentar o valor das ações e a 

sua longevidade.  

A hipótese da pesquisa está associada à relação entre a evidenciação de 

indicadores socioambientais nos relatórios de sustentabilidade e o desempenho das 

organizações em seus aspectos econômico, operacional e de geração de valor. Dessa forma, a 

evidenciação de indicadores socioambientais possui relação com o desempenho das 

companhias latino-americanas de capital aberto. 

O estudo tem a expectativa de uma relação entre as variáveis propostas na 

hipótese, diante do direcionamento teórico apresentado, e pelo alinhamento com pesquisas 

anteriores. 
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1.5 Justificativa 

 

De acordo com Azevedo (2006), o conceito da sustentabilidade nas diretrizes da 

empresa gera ganhos positivos para sua imagem, no entanto, isso deve ser uma consequência 

da mudança de atitude e não a razão da mudança na organização. 

A relação entre as empresas com ações ligadas a sustentabilidade socioambiental e 

o seu desempenho vem sendo estudada por vários autores, porém abordada de maneira 

diferenciada se comparada à abordagem proposta nesta pesquisa, no que se refere ao contexto 

empresarial investigado. Entre esses estudos, destacam-se os realizados por McWilliams e 

Siegel (2000), Simpson e Kohers (2002), Costa (2007), Montabon, Sroufe e Narasimhan 

(2007), Tupy (2008), Farias (2008), Bisco (2009), Vital et al. (2009), Moneva e Ortas (2010), 

Holanda et al. (2011), Nogueira e Gomes (2012), Alves et al. (2013) e Viviani et al. (2014). 

De acordo com Rezende, Nunes e Portela (2008), o maior questionamento dos 

estudos desenvolvidos sobre as temáticas é se o desempenho das empresas que realizam 

investimentos socialmente responsáveis, ou seja, que utilizam os critérios sociais, ambientais 

e de governança corporativa, é melhor, pior ou semelhante às que realizam somente 

investimentos convencionais e normativos. 

As divergências destacadas nos resultados dos estudos empíricos anteriores sobre 

o relacionamento entre os temas sustentabilidade socioambiental, sob à ótica do disclosure, e 

o desempenho empresarial, muitos deles compreendendo empresas de apenas uma única 

nacionalidade, motivam a continuidade das pesquisas como maneira de contribuir com a 

formação de um melhor entendimento sobre o relacionamento entre as temáticas, indicado 

como relevante ao meio corporativo e acadêmico. 

Destaca-se ainda a recomendação de Rosa et al. (2013), de que a realização de 

estudos que abordam a avaliação da performance ambiental e social das empresas justifica-se 

pela sua contribuição para o processo de melhoria contínua da gestão socioambiental, pois 

possibilita aos gestores identificar as oportunidades de aperfeiçoamento e os pontos fortes da 

organização. 

Dessa forma, o presente estudo se justifica por se diferenciar dos levantados na 

revisão da literatura, uma vez que procura investigar a relação entre o nível de evidenciação 

de indicadores socioambientais e o desempenho, tendo como foco companhias latino-

americanas de capital aberto e com ações listadas em bolsa de valores. Além disso, a pesquisa 

procura preencher a lacuna que existe na área acadêmica sobre a análise do desempenho com 

multidimensões (econômico, operacional e de valor).  
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1.6 Estrutura da Pesquisa 

 
Este trabalho está dividido em três seções principais, sendo a primeira esta 

introdução, onde são determinados o contexto onde se encontra pesquisa, seu problema, 

objetivos gerais e específicos, hipótese, os argumentos que justificam o estudo e expectativas 

quanto aos seus achados.  

A segunda seção apresenta o referencial teórico e os principais trabalhos que já 

trataram os temas abordados no estudo. Está subdividida em três subseções que abordam, 

respectivamente, a Teoria dos Stakeholders e Teoria dos Shareholders, a Sustentabilidade 

Empresarial e trabalhos anteriores sobre a relação entre a sustentabilidade e o desempenho 

empresarial.  

A terceira seção evidencia a metodologia que será utilizada na condução do 

trabalho, explicitando o enquadramento metodológico do estudo, a população e a amostra a 

ser pesquisada, como os dados serão coletados e os procedimentos e métodos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. 

A quarta e principal sessão demonstra o resultado das análises, como o nível de 

divulgação dos indicadores socioambientais divulgados pelas companhias latino-americanas 

de capital aberto, a avaliação do desempenho empresarial das companhias por meio de 

indicadores operacionais, econômicos e de valor e a relação entre esses tópicos. 

A quinta e última sessão apresenta a conclusão da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Teoria dos Stakeholders e Teoria dos Shareholders versus Sustentabilidade 

 
Costa (2007) comenta que, a princípio, a adoção de práticas que levam a 

sustentabilidade reduz o risco e impacta positivamente o retorno das companhias, já que tem 

como objetivo aumentar o valor das ações e a sua longevidade. Contudo, existem autores, 

como Friedman (1970), que são contra a adoção de tais práticas, pois geram aumento de 

custos à estrutura da empresa com a criação de controles e ações socioambientais, cujo 

retorno é não compensatório. Essa controversa dualidade está segregada em duas teorias, a 

dos stakeholders e a dos shareholders, sendo a primeira defensora da sustentabilidade como 

forma positiva para o resultado financeiro da empresa, enquanto a segunda indica o impacto 

negativo. 

De forma geral, pode-se dizer que a Teoria dos Shareholders tem como principal 

objetivo a criação de valor para os acionistas, enquanto que a posição da Teoria do 

Stakeholders reside na criação do valor para acionistas, clientes, consumidores finais, 

fornecedores, colaboradores, bancos, instituições financeiras, governo, comunidade em geral, 

dentre outros (PLANTULLO, 2004). 

A Teoria dos Stakeholders foi disseminada inicialmente na obra de Freeman, de 

1984, porém tem se desenvolvido nas últimas décadas, motivando diversos estudos 

(MASCENA, 2013). Freeman (1984) descreveu o termo stakeholder como qualquer grupo ou 

indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da empresa. 

Bisco (2009) destaca que o estudo de Freeman buscava um sistema de gestão 

estratégica que fosse capaz de manter a competitividade da empresa em um ambiente de 

turbulência e mudanças constantes, identificando os interesses das partes para, assim, planejar 

a gestão, verificando e investindo nas relações que garantirão sucesso de longo prazo. 

Na obra de Freeman (1984), é possível identificar quais os stakeholders que, 

segundo o conceito proposto pelo autor, podem afetar ou serem afetados pela organização na 

realização de seus objetivos. São eles: os funcionários, os compradores, os fornecedores, os 

acionistas, os concorrentes, os ambientalistas, o governo, a mídia, a comunidade e os grupos 

de interesse e serviços de proteção e defesa do consumidor. 

Bastos e Lessa (2008) dizem que a definição de quem são os stakeholders 

organizacionais não é uma decisão objetiva e racional, mas mediada pela cognição dos 

estrategistas, que têm a responsabilidade de conciliar interesses divergentes ao tomarem 
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decisões estratégicas e alocarem recursos organizacionais. Assim, a percepção dos 

estrategistas e suas características pessoais (como personalidade e valores pessoais) moderam 

a avaliação dos atributos e da saliência dos diferentes stakeholders organizacionais. 

Rezende, Nunes e Portela (2008) afirmam que o objetivo central da Teoria dos 

Stakeholders é que os administradores devem tomar decisões levando em conta os interesses 

de todos os grupos envolvidos que, substancialmente, podem afetar ou ser afetados pelas 

decisões da empresa, assumindo múltiplos objetivos e não apenas a função-objetivo de 

maximização da riqueza do acionista. 

De acordo com Freeman, Wicks e Parmar (2004), a Teoria dos Stakeholders está a 

favor dos acionistas, já que estes fazem parte do grupo dos interessados nas atividades da 

entidade; assim, quando se cria valor para os stakeholders, os acionistas são impactados. 

Bisco (2009) chama atenção ao fato de que as empresas precisam, com cada usuário, analisar 

qual a natureza da entidade no seu planejamento estratégico para evitar a criação de 

estratégias voltadas a um grupo que pouco influencia as suas atividades. 

Phillips, Freeman e Wicks (2003) destacam quatro limites da Teoria dos 

Stakeholders. O primeiro trata-se da crítica de que a teoria é uma desculpa para o 

comportamento oportunista dos gestores, ao não defender a função-objetivo de maximização 

da riqueza dos acionistas. O segundo refere-se à crítica de que a teoria não pode fornecer uma 

função-objetiva suficientemente específica para a corporação. O terceiro limite aponta para a 

crítica de que a teoria não fornece um método para distribuição de recursos entre os 

stakeholders. E o quarto, à proposição de que todos os stakeholders devem receber tratamento 

igualitário. 

A Teoria dos Stakeholders defende que os gestores devem se preocupar com todos 

aqueles que são afetados pela organização. Dessa forma, a responsabilidade social pode ser 

vista como uma atitude de gestão estratégica, podendo contribuir para a redução nos custos 

operacionais da organização, melhoria de sua imagem, ou ainda, aumento de suas vendas, 

encontrando uma relação positiva entre as práticas de sustentabilidade e o desempenho das 

empresas.  

Em contraponto à Teoria dos Stakeholder, existe a Teoria dos Shareholders, 

ligada às teorias das finanças e da economia. De acordo com a definição de Friedman (1970), 

a única responsabilidade da empresa consiste em gerar lucros e riquezas para seus acionistas, 

tendo como responsabilidade, portanto, o desempenho econômico-financeiro; qualquer outra 

posição irá enfraquecer as empresas e o sistema capitalista. Dias (2007) aponta que 
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shareholder designa acionista e possui como objetivo principal agregar maior valor aos 

detentores de ações da empresa, isto é, ligar-se aos interesses dos acionistas diretos.  

Bisco (2009) comenta que, para essa teoria, o importante é que os administradores 

direcionem seus esforços em favor da empresa a fim de que consigam obter os melhores 

resultados possíveis e, consequentemente, fazer o valor das ações aumentarem no mercado 

acionário, satisfazendo as necessidades dos acionistas. 

Jensen (2001) afirma que a Teoria dos Shareholders, em contrapartida à dos 

Stakeholders, possui como objetivo principal a maximização da riqueza dos sócios ou 

acionistas. Este é um ponto positivo, já que, de acordo com Sternberg (1999), a 

responsabilidade múltipla atribuída à empresa dificulta a existência de objetivos claros e de 

maior importância, pois cada grupo estabelece suas prioridades e define seus próprios 

objetivos, ocasionando vários problemas estratégicos para a empresa. 

O estudo de Friedman (1970) destaca que a organização é um ser artificial e com 

responsabilidades artificiais, eximindo-se de responsabilidades sociais. Estas ficam a cargo 

das pessoas; mesmo que estas sejam envolvidas com negócios, não devem fazer a entidade 

responder solidariamente às suas obrigações individuais. 

Borba (2005) afirma que essa teoria está centrada no sistema capitalista, o qual 

pode ser definido como um sistema econômico que combina a propriedade privada de 

companhias produtivas com a competição entre elas na busca de lucro. Assim, é contraditório 

uma entidade inserida no sistema capitalista, voltado para lucro, adotar metas voltadas para 

sustentabilidade, já que esses fins não se aplicam a elas na maximização de sua riqueza. Dessa 

forma, a teoria defende uma relação negativa entre as práticas de sustentabilidade e o 

desempenho das empresas.  

A produção acadêmica, de uma forma geral, defende que as duas correntes 

possuem interesses opostos e levam a resultados financeiros diferentes, já que a Teoria dos 

Stakeholders indica que a empresa deve atender às necessidades de todas as partes envolvidas, 

enquanto a Teoria dos Shareholders defende que a organização deve maximizar os interesses 

dos acionistas (proprietários). 

Quando se relaciona a Teoria dos Stakeholders e a Teoria dos Shareholders com a 

sustentabilidade empresarial, torna-se importante mencionar diferentes opiniões entre autores. 

Grasbois (2012) afirma em seu estudo que as partes interessadas (ou stakeholders) demandam 

das empresas a implementação de práticas responsáveis, além de exigirem que se evidencie o 

escopo e a eficácia das iniciativas adotadas de responsabilidade social para o bom 

funcionamento da organização. Já McGuire, Sundgren e Schneeweis (1988) comentam que a 
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Teoria dos Shareholders mostra uma relação negativa entre o desempenho empresarial e a 

responsabilidade social, e argumentam que o alto nível de responsabilidade acarreta custos 

adicionais, deixando as empresas em desvantagem econômica em relação a outras que 

implementam menos ações e práticas de responsabilidade social. 

A teoria que trata da relação positiva entre RSC e performance financeira é a dos 

Stakeholders. A sua doutrina baseia-se na ideia de que o resultado final da atividade de uma 

organização empresarial deve levar em consideração os retornos que otimizam os resultados 

de todos os stakeholders envolvidos, e não apenas os dos acionistas (FREEMAN, 1984). 

Costa (2007) destaca que quando uma organização adota práticas que levam à 

sustentabilidade, tais como a Responsabilidade Social e a Governança Corporativa, ela reduz 

o risco e impacta positivamente o seu retorno, uma vez que o objetivo é aumentar o valor das 

ações e a sua longevidade. De acordo com Costa (2007, p. 44), isso significa que: 

 
Quando uma organização adota práticas que promovam a transparência, a equidade, 
a accountability e o aumento da riqueza, esta visa, primeiramente, maximizar o seu 
valor. Quando essas práticas conseguem viver harmoniosamente com a preservação 
ambiental, promoção da dignidade humana e a gestão dos anseios dos stakeholders, 
que por vezes são ambíguos e complexos, têm-se então a formação de uma 
organização considerada sustentável. 
 

Na Teoria dos Stakeholders existe a percepção da necessidade de devolução à 

sociedade, por parte das empresas, de ações que vão além do resultado econômico, a exemplo 

dos programas sociais. 

Souza e Costa (2012) destacam que as causas e projetos socioambientais trazem 

retorno expressivo para as empresas em se tratando de mercado, melhoria efetiva de imagem, 

exposição em mídia espontânea e recrutamento de bons colaboradores. Dessa forma, a 

organização fica mais conhecida e respeitada na comunidade e tende a obter maior retorno 

financeiro a longo prazo. 

A visão focada na maximização da riqueza do acionista, perspectiva da Teoria dos 

Shareholders, não admite que as problemáticas sociais e ambientais pertençam aos conjuntos 

de missões assumidas pelas organizações, pois a geração de valor deve beneficiar somente os 

acionistas. Logo, adotar tais práticas enseja numa relação negativa entre responsabilidade 

social e ambiental e o desempenho. 

Friedman (1970) afirma que as empresas devem se dedicar à maximização do 

resultado para o acionista e questões relacionadas à sociedade deverão ser de responsabilidade 

do Estado, das igrejas e dos sindicatos, uma vez que faz parte da função objetiva deles.  
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A pesquisa realizada por Peliano et al. (2006) chama a atenção à constatação de 

que a maioria das empresas acaba por alocar recursos em programas sociais sem qualquer 

planejamento, no que se refere à previsão de valores e/ou recursos. Tal fato contraria o que 

seria tido como um comportamento socialmente responsável, uma vez que o gestor não 

exercerá uma função básica de maximizar os recursos organizacionais, para a qual é 

constituído. 

A relação negativa entre o desempenho empresarial e a sustentabilidade é 

consistente com o argumento da economia neoclássica de que um desempenho social positivo, 

ou seja, em investimentos sociais, causam às empresas um incremento de custos, reduzindo os 

lucros e a riqueza dos shareholders (SIMPSON; KOHERS, 2002). 

A dicotomia entre as perspectivas do shareholder e do stakeholder pode ser 

discutida por meio da comparação entre o objetivo da lucratividade e o da responsabilidade. 

Segundo De Wit e Meyer (2004), a demanda pela lucratividade econômica das empresas não 

é apenas uma questão de remunerar os acionistas, mas também uma necessidade para garantir 

a sobrevivência dos negócios. O lucro por ação é fundamental para garantir o interesse dos 

investidores, que, por sua vez, provêm as empresas de recursos financeiros necessários ao seu 

crescimento.  

Rappaport (2004) define a relação da organização com suas partes interessadas 

como uma base transacional. A lucratividade seria uma maneira de viabilizar maiores salários 

para os funcionários, menores preços para os consumidores e pagamento em dia aos 

fornecedores, sendo, portanto, a maneira pela qual estaria atendendo aos interesses dessas 

partes. 

Coral (2002) estudou as principais diferenças entre a empresa voltada à 

competitividade em seu sentido tradicional (econômico) e a empresa voltada à 

sustentabilidade. A princípio, a organização que foca a competitividade busca a criação de 

valor aos acionistas, enquanto que aquela focada na sustentabilidade almeja a criação de valor 

aos grupos de interesse. O Quadro 1 demonstra as principais diferenças entre esses dois 

enfoques. 

 

Quadro 1– Resumo comparativo entre competitividade e sustentabilidade 

Competitividade Sustentabilidade 

Baseada em fatores econômicos e operacionais Baseada em fatores econômicos, sociais e ecológicos 

Visão de mundo restrita – empresa contra as forças 
competitivas 

Visão de mundo mais ampla – parcerias para obter 
vantagens competitivas 

Legislação ambiental = aumento dos custos de Legislação ambiental = promoção da inovação 
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produção 

Uso de tecnologias de produção tradicionais Uso de tecnologias limpas de produção 

Questões do meio ambiente natural geralmente são 
vistas como ameaças 

Questões do meio ambiente natural geralmente são 
vistas como novas oportunidades 

Foco na redução de custos e eficiência operacional Foco na inovação 

Individualista Cooperação 
Fonte: Coral (2002, p. 47). 
 

O Quadro 1 demonstra as visões da Teoria dos Stakeholders (sustentabilidade) e 

da Teoria dos Shareholders (competitividade) com foco nas suas principais diferenças. 

Em resumo, não há um consenso na literatura sobre qual teoria deve nortear as 

organizações. De um lado, tem-se a Teoria dos Stakeholders, que defende a importância da 

Responsabilidade Social e Ambiental como uma forma de atender a todos os interessados nas 

organizações e de melhorar a imagem da empresa, gerando melhores resultados de 

desempenho. Do lado oposto, tem-se a Teoria dos Shareholders, que considera que as 

atividades voltadas à sustentabilidade não são de responsabilidade das organizações, trazendo 

assim somente custos adicionais, gerando uma perda de mercado em frente aos concorrentes 

que não praticam ações sustentáveis.   

Dessa forma, ressalta-se a importância de estudar a sustentabilidade empresarial à 

luz das duas teorias, a fim de formar um melhor entendimento sobre a relação da 

responsabilidade social e ambiental das organizações e do desempenho das empresas, foco 

dessa investigação. 

 

2.2 Sustentabilidade Empresarial 

 

Munck, Cella-de-Oliveira e Bansi (2011) afirmam que as discussões relacionadas 

às causas ambientais já alcançam meio século de vida. Contudo, foi na última década que 

houve a acentuação desse debate, fazendo com que as organizações tenham o desafio de 

incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável em seus valores. Abreu (2001) 

menciona que, nos anos 90, o conceito de desenvolvimento sustentável ambiental passou a 

integrar a agenda das empresas e dos governos, tentando estabelecer padrões de produção que 

resultassem em produtos e serviços que atendessem à conservação do meio. 

Esse novo desafio no ambiente empresarial é explicado por Strobel, Coral e Selig 

(2004) como uma mudança de foco das empresas, saindo do enfoque somente econômico para 

dar lugar a um conceito mais amplo, o de desenvolvimento sustentável que possui metas de 

crescimento econômico (dimensão econômica) associadas aos esforços de redução dos efeitos 
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nocivos ao meio ambiente (dimensão ambiental) e à melhoria das condições de vida em 

sociedade (dimensão social). 

Não existe na literatura um conceito unânime sobre sustentabilidade. Para Faber, 

Jorna e Engelen (2005), é uma noção complexa e confusa, existindo cerca de cinquenta 

definições e circunstâncias. Assim, quando se utiliza o termo, a primeira pergunta que surge é 

“sustentabilidade do quê?”. Um conceito de sustentabilidade que está relacionado ao 

desenvolvimento sustentável humano é o do relatório da Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), Nosso Futuro Comum (1991), quando afirma que 

o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras.  

O Instituto Ethos (2014) conceitua um negócio responsável e sustentável como 

uma atividade econômica orientada para a geração de valor econômico-financeiro, ético, 

social e ambiental, cujos resultados são compartilhados com os públicos afetados. Sua 

produção e comercialização são organizadas de modo a reduzir continuamente o consumo de 

bens naturais e serviços de ecossistêmicos, conferindo competitividade e continuidade à 

própria atividade e promovendo e mantendo o desenvolvimento sustentável da sociedade.   

Ainda existem dificuldades nas culturas das empresas para que a sustentabilidade 

se torne parte integrante de suas rotinas. Hart e Milstein (2003) consideram que a 

disseminação da cultura de sustentabilidade para a maioria das empresas continua difícil de 

ser conciliada ao objetivo de aumentar valor ao acionista, já que algumas organizações 

defendem que a criação de um mundo mais sustentável irá comprometer parte dos lucros e, 

consequentemente, sacrificar os acionistas em nome do bem público.  

Para Andrade, Tachizawa e Carvalho (2003), no Brasil, a proteção ambiental foi 

marcada pela Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de 

Janeiro, em junho de 1992, a então chamada Rio 92, em comemoração ao 20° Aniversário da 

Conferência de Estocolmo. Nesse evento, foi proposta a criação de um tipo de acordo que 

contivesse alguns princípios que regulamentassem as questões ambientais aqui no Brasil, 

servindo como um documento oficial. Isto foi desencadeado pelo surgimento de algumas 

convenções mundo afora e que, de certa maneira, mostrava que o Brasil acompanhava esta 

tendência, pois se trata de um país emergente de grande importância internacional. Da 

conferência, surgiram dois importantes e marcantes documentos: a Carta da Terra, 

posteriormente rebatizada de Declaração do Rio, e a Agenda 21, cujo objetivo era servir de 

referência para toda população brasileira, sendo o símbolo inicial do desenvolvimento de uma 

nova cultura. Assim, todo o nosso desenvolvimento, crescimento econômico e social devem 
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ser estabelecidos de acordo com comportamentos corretos, ligados à proteção e preservação 

ambiental (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2003).  

Nesse contexto de mudanças mundiais voltadas para a sustentabilidade, surge na 

Bolsa de Nova Iorque, em 1999, o primeiro indicador de performance financeira das empresas 

líderes em sustentabilidade a nível global, a família DJSGI - Dow Jones Sustainability Group 

Index, que possui como membros os indicadores DJSIWORLD, DJSIEURO e o DJSIUS, que se 

destacam. Segundo Dias (2007), o DJSGI se tornou uma referência mundial para a elaboração 

de todos os outros índices de sustentabilidade que vieram depois. Assim, surgem o 

FTSE4Good (FootsieforGood) em Londres, Inglaterra, em 2001, e o JSE de Johanesburgo, na 

África do Sul, em 2003. 

No Brasil, o Banco Real ABN AMRO criou o Fundo Ethical em novembro de 

2001, que, segundo informação de seu site, marcou o ineditismo de um fundo de ações com 

características de investimentos socialmente responsáveis no mercado de acionário brasileiro. 

Seu o objetivo é incentivar e disseminar o conceito de sustentabilidade no mercado financeiro, 

pois quando se investe em empresas com essa postura, estimula-se as organizações a 

produzirem sem agredir o meio ambiente e a respeitarem seus funcionários, a comunidade e a 

sociedade; dessa forma, indiretamente, tenta-se demonstrar que todos têm o poder de interferir 

direta e indiretamente na construção de um futuro melhor.  

Seguindo os padrões do DJSGI, em 2005, surge no Brasil o quarto índice de ações 

do mundo relacionado ao conceito de sustentabilidade, o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), da BM&FBovespa em conjunto com BRAPP, ANBIMA, APIMEC, 

IBGC, IFC, Instituto ETHOS e Ministério do Meio Ambiente. Marcondes e Bacarji (2010) 

informam que o objetivo do ISE é mostrar o desempenho de mercado de uma carteira formada 

por empresas que adotam os princípios de gestão sustentável, posicionadas entre as mais 

líquidas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). As empresas se 

submetem voluntariamente a uma avaliação, que tem seu desenho metodológico de 

responsabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), da FGV-EAESP, cuja 

base é um questionário com sete dimensões: Ambiental, Social, Econômico-Financeira, 

Governança Corporativa, Geral, Natureza do Produto e Mudanças Climáticas. A avaliação é 

feita nos âmbitos quantitativo (respostas do questionário) e qualitativo (envio de documentos 

comprobatórios de forma amostral) (BM&FBOVESPA, 2015). 

Morusie, Ribeiro e Penteado (2012) destacam que o ISE tem como base o tripé da 

sustentabilidade surgido em 1998, o Triple BottomLine (TBL), concebido pelo consultor e 

ativista John Elkington. Antes, as empresas estavam sustentadas no Single Bottom Line, que 
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compreendia apenas o lado econômico da instituição. O TBL coloca que uma gestão 

empresarial que pretende ser sustentável deve considerar, obrigatoriamente e de forma 

integrada, as dimensões econômica e socioambiental do negócio, conforme demonstrado na 

Figura 1.  

 
Figura 1 – Tripé da sustentabilidade 
 

 
Fonte: Disponível em http://teto2r.com. 
 

A BM&FBovespa (2015) divulgou a sua décima carteira do ISE, reunindo 51 

ações de 40 companhias, representando 19 setores e somando 1,22 trilhão em valor de 

mercado, o equivalente a 49,87% do total do valor das companhias com ações negociadas na 

bolsa de valores brasileira.  
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Outros índices surgiram no decorrer do tempo, como o EthibelSustainability 

Index, o Calvert Index, o KLD Index e o JSE SRI Index. Beato, Souza e Parisotto (2009) 

afirmam que existem dois caminhos principais para se chegar à composição das carteiras de 

investimentos socialmente responsáveis: o screening (screening negativo ou exclusionary 

screening), que consiste na exclusão de companhias ou setores que, através de julgamento da 

instituição, são considerados como não alinhados à questão ético-sócio-ambiental; e 

obestofclass (screening positivo ou qualitative screening), que inclui as que se posicionam de 

forma ética, gerenciam riscos sociais e ambientais e se relacionam de forma adequada com 

seus funcionários, clientes e fornecedores, fazendo a análise para inclusão através de escores 

determinados para uma série de variáveis que, também por meio do julgamento da instituição, 

identificam as melhores companhias. 

Tão importante quanto as empresas praticarem o conceito de sustentabilidade, é a 

divulgação das informações relativas a essas práticas para o mercado, com o objetivo de 

demonstrar transparência em sua gestão, e seus stakeholders conhecerem suas atividades 

voltadas para a responsabilidade social. 

 

2.2.1 Relatórios de Sustentabilidade 

 

Camargos (2012) menciona que o processo de globalização da economia, o 

avanço e o alinhamento de conceitos, conteúdos e indicadores no campo da Responsabilidade 

Social Corporativa têm levado entidades, estudiosos e especialistas a buscar uma 

padronização, propondo modelos de relatório e índices de sustentabilidade. Por sua vez, 

Nossa (2002, p. 25) adverte que:  

 
Muitos relatórios ambientais se tornam inúteis devido à diversidade de indicadores 
de desempenho ambiental. A falta de certas características qualitativas dominantes 
nos relatórios financeiros leva aos relatórios ambientais a ausência de credibilidade 
aos olhos de grupos externos de stakeholders. 
 

Iatridis (2013) aponta que o conteúdo das divulgações ambientais deve incluir 

questões ambientais acerca do impacto no desempenho futuro das empresas, assim como 

riscos, incertezas, itens materiais de receita ou despesa e políticas sobre questões ambientais 

importantes.  

Atualmente, encontram-se alguns modelos de relatórios e indicadores de 

sustentabilidade corporativa. No entanto, há aqueles com maior popularidade no contexto 

empresarial brasileiro: Ibase, Ethos e GRI.   
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O primeiro modelo é o Balanço Social do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (Ibase). O Ibase é um órgão federal, sem fins lucrativos, fundado em 1981. Sua 

missão é a construção da democracia, combatendo desigualdades e estimulando a participação 

cidadã (IBASE, 2014). Ciofi (2010) informa que o relatório foi criado em 1997 pelo 

sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, na época presidente do instituto, e desenvolvido em 

parceria com representantes de empresas públicas e privadas. Trata-se de uma demonstração 

publicada anualmente pelas corporações, junto com o Balanço Patrimonial, que contempla 

informações sobre projetos sociais, benefícios aos trabalhadores e ambiente, investimentos 

sociais, equidade de contratações. 

No modelo Ibase, as informações são estritamente quantitativas, em forma de tabela de 

uma página, o que facilita o preenchimento, a verificação dos dados e a comparação com 

outras empresas, além de estimular todas as empresas a divulgar seu balanço social, 

independentemente do tamanho e setor. O conteúdo do Balanço Social Ibase compreende: 

indicadores sociais internos e externos, indicadores ambientais, indicadores de corpo 

funcional e informações acerca do serviço da cidadania. Segundo o Ibase (2014), a principal 

função do modelo é tornar pública a responsabilidade social empresarial, construindo maiores 

vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente.  

Com o objetivo de estimular a participação das organizações, o Ibase lançou em 1998 

o Selo Balanço Social Ibase/Betinho. O selo é conferido anualmente a todas as empresas que 

publicam o balanço social no modelo sugerido pelo órgão. Através dele, as empresas podem 

mostrar - em seus anúncios, embalagens, balanço social, sites e campanhas publicitárias - que 

investem em educação, saúde, cultura, esportes e meio ambiente. O Selo Balanço Social 

Ibase/Betinho demonstra que a empresa já deu o primeiro passo para se tornar uma verdadeira 

empresa-cidadã, divulgando seus investimentos internos e externos através do seu balanço 

social anual (IBASE, 2014). Mas em 2008 o selo foi suspenso para avaliação e reformulação e 

não foi mais utilizado. 

Outra metodologia foi desenvolvida pelo Instituto Ethos, um órgão criado em 1998, 

por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada, cujo objetivo é mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável (ETHOS, 2014). 

O modelo desenvolvido pelo órgão consiste em indicadores com o propósito de 

oferecer às empresas uma ferramenta de gestão para o diagnóstico e planejamento das práticas 

de responsabilidade social empresarial, disponíveis desde 2000 e atualizados ao longo dos 

anos, com o objetivo de maior integração com as diretrizes de outros relatórios de 
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sustentabilidade. Trata-se de uma ferramenta de uso essencialmente interno: através de um 

sistema de preenchimento on-line, que possibilita a obtenção de relatórios, permite a 

autoavaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de responsabilidade 

social, além do planejamento de estratégias e do monitoramento do desempenho geral da 

empresa (ETHOS, 2014). 

Os Indicadores Ethos têm como foco avaliar o quanto a sustentabilidade e a 

responsabilidade social têm sido incorporadas aos negócios, auxiliando a definição de 

estratégias, políticas e processos. Embora traga medidas de desempenho em sustentabilidade e 

responsabilidade social, a ferramenta não se propõe a mensurar o desempenho das 

organizações e nem reconhecer empresas como sustentáveis ou responsáveis (ETHOS, 2014). 

O questionário é agrupado em quatro dimensões, que seguem o conceito ESG 

(Environmental, Social and Governance) e é complementado pela dimensão Visão e 

Estratégia. As dimensões são desdobradas em temas inspirados na Norma ISO 26000, os 

quais, por sua vez, desdobram-se em subtemas e, posteriormente, em indicadores. Ao aplicar 

os Indicadores Ethos, a empresa recebe um relatório de diagnóstico sobre seu desempenho ao 

longo de todo o questionário, comparando-o com o de todas as instituições participantes, com 

o daquelas que fazem parte de seu setor e com o das que seguiram o mesmo critério no 

processo de aplicação. O Instituto Ethos não divulga o desempenho das empresas que 

respondem os indicadores, respeitando o sigilo e a confidencialidade das informações 

(ETHOS, 2014). 

E por último, há o relatório desenvolvido pela Global Reporting Initiative (GRI), uma 

organização sem fins lucrativos que promove a sustentabilidade econômica, ambiental e 

social. A GRI oferece às organizações uma estrutura de confecção de relatórios de 

sustentabilidade que é amplamente utilizada em todo o mundo. Seu objetivo é padronizar os 

relatos de sustentabilidade, fornecendo orientação e apoio às organizações. A descrição 

completa da estrutura de relatórios GRI pode ser vista no tópico seguinte (GRI, 2014). 

 

2.2.2 Relatório de Sustentabilidade do GRI 

 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização não governamental 

internacional criada em 1997, inicialmente com sede em Boston e atualmente localizada na 

cidade de Amsterdã, na Holanda, cuja missão é desenvolver e disseminar globalmente 

diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, utilizados voluntariamente por 
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empresas de todo o mundo que desejam divulgar informação sobre os aspectos econômicos, 

ambientais e sociais (GRI, 2014).  

A GRI (2006) afirma que o modelo foi concebido para ser utilizado por 

organizações de qualquer porte, setor ou localidade, desde pequenas empresas até grupos com 

operações variadas e geograficamente espalhadas. 

No ano 2000, a GRI lançou a primeira versão definitiva das diretrizes, que tinham 

como objetivos: apresentar um quadro claro dos impactos humanos e ambientais dos 

negócios; facilitar a clareza de decisões sobre investimentos; fornecer às partes interessadas 

informações confiáveis e relevantes aos seus interesses; a criação de uma ferramenta gerencial 

para auxiliar a organização relatora na avaliação de seu desempenho e progresso; o 

estabelecimento de princípios amplamente aceitos de relatórios externos (DIXON; MOUSA; 

WOODHEAD, 2005). Nesse ano, já eram 50 as organizações que confeccionaram relatórios 

baseados nas diretrizes. Nesse primeiro momento, os elementos econômico, ambiental e 

social são tratados isoladamente; somente nas versões posteriores, formou-se uma 

comunicação mais integrada dos componentes.    

No ano de 2001, a Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) separa o GRI, criando uma instituição independente. Em 2002, a GRI é transferida 

para Amsterdã, na Holanda, lançando a segunda versão das diretrizes durante a Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo, na África do Sul.  

Em 2006, é publicada a terceira versão das diretrizes (G3), e já eram mais de 850 

organizações ao redor do mundo que utilizavam a estrutura da GRI. Em maio de 2013, foi 

lançada a versão G4 do relatório com o objetivo de promover melhorias em aspectos técnicos, 

como clareza e uniformidade, bem como ajudar os relatores a atender à necessidade de 

contemplar todos os públicos interessados (KPMG, 2013).   

Coelho (2004) destaca que as diretrizes da GRI são referência mundial para as 

empresas que buscam comparabilidade dos números em relação à sustentabilidade 

empresarial, sendo considerado o modelo mais completo de apresentação das informações 

específicas de sustentabilidade. Segundo Costa e Menichini (2013), o relatório da GRI é 

utilizado por 75% das empresas da Fortune Global 250.  

Dando ênfase à questão da padronização de informações e à importância da 

comparabilidade do relatório, Almeida (2005, p. 152) diz que:  

 
Um dos mais consistentes esforços para consolidar diversas iniciativas e chegar a 
um consenso quanto à normatização das informações ambientais é o GRI (Global 
Reporting Initiative). Trata-se de um esforço internacional, iniciado em 1997 pela 
CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), pelo programa das 
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Nações Unidas para o Meio Ambiente e por diversos stakeholders, para desenvolver 
e institucionalizar diretrizes e padrões para os relatórios de desempenho ambiental, 
econômico e social das companhias. 
 

A GRI divulga as Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade, 

que compõem um documento cuja função é orientar as organizações na construção do 

relatório, apresentando, além das informações que devem conter no relatório, os princípios 

que as organizações devem seguir para assegurar a qualidade desse, evidenciando os testes 

que devem ser realizados para verificar o sistema de informação gerado. Esses princípios 

podem ser divididos em dois grupos: os de conteúdo (materialidade, inclusão (identificação) 

das partes interessadas, contexto da sustentabilidade e abrangência) e os de qualidade 

(equilíbrio, comparabilidade, exatidão, periodicidade, clareza e confiabilidade). O relatório 

GRI não aponta diretrizes relacionadas à inclusão de informações nas demonstrações 

contábeis ou nos relatórios anuais, mas refere-se a um novo demonstrativo (GRI, 2006).  

O modelo GRI determina que o conteúdo básico do relatório deve conter três tipos 

de informações: perfil da entidade, que trata do contexto da empresa, incluindo sua estratégia, 

perfil e governança; informações sobre a forma de gestão, com o objetivo de explicitar o 

contexto no qual deve ser interpretado o desempenho da organização numa área específica; e 

os indicadores de desempenho, que evidenciam informações sobre o desempenho econômico, 

ambiental e social e podem ser classificados como essenciais (que são aqueles que, durante 

processo multistakeholder da GRI, foram considerados relevantes pela maioria dos 

participantes, devendo ser informados, a não ser que não esteja de acordo com os princípios 

do relatório) e adicionais (representam práticas emergentes ou tratam de temas específicos, 

que podem ser relevantes para algumas organizações, mas não para outras) (GRI, 2006).  

Relacionados ao desempenho econômico, o relatório da terceira versão das 

diretrizes (G3) apresenta sete indicadores essenciais e dois adicionais. No desempenho 

ambiental, são 17 indicadores essenciais e 13 adicionais. No desempenho social, o relatório 

subdivide-se em Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente (nove essenciais e cinco 

adicionais), Direitos Humanos (seis essenciais e três adicionais), Sociedade (seis essenciais e 

dois adicionais) e Responsabilidade pelo Produto (quatro essenciais e cinco adicionais). 

Rosa et al. (2013) destacam que os relatórios podem ser considerados iniciantes, 

intermediários ou avançados, e para diferenciar o estágio em que se encontra cada empresa, o 

sistema proposto pelo GRI é composto por três níveis de aplicação: C, B e A. Cada 

organização pode autodeclarar um ponto a mais (+) para cada nível, obtendo um parecer a 

respeito do relatório por meio da verificação de uma empresa de auditoria contratada, ou 
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através de um exame da própria GRI. Também é necessário que as organizações que fizeram 

uso das Diretrizes notifiquem à GRI no momento da publicação do relatório, podendo enviar 

uma cópia impressa ou eletrônica do relatório e/ou registrá-la no banco de relatórios online da 

GRI. 

As informações divulgadas no GRI pelas empresas, relacionadas ao desempenho 

econômico, não são muito profundas. Dessa forma, para uma análise do desempenho 

empresarial, é necessário utilizar outros indicadores que complementam a análise da 

organização. Camargos (2012) informa que os poucos indicadores econômicos se deve ao fato 

de que muitos desses já são utilizados nos relatórios financeiros tradicionais, sendo a GRI 

uma complementação deste tipo de divulgação, que busca auxiliar na demonstração de como 

a organização contribui para a sustentabilidade de um sistema econômico mais amplo. 

De forma geral, para elaborar o relatório GRI, as instituições devem seguir as 

Diretrizes para o Relatório de Sustentabilidade, que inicialmente vão auxiliar na definição das 

premissas do relatório através dos princípios e das orientações, para em seguida iniciar o 

conteúdo do relatório, como pode ser visto na Figura 2.  

 
Figura 2 – Visão Geral das Diretrizes da GRI 
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Fonte: GRI (2006). 

Dessa forma, o GRI (2006) define que o objetivo do Relatório de Sustentabilidade 

é descrever os impactos de uma entidade no ambiente que está inserida, em um determinado 

período de tempo, e fornecendo informações positivas e negativas, de forma transparente para 

os usuários.   

Paris (2012) afirma que apesar de o modelo desenvolvido pela GRI ser um dos 

mais utilizados no mundo para evidenciação das informações de sustentabilidade, alguns 

estudos têm encontrado divergência entre o que o modelo preconiza e o que tem sido 

publicado pelas empresas que adotaram o relatório. O autor aponta algumas razões para isso: 

o fato de as empresas optarem pelos indicadores que irão divulgar pode facilitar a não 

evidenciação de dados negativos para a sua imagem; a não obrigatoriedade de submissão dos 

relatórios à auditoria independente; a comparabilidade entre as organizações serem 

prejudicadas por não haver semelhança no nível de aderência aos indicadores entre as diversas 

empresas relatoras (nem mesmo dentre as de setores econômicos e/ou atividades afins). 

Para analisar o nível de evidenciação do GRI das empresas, foram desenvolvidos 

dois indicadores em dois estudos. Dias, Siqueira e Rossi (2006) criaram o GAPIE (Grau de 

Aderência Plena aos Indicadores Essenciais), cujo objetivo é analisar as apresentações no 

Relatório de Sustentabilidade de uma empresa em relação a cada indicador essencial proposto 

pela GRI, verificando se o indicador foi divulgado ou não e, depois, fazendo uma 

subclassificação de acordo com os critérios definidos no estudo. Após isso, é realizado o 

cálculo do GAPIE, somando o total de indicadores com aderência plena (todas as informações 

foram fornecidas) com os omitidos com justificativa (quando a organização omite a 

informação, porém emite alguma justificativa que embase tal decisão), e dividindo este 

somatório pelo total de indicadores essenciais subtraídos dos classificados como não 

aplicáveis (quando a organização informa não dispor da informação por não se relacionar com 

o setor ou suas atividades). Já Carvalho e Siqueira (2007) criaram o cálculo do grau de 

evidenciação efetiva (GEE), que se distingue do GAPIE pelo fato de desconsiderar os 

indicadores omitidos pela empresa com justificativa, de forma a apresentar o percentual de 

informação efetivamente externalizada pela relatora em relação ao potencial informacional 
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total do modelo GRI. Assim, o cálculo do GEE é o total dos indicadores com aderência plena 

dividido pelo total dos indicadores essenciais e menos o total dos indicadores não aplicáveis. 

Utilizando os indicadores apresentados, os achados das pesquisas são 

preocupantes. Dias, Siqueira e Rossi (2006) verificaram a discrepância entre o que é 

solicitado pelo GRI e o que é efetivamente publicado pelas empresas, tendo o GAPIE variado 

de 95,83% a 6%. Carvalho e Siqueira (2007) aplicaram o GEE nas organizações latino-

americanas, excluindo as brasileiras, e descobriram que 75% das entidades obtiveram um grau 

de aderência igual ou inferior a 50%. Castro, Siqueira e Macedo (2010) analisaram os 

relatórios publicados pelas empresas do setor elétrico sul-americano e não identificaram 

nenhuma instituição da amostra com alto GAPIE ou GEE, concluindo haver a necessidade de 

evoluir substancialmente a demonstração do nível real de responsabilidade socioambiental das 

empresas desse ramo. Nascimento et al. (2011) analisaram relatórios publicados por 

instituições do setor bancário brasileiro, calculando seus respectivos GAPIE e GEE, e 

encontraram níveis medianos de aplicação, refletindo omissão de dados, inconsistências ou 

parcialidade na aderência por parte dos bancos, além de distorções significativas entre 

empresas do mesmo campo.  

Devido à grande disseminação do tema sustentabilidade, é crescente o número de 

trabalhos sobre o tema, investigando os impactos dessa prática de gestão nas empresas e na 

sua divulgação. 

 

2.3 Sustentabilidade e Desempenho Empresarial 

 

A discussão acadêmica acerca das temáticas sustentabilidade e desempenho 

empresarial perpassa por diversas abordagens, surgindo várias definições conceituais sobre 

qual seria a relação entre a adoção de práticas de responsabilidade ambiental e social e o 

desempenho financeiro (BORBA, 2005). 

Griffin e Mahon (1997) analisaram estudos durante 25 anos e não encontraram um 

consenso se a relação entre sustentabilidade e desempenho empresarial é positiva, pois, de 

acordo com a pesquisa em 51 estudos realizados, foram identificadas relação negativa em 11 

deles, nula em cinco, positiva em 24 e em 11, duas ou mais relações entre as variáveis. 

Rezende (2006) destaca que as razões de existirem contradições entre os estudos são as 

diferenças conceituais, de operacionalização e metodologia empregadas nas definições de 

desempenho social e financeiro. 
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Entre os estudos empíricos que merecem destaque sobre as temáticas, estão os 

desenvolvidos por: King e Lenox (2001), Borba (2005), López; Garcia e Rodriguez (2007), 

Montabon, Sroufe e Narasimhan (2007), Tupy (2008), Bisco (2009), Vital et al. (2009), 

Moneva e Ortas (2010), Machado e Machado (2011), Holanda et al. (2011), Nogueira e 

Gomes (2012), Alves et al. (2013) e Viviani et al. (2014), brevemente descritos a seguir. 

King e Lenox (2001) analisaram 652 empresas americanas durante o período de 

1987 e 1996 e atestaram que as empresas menos poluidoras possuem uma maior valorização 

financeira.   

O estudo de Borba (2005) tinha como objetivo principal analisar a relação entre 

desempenho social corporativo e desempenho financeiro de empresas brasileiras. Para atender 

a esse intuito, foram utilizadas duas variáveis para representar o desempenho financeiro a 

valores de mercado; três variáveis para o desempenho financeiro a valores contábeis, e o 

Indicador de Desempenho Social Corporativo, baseado nos Balanços Sociais publicados 

segundo modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE). Além 

dessas, duas variáveis de controle, o Tamanho da Empresa e o Setor de Atuação também 

constituíram o modelo estatístico. Os resultados, em sua maioria, não foram capazes de 

rejeitar a hipótese de que não há relação estatisticamente significante entre o desempenho 

social e o desempenho financeiro corporativos. Entretanto, as regressões que utilizaram 

indicadores contábeis de desempenho financeiro apresentaram resultados que indicariam, em 

alguns períodos de análise, a existência de uma relação positiva entre as duas formas, 

corroborando, em parte, com a hipótese de que a administração dos stakeholders acarretaria 

um desempenho financeiro superior às empresas.  

López, Garcia e Rodriguez (2007) analisaram o desempenho financeiro de 110 

empresas europeias, com tamanho e estrutura de capital similar, durante o período de 1998 a 

2004. Os autores tinham o objetivo de revelar se há diferença de desempenho entre as 

organizações que estavam no DJSI – Dow Jones Sustainability Index, sendo um grupo 

composto por 55 instituições que pertenciam ao indicador desde a sua criação, e um segundo 

formado também por 55 entidades europeias participantes da Bolsa de Valores, mas que não 

estão inclusas no DJSI – Dow Jones Sustainability Index. As empresas foram agrupadas por 

tamanho, economia de escala e mercados que operam. A amostra foi selecionada de forma 

que as entidades pertencessem ao mesmo setor de atividade e com mesmo tamanho. Os 

autores concluíram que não existe diferença significante de desempenho financeiro entre as 

organizações que pertencem ao DJSI – Dow Jones Sustainability Index e aquelas que não 

pertencem. 
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Montabon, Sroufe e Narasimhan (2007) desenvolveram um estudo com o objetivo 

de examinar a relação entre as práticas ambientais e o desempenho das empresas. Para isso, 

listaram práticas de gestão ambiental que pudessem ser identificadas nos relatórios de 

sustentabilidade através da técnica de análise de conteúdo. As instituições da amostra 

referiam-se a companhias dos EUA, Reino Unido, e Austrália. Os autores concluíram que 

existe uma relação positiva e significativa entre as práticas de gestão ambiental e a 

mensuração de desempenho. 

Tupy (2008) analisou as relações entre variáveis socioambientais e econômico-

financeiras. Comparou o desempenho econômico-financeiro de empresas cujas ações 

compõem o ISE com empresas que não se enquadram nos critérios de seleção sobre práticas 

sociais e ambientais (IBR-X). Utilizando testes estatísticos, constatou que as entidades do ISE 

agregaram mais valor econômico em relação ao ativo total do que as do IBRX. 

O estudo de Bisco (2009) averiguou se as empresas listadas no ISE no período de 

2006 a 2008, excluindo as do setor de materiais básicos, utilidade pública e financeiro, 

apresentaram desempenho financeiro superior às que não fazem parte do índice no mesmo 

período. Para atender ao objetivo, foram selecionados dados secundários e criou-se dois 

grupos para comparação, no qual um deles consta entidades que estão exclusivamente listadas 

no ISE, consideradas sustentáveis, enquanto o outro era formado por empresas listadas no 

IBOVESPA e que não participavam do ISE. Tomando o Q de Tobin como a variável 

dependente e tamanho da organização, distribuição de dividendos, entre outras (como 

variáveis independentes), foram aplicados testes estatísticos para encontrar a possível 

correlação entre sustentabilidade e valor da empresa. Os resultados apontam uma relação 

positiva entre sustentabilidade empresarial e desempenho financeiro. 

Vital et al. (2009) estudaram os temas comparando, entre as instituições listadas 

no anuário das 500 maiores e melhores empresas da Revista Exame, o desempenho das que 

faziam parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o das que não participavam. 

Na pesquisa, foram utilizados como indicadores financeiros as Vendas (em valor e 

crescimento), o Lucro Líquido, a Rentabilidade, o Capital Circulante Líquido, a Liquidez 

Geral, o Endividamento Geral, o Endividamento de Longo Prazo, o EBITDA e os indicadores 

de exportação. O estudo concluiu que aquelas que participam do ISE possuem maior potencial 

de vendas e exportação. Por sua vez, os resultados indicam que empresas que não fazem parte 

do ISE apresentam melhor desempenho financeiro. 

Moneva e Ortas (2010) analisaram 230 companhias espanholas com o objetivo de 

investigar a relação entre a performance ambiental e a econômica, visando demonstrar como a 
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gerência dos fatores ambientais contribui para o sucesso financeiro da firma. O estudo tinha 

como proxies ambientais o consumo de energia, o número de programas para redução do 

impacto ambiental, a existência de um sistema de gestão ambiental e o disclosure ambiental; e 

como proxies relacionadas ao desempenho: ROE, ROA, Margem de lucro, Lucro operacional 

e Fluxo de caixa. Os achados da pesquisa demonstraram que há fortes indícios de que as 

empresas com elevados índices de performance ambiental mostrarão também altos níveis de 

performance econômica no futuro. 

Machado e Machado (2011) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

verificar, por meio da regressão linear múltipla, se a responsabilidade social, representada 

pelos indicadores sociais e ambientais, líquidos de encargos sociais compulsórios e tributos, 

causa impacto no desempenho financeiro das empresas. O estudo foi fundamentado na Teoria 

dos Stakeholders e teve como amostra 237 instituições, pertencentes a 15 setores da 

economia, no período de cinco anos. Os resultados evidenciaram um impacto positivo da 

responsabilidade social no desempenho das organizações. Quanto aos indicadores ambientais, 

não há indícios de que esses podem acarretar impactos, positivos ou negativos, no 

desempenho financeiro das entidades estudas. 

Holanda et al. (2011) investigaram a associação entre os desempenhos 

socioambiental e financeiro das 40 empresas do setor elétrico brasileiro listadas na 

BM&FBovespa, que publicaram o Balanço Social Ibase referente aos exercícios de 2006 a 

2008. Os desempenhos social e ambiental foram mensurados a partir dos indicadores dos 

balanços sociais. O financeiro foi avaliado a partir do Retorno Sobre Ativos (ROA). Para a 

avaliação estatística da associação entre os desempenhos, foi utilizada a Análise de 

Correspondência (Anacor). Os resultados da pesquisa demonstram que um alto desempenho 

social ou ambiental não necessariamente está associado a um alto desempenho financeiro 

quando os dois tipos se referem ao mesmo exercício. Nenhuma evidência foi inferida sobre a 

associação entre os desempenhos social externo e ambiental e o desempenho financeiro com 

defasagem de um ano. 

Nogueira e Gomes (2012) analisaram o desempenho do ISE no que se refere ao 

seu retorno e risco, comparando-o ainda com os resultados dos demais índices da 

BM&FBovespa e utilizando o Índice de Sharpe como ferramenta para avaliação da eficiência 

dos índices de ações. Os resultados entre as empresas foram semelhantes, e o ISE superou os 

resultados de alguns dos demais índices da BM&FBovespa, de forma que a pesquisa indica 

que o investimento no ISE se mostra válido, tendo em vista seu desempenho histórico. 
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Alves et al. (2013) investigaram a relação entre os desempenhos econômico e 

ambiental das companhias abertas no Brasil e na Espanha e analisaram a correspondência 

entre o nível de impacto e o desempenho ambiental de 41 empresas brasileiras e 25 

espanholas do setor secundário. O desempenho econômico foi avaliado utilizando os 

indicadores ROA, ROE, ROS e Q de Tobin, calculados das demonstrações financeiras de 

2009 e 2010. O ambiental foi representado pelo indicador EN30 (total geral de investimentos 

em gastos e proteção ambiental), do relatório de sustentabilidade modelo GRI, e dividido pelo 

Ativo Total. Os resultados demonstraram que existe relação entre as variáveis analisadas ano 

a ano, conforme o país, e também utilizando o atributo da defasagem temporal. Por meio da 

Análise de Correspondência (Anacor), considerando os dois países em conjunto, a hipótese da 

pesquisa foi rejeitada, já que as empresas do setor secundário com alto impacto ambiental 

apresentaram níveis baixo e médio desse desempenho. 

Viviani et al. (2014) analisaram a relação existente entre a evidenciação ambiental 

voluntária e os indicadores de desempenho empresarial de companhias abertas, participantes 

do índice carbono eficiente (ICO2), utilizando uma amostra composta por 26 companhias de 

diferentes níveis de governança corporativa e de diferentes setores econômicos da 

BM&FBovespa. Em relação ao nível de evidenciação ambiental voluntária, os resultados 

revelaram um índice médio de 67%. Destacaram-se, com maiores índices médios, as 

companhias listadas no mercado tradicional e as do setor econômico de materiais básicos. 

Quanto aos indicadores de desempenho empresarial, constatou-se que os setores de consumo 

cíclico, não-cíclico e utilidade pública possuíam os melhores índices. Em relação aos níveis 

de governança corporativa, de maneira geral, foi possível perceber que as empresas do ICO2 

listadas no mercado tradicional permaneceram em destaque. Por fim, os resultados revelaram 

que a variável índice de evidenciação ambiental voluntária não apresentava correlação 

estatisticamente significante com os indicadores de desempenho empresarial. 

Gois, De Luca e Vasconcelos (2015) tinham o objetivo de investigar os fatores 

determinantes para a divulgação dos indicadores de desempenho de sustentabilidade da GRI 

nas empresas listadas nas bolsas do Brasil e da Espanha, analisando as 94 empresas de capital 

aberto dos dois países que publicaram relatórios referentes a 2011, no padrão GRI-G3. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que as empresas da Espanha apresentam um nível de 

disclosure de sustentabilidade mais elevado, e que o nível de evidenciação geral, 

considerando o conjunto das dimensões da sustentabilidade (econômica, social e ambiental), e 

as variáveis Tamanho, Rentabilidade, Endividamento, Auditoria, Setor de Impacto Ambiental 
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e Idade não explicam o disclosure econômico; porém, quanto aos disclosures ambiental, 

social e de sustentabilidade, as variáveis Tamanho e Idade são fatores determinantes. 

A revista Valor Econômico (2014) destaca que, com uma década, a base do Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE) reforça a percepção que, a longo prazo, empresas com 

maior grau de governança, que incorporam temas de responsabilidades social, ambiental e 

econômica em suas estratégias de negócios, apresentam performance superior à média do 

mercado. Em uma comparação direta com o Índice Bovespa, o ISE, desde o seu lançamento 

em novembro de 2005 até novembro de 2014, atinge níveis mais altos, tendo um retorno 

nominal mais que o dobro do obtido pela principal referência do mercado acionário brasileiro. 

Outro dado depõe a favor do indicador de sustentabilidade: do grupo de 30 empresas que 

estão no Ibovespa desde 2005 e tiveram crescimento no valor de mercado até novembro deste 

ano, 21 fazem parte da carteira do ISE para 2015. 

A revisão de literatura dos estudos é apresentada de forma resumida no Quadro 2, 

que evidencia a amostra das pesquisas, variáveis, e o resultado encontrado pela relação entre a 

sustentabilidade e os desempenhos empresariais. 

 

Quadro 2 – Estudos nacionais e internacionais sobre a relação entre a sustentabilidade e o 

desempenho empresarial 

Estudo Amostra da pesquisa Variáveis 

Resultado da 
relação entre 

sustentabilidade e 
desempenho 

King e Lenox 
(2001) 

Empresas americanas 
Emissão de gases tóxicos,  

ROM (Q de Tobin) e a variação no 
percentual de vendas  

Positiva 

Borba (2005)  

Empresas brasileiras não 
financeiras com ações na 
Bovespa que apresentam 

liquidez anual significativa 

Indicador de desempenho social do 
Balanço Social, Lucro Operacional / 

Ativo, Valor da Empresa e ROM (Q de 
Tobin) 

Indefinida 

López; Garcia 
e Rodriguez 

(2007) 

110 empresas europeias 
com tamanho e estrutura de 

capital similar 

Crescimento do Lucro antes dos 
Impostos, Crescimento da Receita, 
Ativos, Capital, Margem de Lucro, 
Retorno sobre o PL, Retorno sobre 

Ativo e Custo de Capital 

Negativa 

Montabon, 
Sroufe e 

Narasimhan 
(2007) 

Empresas dos EUA, Reino 
Unido e Austrália 

Matriz de práticas ambientais,  
ROI, ROA e ROS  

Positiva 

Tupy (2008) 
Empresas brasileiras 

participantes do ISE e do 
IBR-X 

Investimentos em meio ambiente, 
responsabilidade social, retorno 

sobre o patrimônio líquido, valor de 
mercado e endividamento 

Positiva 



46 
 

Bisco (2009) 

Empresas brasileiras 
participantes do ISE, 
exceto os setores de 

materiais básicos, utilidade 
pública e financeiro 

Q de Tobin como a variável dependente 
e índices de Tamanho da Empresa, 

Distribuição de Dividendos, 
DebttoEquity, ROA, Crescimento de 

Vendas, Crescimento dos 
Investimentos, Diversificação de 
Mercado, Endividamento como 

variáveis independentes 

Positiva 

Vital et al. 
(2009) 

Empresas brasileiras 
participantes do anuário das 

500 maiores e melhores 
empresas da Revista Exame 

Vendas (em valor e crescimento), Lucro 
Líquido, Rentabilidade, Capital 

Circulante Líquido, Liquidez Geral, 
Endividamento Geral, Endividamento 

de Longo Prazo, EBITDA e Indicadores 
de exportação 

Negativa 

Moneva e 
Ortas (2010) 

Empresas espanholas 

O consumo de energia, o número de 
programas para reduzir o impacto 

ambiental, a existência de um sistema 
de gestão ambiental, o disclosure 

ambiental, ROE, ROA, Margem de 
lucro, Lucro operacional e Fluxo de 

caixa  

Positiva 

Machado e 
Machado 
(2011) 

500 maiores e melhores 
empresas, segundo a 

publicação anual da Revista 
Exame, no período de 2003 
a 2007 com Balanço Social 

disponível no banco de 
dados do Ibase 

Indicadores sociais, tal como sugerido 
pelo modelo de Balanço Social do 

Ibase, Ebitda, Receita Operacional e 
Receita Líquida 

Positiva para Social e 
Negativa para 

Ambiental 

Holanda et al. 
(2011) 

Empresas brasileiras do 
setor elétrico 

Indicadores ambientais e sociais do 
Balanço Social e ROA 

Negativa 

Nogueira e 
Gomes (2012) 

Empresas brasileiras 
participantes do ISE 

Retorno mensal, retorno medio, o 
desvio padrao (risco) e o Indice de 
Sharpe 

Positiva 

Alves et al. 
(2013) 

Empresas brasileiras e 
espanholas de capital 

aberto 

ROA, ROE, ROS, ROM (Q de Tobin) e 
EN30 do relatório de sustentabilidade, 

dividido pelo Ativo total 
Negativa 

Viviani et al. 
(2014) 

Empresas brasileiras do 
ICO2, exceto os setores de 
materiais básicos, utilidade 

pública e financeiro 

Índice de evidenciação ambiental, 
margem líquida, giro do ativo, taxa de 
retorno do investimento, rentabilidade 
agregada dos investimentos,  
Retorno social sobre remuneração dos 
empregados e Riqueza gerada por 
empregado  

Negativa 

Gois, De Luca 
e Vasconcelos 

(2015) 

Empresas Brasileiras e 
Espanholas 

Disclosure GRI, ROA, ROE, 
Endividamento, Empresa de Auditoria, 
Setor de Impacto Ambiental e Idade   

Negativa 

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

Conforme se observa no Quadro 2, não há consenso sobre o relacionamento entre a 

sustentabilidade e o desempenho empresarial, já que alguns resultados são indefinidos, outros 

positivos e outros negativos, o que justifica a análise proposta pela associação entre a 

sustentabilidade e o desempenho empresarial. Outro ponto importante é que este estudo se 
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distingue dos apresentados, uma vez que procura investigar a relação entre o nível de 

evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho nas companhias latino-

americanas de capital aberto. Estudos dessa natureza ainda são poucos no meio acadêmico, 

mas são importantes para identificar o nível de evidenciação das empresas para esse assunto 

tão explorado na atualidade e a vantagem econômica que essas atitudes trazem de retorno para 

as organizações. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Enquadramento Metodológico 

 

O delineamento desta pesquisa deu-se em função dos objetivos, dos 

procedimentos e da abordagem do problema. Em relação ao primeiro, este trabalho consistiu 

um estudo descritivo, pois, para Gil (1999), esse tipo de pesquisa tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população/fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Essa classificação justifica-se pelo fato de que o 

intuito deste trabalho foi investigar a relação entre a evidenciação de indicadores 

socioambientais e o desempenho nas companhias latino-americanas de capital aberto. 

No que concerne aos procedimentos, a pesquisa classifica-se, antes de qualquer 

coisa, como bibliográfica, pois se propõe a colocar o pesquisador em contato direto com o que 

já foi escrito, dito ou de outra forma registrado sobre determinado tema (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009).  Em relação à origem dos dados, é categorizada como documental, já 

que os dados foram coletados de fontes secundárias, predominantemente das demonstrações 

financeiras, da base de dados do Economática® e dos relatórios de sustentabilidade, modelo 

GRI, divulgados pelas empresas no site do GRI e em seus sites privados (RICHARDSON, 

1999). 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa apresentou enfoque quantitativo. Na 

primeira etapa do estudo, foi realizada uma avaliação dos relatórios de sustentabilidade das 

companhias com o objetivo de coletar os dados necessários ao desenvolvimento das análises 

seguintes. Em um segundo momento, com os dados coletados, estes foram quantificados, para 

viabilização dos diagnósticos de inferência estatística demandados para a consecução dos 

objetivos e testes das hipóteses (abordagem quantitativa) (RICHARDSON, 1999). 

Em síntese, a pesquisa classifica-se como descritiva, com abordagem quantitativa, 

utilizando-se de procedimento documental e bibliográfico. 
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3.2 População e Amostra da Pesquisa 

 

Richardson (1999) conceitua população da pesquisa como o conjunto de 

elementos com características determinadas, do qual se poder extrair um subconjunto que será 

denominado de amostra. 

Nesta pesquisa, a população compreendeu as companhias de capital aberto latino-

americanas com ações listadas em bolsas de valores, como BM&FBovespa, do Brasil, Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires (BCBA), da Argentina, Bolsa de Comercio de Santiago, do 

Chile, Bolsa de Valores de Colômbia (BVC), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Bolsa de 

Valores de Lima (BVL), entre outras. 

A escolha da amostra da pesquisa justifica-se por ser um grupo formado por 

diferentes países, que possuem realidades econômicas e sociais diferentes e também pela 

região possuir o maior crescimento percentual de empresas que publicaram o relatório de 

sustentabilidade GRI nos últimos anos, como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Crescimento da Divulgação do GRI por Região 
Região 2005 2013 Variação 

África 24 329 1.271% 
Ásia 50 949 1.798% 
Europa 220 1507 585% 
Latino Americano 24 571 2.279% 
América do Norte 54 608 1.026% 
Oceania 24 181 654% 
Fonte: Elaborada pela autora com base no GRI (2014). 

 

A Tabela 1 demonstra o grande crescimento no nível de evidenciação do GRI no 

mundo, principalmente pelas empresas latino-americanas, o que pode ser justificado por essa 

ser uma região formada por países emergentes na economia mundial, como destaca Salama 

(2009). 

A Tabela 2 evidencia uma síntese do número de empresas latino-americanas, 

agrupadas por país de origem, que publicaram GRI no ano de 2013. 

 

Tabela 2 – Empresas latino-americanas que divulgaram GRI em 2013 
País Nº de empresas Representatividade (%) 

Brasil 100 45,25% 

México 30 13,57% 

Colômbia 29 13,12% 
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Argentina 21 9,50% 

Peru 18 8,14% 

Chile 13 5,88% 

Equador 5 2,26% 

Costa Rica 3 1,36% 

Bolívia 1 0,45% 

Venezuela 1 0,45% 

Total 221 100,00% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme a Tabela 2, a população da pesquisa compreende 221 empresas de dez 

países, de acordo com as informações disponíveis no portal eletrônico da GRI no dia 03 de 

janeiro de 2015. A relação das entidades participantes da amostra inicial é exposta no 

Apêndice 1. 

Definida a população, foi extraída a amostra da pesquisa, classificada como 

intencional, pois de acordo com Richardson (1999), esse tipo de amostra é composto por 

elementos que se relacionam intencionalmente a partir de certas características estabelecidas. 

Neste caso, a amostra foi constituída pelas companhias abertas latino-americanas participantes 

de bolsas de valores, que publicaram suas demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e 

Notas Explicativas) no ano de 2013, com dados disponíveis na base de dados do 

Economática® e no Relatório de Sustentabilidade no modelo GRI. 

Para efeito de comparação das informações econômico-financeiras, foram 

considerados os demonstrativos elaborados com base nas normas internacionais de 

contabilidade, denominadas International Financial Reporting Standards (IFRS). Dessa 

forma, todas as empresas adotaram os mesmos padrões de reconhecimento e divulgações das 

informações financeiras, sendo dados comparáveis. 

Das empresas listadas no GRI, que totalizam 221, ao acessar a base de dados do 

Economática® das organizações da América Latina, verificou-se que os países Venezuela, 

Equador, Costa Rica e Bolívia não possuem as informações disponíveis no sistema. Dessa 

forma, reduziu-se da amostra inicial 10 instituições. Após essa primeira eliminação, foi 

verificado que 66 empresas listadas não possuíam informações disponíveis na base de dados 

do Economática®, enquanto 42 tinham, mas não evidenciaram todas as varáveis necessárias 

para a pesquisa. Após a análise prévia dos dados financeiros, foram verificados os relatórios 

de sustentabilidade no site do GRI e, quando não encontrados, nos sites das entidades, 

verificando-se a indisponibilidade de cinco relatórios. Após todos os passos, as amostras 

finais para pesquisa foram de 98 empresas, conforme demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Definição da Amostra da Pesquisa 
Total de Empresas (População) 221 
Países não disponíveis no Economática® -10 
Empresas não disponíveis no Economática® -66 
Empresas com informações não disponíveis -42 
Relatórios GRI não disponíveis -5 
Empresas da Amostra 98 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As empresas que compõem a amostra da pesquisa, evidenciadas na Tabela 3, 

representam quase metade do número de organizações da proposta inicial, 45% da população 

total da pesquisa. A amostra foi formada por instituições de seis países latinos americanos, 

como pode ser observado na Tabela 4.   

 

Tabela 4 – Países que compõe a amostra da pesquisa 

País Nº de empresas Representatividade (%) 

Brasil 63 64,3% 

México 18 18,4% 

Chile 6 6,1% 

Colômbia 6 6,1% 

Argentina 4 4,1% 

Peru 1 1,0% 

Total 98 100,0% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A composição da amostra, como demonstrado na Tabela 4, possui mais da metade 

de empresas brasileiras, sendo o Brasil o único país com uma discrepância em relação aos 

outros. Após esse, temos: México, com 18 empresas; Chile e Colômbia, com seis cada; 

Argentina, com quatro e Peru, com somente uma. Da população inicial considerada para a 

pesquisa, os países com maior redução, considerando dados percentuais, do número de 

organizações que não apresentaram os dados necessários para a pesquisa, conforme 

evidenciado na Tabela 3, foram Argentina e Peru.  

 

3.3 Coleta dos Dados  

 

A pesquisa, caracterizada como documental, teve como fontes de dados 

secundários os relatórios de sustentabilidade do modelo GRI, assim como informações 

referentes ao nível de aplicação do relatório, empresa de auditoria do relatório de 
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sustentabilidade e o setor de atuação, divulgados de forma voluntária pelas instituições da 

amostra, referentes ao exercício social findo em 31/12/2013, e disponibilizados no site do GRI 

e nos sites institucionais das empresas. Já as informações financeiras foram coletadas na base 

de dados do Economática®, também referentes ao exercício social findo em 31/12/2013. 

Para analisar as informações relacionadas à evidenciação da sustentabilidade, 

foram coletados os dados divulgados usando o modelo G3 do GRI, pois de acordo com 

Batres, Miller e Pisani (2010), é o modelo mais abrangente, complexo e difundido em todo o 

mundo, sendo assim utilizado por muitas organizações. Dessa forma, destaca-se que já existe 

o modelo G4 do GRI, mas ainda não estava sendo usado pelas empresas no período analisado 

na pesquisa. 

O GRI possui quatro categorias de informação: estratégica, financeira, ambiental e 

social. Para atender aos objetivos deste trabalho, foram utilizadas somente as duas últimas 

categorias. Relacionadas ao desempenho ambiental, no total tem-se 30 indicadores, iniciados 

com a sigla EN, sendo 17 essenciais e 13 adicionais. Já a dimensão social possui um total de 

40 indicadores divididos em 4 subgrupos: práticas trabalhistas com 14 indicadores (9 

essenciais e 5 adicionais); direitos humanos com 9 (6 essenciais e 3 adicionais); sociedade 

possui 8 indicadores (6 essenciais e 2 adicionais); responsabilidade pelo produto com 9 no 

total (4 essenciais e 5 adicionais). Os indicadores utilizados na avaliação da evidenciação 

socioambiental estão dispostos nos Quadros 3 e 4.  

 

Quadro 3 – Indicadores Ambientais do GRI. 

Categoria Aspecto  Indicadores Sociais Tipo 

Ambiental 

Materiais 
EN1 Materiais usados por peso ou volume. Essencial 

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. Essencial 

Energia 

EN3 Consumo direto de energia discriminado por fonte de 
energia primária. Essencial 
EN4 Consumo de energia indireta, discriminado por fonte 
primária. Essencial 
EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e 
eficiência. Adicional 

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo 
consumo de energia, bem como os resultados dessas iniciativas. Adicional 
EN7 Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e as 
reduções obtidas. Adicional 

 Água 

EN8 Consumo total de água retirada por fonte. Essencial 
EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de 
água. Adicional 

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. Adicional 

 Biodiversidade 
EN11 Localização e tamanho da área possuída no interior de 
áreas sob proteção ou adjacentes, inclusive áreas de alto índice de 
biodiversidade fora de zonas sob proteção. Essencial 
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EN12 Impactos significativos das atividades, produtos e serviços, 
na biodiversidade nas áreas protegidas e fora dessas áreas. Essencial 

EN13 Habitats protegidos ou restaurados. Adicional 

EN14 Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade. Adicional 
EN15 Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e outras 
listas de conservação. Adicional 

Emissões, 
Efluentes e 
Resíduos 

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito 
estufa. Essencial 
EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos 
estufa. Essencial 
EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e as reduções obtidas. Adicional 

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Essencial 

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas. Essencial 

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. Essencial 

EN22 Total de resíduos, por tipo e métodos de disposição. Essencial 

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos. Essencial 

EN24 Peso de resíduos transportados, considerados perigosos. Adicional 

EN25 Caracterização, descrição de proteção e índice de 
biodiversidade de corpos d’água e habitats. Adicional 

 Produtos e 
Serviços 

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais das 
atividades. Essencial 
EN27 Percentual de produtos e embalagens recuperados, por 
categoria de produto. Essencial 

 Conformidade 
EN28 Valor de multas e número total de sanções resultantes da 
não conformidade com leis. Essencial 

Transporte 
EN29 Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e 
de trabalhadores. Adicional 

 Geral EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental. Adicional 
Fonte: Adaptado GRI (2006) 

 

Quadro 4 – Indicadores Sociais do GRI 

Categoria Aspecto Indicadores Sociais Tipo 

Trabalhista 

Emprego 

LA1 Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de 
emprego, por contrato de trabalho e por região. 

Essencial 

LA2 Número total de trabalhadores e respectiva taxa 
de rotatividade, por faixa etária, gênero e região. 

Essencial 

LA3 Benefícios assegurados aos funcionários em 
tempo integral que não são concedidos a funcionários 
temporários ou em tempo parcial. 

Adicional 

 Relações entre 
Funcionários e 
Administração 

LA4 Percentagem de trabalhadores abrangidos por 
acordos de contratação coletiva. 

Essencial 

LA5 Prazos mínimos de notificação prévia em 
relação a mudanças operacionais, incluindo se esse 
procedimento é mencionado nos acordos de 
contratação coletiva. 

Essencial 

 Segurança e 
Saúde no 
Trabalho 

LA6 Percentagem da totalidade da mão-de-obra 
representada em comissões formais de segurança e 
saúde, que ajudam no acompanhamento e 
aconselhamento sobre programas de segurança e 
saúde ocupacional. 

Adicional 
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LA7 Taxa de lesões, doenças profissionais, 
disperdidos, absentismo e óbitos relacionados com o 
trabalho, por região. 

Essencial 

LA8 Programas em curso de educação, formação, 
aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em 
curso, para garantir assistência aos trabalhadores, às 
suas famílias ou aos membros da comunidade 
afetados por doenças graves. 

Essencial 

LA9 Tópicos relativos à saúde e segurança, 
abrangidos por acordos formais com sindicatos. 

Adicional 

 Formação e 
Educação 

LA10 Média de horas de formação, por ano, por 
trabalhador, discriminadas por categoria de funções. 

Essencial 

LA11 Programas para a gestão de competências e 
aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da 
empregabilidade dos funcionários e para a gestão de 
carreira. 

Adicional 

LA12 Percentagem de funcionários que recebem, 
regularmente, análises de desempenho e de 
desenvolvimento da carreira. 

Adicional  

Diversidade e 
Igualdade de 

Oportunidades 

LA13 Composição dos órgãos sociais da empresa e 
relação dos trabalhadores por categoria, de acordo 
com o gênero, a faixa etária, as minorias e outros 
indicadores de diversidade. 

Essencial 

LA14 Discriminação da média salarial base entre 
homens e mulheres, por categoria de funções. 

Essencial 

Direitos 
Humanos 

Práticas de 
Investimentos e 
de Aquisições 

HR1 Percentagem e número total de contratos de 
investimento significativos que incluam cláusulas 
referentes aos direitos humanos ou que foram 
submetidos à análise referentes aos direitos humanos. 

Essencial 

HR2 Percentagem dos principais fornecedores e 
empresas contratadas que foram submetidos a 
avaliações relativas a direitos humanos e medidas 
tomadas. 

Essencial 

HR3 Número total de horas de formação em políticas 
e procedimentos relativos a aspectos dos direitos 
humanos relevantes para as operações, incluindo a 
percentagem de funcionários que beneficiaram de 
formação. 

Adicional 

 Não 
Discriminação 

HR4 Número total de casos de discriminação e ações 
tomadas. 

Essencial  

Liberdade de 
Associação e 
Acordo de 
Negociação 

Coletiva 

HR5 Casos em que exista um risco significativo de 
impedimento ao livre exercício da liberdade de 
associação e realização de acordos de contratação 
coletiva, e medidas que contribuam para a sua 
eliminação. 

Essencial  

Trabalho 
Infantil 

HR6 Casos em que exista um risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil, e medidas que 
contribuam para a sua eliminação. 

Essencial  

Trabalho 
Forçado e 
Escravo 

HR7 Casos em que exista um risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e medidas 
que contribuam para a sua eliminação. 

Essencial  

Práticas de 
Segurança 

HR8 Percentagem do pessoal de segurança submetido 
à formação nas políticas ou procedimentos da 
organização, relativos aos direitos humanos, e que 
são relevantes para as operações. 

Adicional  
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Direitos dos 
Povos 

Indígenas 

HR9 Número total de Incidentes que envolvam a 
violação dos direitos dos povos indígenas e ações 
tomadas. 

Adicional  

Sociedade 

Comunidade 

SO1 Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer 
programas e práticas para avaliar e gerir os impactos 
das operações nas comunidades, incluindo no 
momento da sua instalação durante a operação e no 
momento da retirada. 

Essencial  

Corrupção 

SO2 Percentagem e número total de unidades de 
negócio alvo de análise de riscos à corrupção. 

Essencial 

SO3 Percentagem de trabalhadores que tenham 
efetuado formação nas políticas e práticas de 
anticorrupção da organização. 

Essencial 

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de 
corrupção. 

Essencial 

Políticas 
Públicas 

SO5 Posições quanto a políticas públicas e 
participação na elaboração de políticas públicas e em 
grupos de pressão. 

Essencial 

SO6 Valor total das contribuições financeiras ou em 
espécie a partidos políticos, políticos ou a instituições 
relacionadas, discriminadas por país. 

Adicional  

Concorrência 
Desleal 

SO7 Número total de ações judiciais por 
concorrência desleal, antitruste e práticas de 
monopólio, bem como os seus resultados. 

Adicional  

Conformidade 
SO8 Montantes das multas significativas e número 
total de sanções não monetárias por não cumprimento 
das leis e regulamentos ambientais. 

Essencial  

Responsabilidade 
pelo Produto 

Saúde e 
Segurança do 

Cliente 

PR1 Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços 
em que os impactos de saúde e segurança são 
avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem 
como a percentagem das principais categorias de 
produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos. 

Essencial 

PR2 Refira o número total de incidentes resultantes 
da não conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos aos impactes, na saúde e 
segurança, dos produtos e serviços durante o 
respectivo ciclo de vida, discriminado por tipo de 
resultado. 

Adicional  

Rotulagem de 
Produtos e 
Serviços 

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços 
exigida por regulamentos, e a percentagem de 
produtos e serviços significativos sujeitos atais 
requisitos. 

Essencial 

PR4 Indique o número total de incidentes resultantes 
da não conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos à informação e rotulagem de 
produtos e serviços, discriminados por tipo de 
resultado. 

Adicional 

PR5 Procedimentos relacionados com a satisfação do 
cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam 
a satisfação do cliente. 

Adicional  

Comunicações 
de Marketing 

PR6 Programas de observância das leis, norma se 
códigos voluntários relacionados com comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio. 

Essencial 

PR7 Indique o número total de incidentes resultantes 
da não conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado. 

Adicional  
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Privacidade do 
Cliente 

PR8 Número total de reclamações registradas 
relativas à violação da privacidade de clientes. 

Adicional  

Conformidade 
PR9 Montante das multas (significativas) por não 
cumprimento de leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e utilização de produtos e serviços. 

Essencial 

Fonte: Adaptado GRI (2006) 

 

Para avaliar a evidenciação das informações de sustentabilidade socioambiental 

das empresas, foram utilizados os critérios adotados por Gois, De Luca e Vasconcelos (2015) 

de reporte total, parcial ou não reporte do indicador. Para verificar se o indicador GRI foi 

reportado, analisou-se os sumários que compõem a estrutura de relatórios GRI divulgados 

pelas empresas da amostra. Neles, as companhias podem reportar se o indicador foi atendido 

de forma total ou parcial, e ainda justificar o porquê do não atendimento a determinado 

indicador. Foi atribuída uma pontuação para cada indicador, considerando o reporte total igual 

a 1, o parcial igual a 0,5 e o não reporte igual a 0. Os casos em que a empresa informa que o 

indicador “Não se Aplica” serão desconsiderados no cálculo do total de pontos obtidos pelas 

companhias analisadas. Dessa forma, cada empresa pode atingir uma pontuação máxima de 

30 pontos para o ambiental e 40 para o social.  

Ao final, o total de pontos obtidos pela empresa será dividido pelo total máximo 

de itens que se aplica à organização, obtendo-se, assim, o nível de evidenciação de 

informações sobre as dimensões ambiental e social da sustentabilidade empresarial (em 

percentual). Importa informar que a análise da qualidade e da veracidade das informações 

socioambientais fornecidas pelas instituições não será considerada na avaliação do perfil da 

sustentabilidade socioambiental das empresas objeto de estudo, o que constitui uma limitação 

da pesquisa. Ao final, tem-se o cálculo dos indicadores socioambientais das companhias, 

categorizados conforme o Quadro 5 e de acordo com a divisão do GRI.  

 
Quadro 5 – Dados para formação de variáveis de evidenciação socioambiental 

Nome do Indicador Fórmula 

Evidenciação Socioambiental (ESA%) ��% = 	∑(��1 + ��	2 +⋯ .+��	9) �100
	
��	��	�������
���	����á����  

Evidenciação Ambiental (EA%) ��% = 	∑(��1 + ��	2 +⋯ .+��	30) �100
	
��	��	�������
���	����á����  

Evidenciação Social (ES%) ��% = 	∑(��1 + ��	2 +⋯ .+��	9) �100
	
��	��	�������
���	����á����  

Evidenciação Trabalhista (ET%) �	% = 	∑(��1 + ��	2 + ⋯ .+��	14) �100
	
��	��	�������
���	����á����  
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Evidenciação Humana (EH%) ��% = 	∑(��1 + ��	2 + ⋯ .+��	9) �100
	
��	��	�������
���	����á����  

Evidenciação Sociedade (ESO%) ESO% = 	∑(��1 + ��2 +⋯ .+��	8) �100
	
��	��	�������
���	����á���� 

Evidenciação Responsabilidade Produto (ERS%) ERS% = 	∑(��1 + ��	2 +⋯ .+��	9) �100
	
��	��	�������
���	����á����  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para avaliação do desempenho empresarial, foi utilizado o mesmo critério usado 

por Miranda (2012), que trata o desempenho empresarial com as multidimensões operacional, 

econômica e de geração de valor. No aspecto econômico, segundo Ferreira (2004), os 

indicadores medem a capacidade das empresas de gerar lucros, indicando semelhança com o 

conceito de rentabilidade. Tavares Filho (2006) afirma que a rentabilidade é uma medida do 

desempenho de uma entidade, a qual pode ser representada por meio de uma medida absoluta 

ou relativa, que é utilizada para indicar tendências, positivas ou negativas, referente ao 

desempenho empresarial. No aspecto operacional, Miranda (2012) destaca que os indicadores 

representam, de uma forma geral, a geração operacional de caixa e de riqueza pela empresa. 

No aspecto de geração de valor, há uma tarefa difícil entre os analistas financeiros, pois 

conforme Ribeiro (2008), esse aspecto trata-se da opinião de um profissional que, por meio de 

seu julgamento, sintetiza o resultado da aplicação de uma série de técnicas de valuación 

geralmente aceitas. 

Os dados constantes no Quadro 6 foram selecionados para a formação das 

variáveis de desempenho empresarial, tendo o ROA como indicador econômico; o Potencial 

do ativo em gerar caixa (EBITDA) como indicador operacional; e o MVA® como indicador 

de valor. 

 

Quadro 6 – Variáveis de desempenho empresarial 

Tipos de Desempenho Variável Fórmula 

Desempenho Econômico 
Retorno sobre o Ativo 

(ROA) 
ROA = 	 �����	�í���	�


����ô���	�í���	�  

Desempenho Operacional 
Potencial do ativo em 
gerar caixa (EBITDA) Potencial	do	ativo	em	gerar	caixa = 	 EBITDAAtivo	Total 

Desempenho de Valor 
Margem de Valor 

Agregado (MVA®) MVA® = 	Valor	de	Mercado	da	EmpresaPatrimônio	Líquido  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A coleta dos dados para o cálculo dos indicadores de desempenho indicados no 

Quadro 5 foi realizada na base de dados do Economática®.  
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3.4 Tratamento dos Dados 

 

O desenvolvimento da pesquisa buscou atender, prioritariamente, aos requisitos 

dos objetivos específicos, tornando-os concretos e possibilitando a sequência do estudo que 

respondeu, por meio da obediência ao objetivo geral, o questionamento da pesquisa. 

Os dados foram submetidos a técnicas estatísticas, como a Estatística Descritiva e 

Análise de Correlação (abordagem quantitativa). 

O primeiro objetivo específico refere-se a caracterizar as empresas da pesquisa em 

relação ao nível de aplicação do relatório, empresa de auditoria do relatório de 

sustentabilidade, setor de atuação e grau de impacto ambiental. A informação do nível de 

aplicação foi coletada do relatório GRI, que pode ser considerado como iniciante, 

intermediário ou avançado, sendo respectivamente os três níveis de aplicação: C, B e A. E se 

houver verificação externa dos dados, a empresa pode autodeclarar um ponto a mais (+). 

Dessa forma, as organizações podem ser classificadas nos seguintes níveis: A, A+, B, B+, C, 

C+.  

A informação referente à empresa de auditoria do relatório de sustentabilidade foi 

coletada também do parecer do GRI, e foram identificadas quais organizações são auditadas 

pelas entidades consideradas no grupo Big Four (KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte 

Touche Tohmatsu e Ernst & Young). Essa classificação se justifica pelo fato das instituições 

cujos relatórios foram auditados por essas empresas tenderem a um disclousure mais elevado 

(ROVER et al., 2012). Dessa forma, os relatórios GRI que forem auditados por uma Big Four 

serão classificados com valor igual a “1”; caso a companhia não seja auditada ou o seja por 

outra empresa de auditoria, foi atribuído um valor igual a “0”, conforme o critério utilizado 

por Gois, De Luca e Vasconcelos (2015). 

Para o setor de atuação das empresas, foi utilizada a classificação do próprio GRI, 

por ser internacional, deixando entre os países os dados comparáveis, nos quais cada 

instituição, ao divulgar os seus dados socioambientais, já especifica esta informação. 

Para a classificação do grau de impacto ambiental, utiliza-se o índice FTSE4Good 

Index Series: Inclusion Criteria, que denomina esse grau a partir do segmento de operação, 

em alto, médio e baixo impacto, conforme Quadro 7.  

 

Quadro 7 – Classificação do Impacto Ambiental 

Alto Impacto Ambiental Médio Impacto Ambiental Baixo Impacto Ambiental 
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Agricultura Material para construção Tecnologia da informação 

Transporte Aéreo Equipamento eletrônico e elétrico Mídia 

Aeroportos Distribuição de energia e combustível Telecomunicação 

Extrativismo Máquinas Atacado e distribuição 

Químico e farmacêutico Financeiros (exceto de baixo impacto) Lazer 

Construção e engenharia Hotelaria e turismo Serviços de transporte 

Cadeias de fast food Fabricantes (exceto de alto e baixo impacto) Pesquisa e desenvolvimento 

Alimentos, bebidas e tabaco Portos Serviços de suporte 

Papel e celulose Impressão e publicação Propriedades para investimento 

Metais Transporte público Aluguéis 

Petróleo e gás Varejo Arrendamento e hipoteca 

Geração de energia Aluguel de veículos   

Rodovias e produtos marítimos Imobiliárias   

Supermercados     

Fabricação de veículos     

Águas residuais     

Controle de pragas     
Fonte: FTSE4Good Index Series: Inclusion Criteria (2010). 

 

A partir do Quadro 7, fez-se a correspondência do setor econômico de atuação da 

empresa, segundo os dados do GRI, classificando as companhias da pesquisa de acordo com o 

impacto ambiental. Dessa forma, às instituições classificadas com alto impacto ambiental foi 

atribuído um valor igual a “3”; caso a companhia fosse categorizada com médio impacto, o 

valor seria igual a “2”; e com baixo impacto, valor “1”. 

Para atender ao segundo objetivo específico, identificar os indicadores 

socioambientais divulgados pelas companhias latino-americanas de capital aberto, os dados 

foram coletados dos Relatórios de Sustentabilidade, modelo GRI, através de uma ficha 

padronizada, elaborada no Microsoft Excel®, e atribuiu-se uma pontuação aos indicadores 

evidenciados no Quadro 3, em conformidade com o critério adotado por Gois, De Luca e 

Vasconcelos (2015). Obteve-se, assim, o nível (em percentual) de evidenciação de 

informações sobre as dimensões ambiental e social da sustentabilidade empresarial das 

instituições objetos de estudo, de acordo com o Quadro 4. Após esse primeiro momento, foi 

calculada a estatística descritiva da amostra, identificando-a como média, mediana, mínimo, 

máximo e os quartis de cada variável da evidenciação, além de verificar o nível de 

evidenciação de acordo com os agrupamentos de país, nível de aplicação, impacto ambiental e 

tipo de indicador (adicional e essencial).   

Para atender ao terceiro objetivo específico, avaliar o desempenho empresarial das 

companhias analisadas por meio de indicadores operacionais, econômicos e de valor, foram 

calculados os índices dispostos no Quadro 3 com base nas informações obtidas por meio da 
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base de dados do Economática®. Os dados foram apresentados no nível de país e setor. Vale 

ressaltar que, como as empresas são de nacionalidades diferentes, fez-se necessário padronizar 

as informações dos demonstrativos financeiros para a moeda brasileira, o Real (BRL). Na 

coleta, foram encontrados valores expressos nas moedas peso mexicano, peso chileno, peso 

colombiano, peso argentino e novo sol. Os valores foram convertidos para o final do exercício 

social de 2013, utilizando as respectivas cotações dessas moedas disponíveis no site do Banco 

Central do Brasil (BCB) do dia 31/12/2013. 

De posse das informações obtidas quanto à divulgação dos indicadores 

socioambientais e do desempenho empresarial, com o intuito de atender ao objetivo geral da 

pesquisa, verificar a relação entre a sustentabilidade ambiental e social e o desempenho das 

empresas latino-americanas em estudo, utilizou-se a Análise de Correlação. Field (2009) 

explica que essa possui o objetivo de medir o relacionamento linear entre variáveis.  

O primeiro teste realizado na pesquisa foi Kolmogorov-Smirnov para verificar se 

os dados da amostra são normais ou não-normais. De acordo com Field (2009), os dados 

podem ser considerados normais se o teste é não significativo (p > 0,05); por outro lado, se 

for significativo (p < 0,05), a distribuição é consideravelmente diferente de uma distribuição 

normal, isto é, não-normal. Esse teste é importante, pois é após o resultado que se pode optar 

por qual Análise de Correlação aplicar. Field (2009) destaca que se os dados são normais, 

pode ser aplicado o coeficiente de correlação de Pearson; já no caso dos dados não-normais, 

usa-se o coeficiente de correlação de Spearman. Dancey e Reidy (2006) versam que, se o 

coeficiente for até 0,30, considera-se uma relação fraca; se for entre 0,40 até 0,60, é 

considerado uma relação moderada; e se for maior que ou igual 0,70, é considerado uma 

relação forte. 

Os dados coletados na pesquisa foram processados com a utilização dos softwares 

Microsoft Office Excel e Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 20.  
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4 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

Esta seção apresenta os resultados obtidos acerca do objeto de estudo da pesquisa. 

São apresentados a caracterização da amostra da pesquisa, os resultados sobre a evidenciação 

socioambiental, os indicadores financeiros e a relação entre a divulgação da sustentabilidade e 

o desempenho empresarial, confrontando com a literatura sobre os temas.  

 
4.1 Caracterizações das empresas participantes da pesquisa 

 
A amostra da pesquisa é composta por 98 empresas latino-americanas listadas em 

bolsas de valores de seis países. A Tabela 5 demonstra como estão divididas essas instituições 

entre os setores econômicos, de acordo com a sua atuação no mercado e classificadas pelo 

GRI.    

 

Tabela 5 – Distribuição das empresas por setor 

Setor 
Nº de 

Empresas %Total Setor 
Nº de 

Empresas %Total 

Energia 28 28,6% Aviação 2 2,0% 

Alimentação e Bebidas 11 11,2% Serviços Comerciais 2 2,0% 

Construção 6 6,1% Tecnologia da informação 2 2,0% 

Logística 5 5,1% Automotiva 1 1,0% 

Outras 5 5,1% Consumo Durável 1 1,0% 

Telecomunicação 5 5,1% Serviços de Saúde 1 1,0% 

Química 4 4,1% Produtos Domésticos e Pessoais 1 1,0% 

Material de Construção 4 4,1% Varejistas 1 1,0% 

Indústrias de Papel 4 4,1% Têxtil 1 1,0% 

Conglomerados 3 3,1% Tabaco 1 1,0% 

Serviços Financeiros 3 3,1% Gestão de Resíduos 1 1,0% 

Mineração 3 3,1% Água 1 1,0% 

Agricultura 2 2,0% 
   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se na Tabela 5 que as empresas da amostra estão pulverizadas em 25 

setores diferentes, com destaque para o energético, com 28,6% das organizações. De acordo 

com o setor de atuação, as entidades foram categorizadas no nível de impacto ambiental 

através da classificação do FTSE4 Good Index Series, que qualifica os setores por grau de 

impacto ambiental (alto, médio e baixo). Dessa forma, a Tabela 6 demonstra a classificação 

das organizações participantes da pesquisa. 

 
 
Tabela 6 – Empresas por país e nível de impacto 

País Alto Médio Baixo Total 

Argentina 3 
 

1 4 

Brasil 32 19 12 63 

Chile 5 1 
 

6 

Colômbia 3 3 
 

6 

México 10 6 2 18 

Peru 
 

1 
 

1 

Total 53 30 15 98 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observa-se na Tabela 6, a maioria das empresas (54%) é classificada 

pelo nível alto de impacto ambiental, o que pode ser explicado pela colocação de Silva et al. 

(2013), quando destacam que o setor de atividade de uma empresa tem sido um fator que afeta 

potencialmente as práticas de evidenciação ambiental. Assim, as empresas com maior impacto 

tendem a divulgar mais relatórios relacionados à sustentabilidade.  

A Tabela 7 evidencia a distribuição quantitativa e proporcional das empresas da 

amostra, qualificando o nível de aplicação do relatório GRI. 

 
Tabela 7 – Distribuição das empresas por país e nível de aplicação do GRI 

País A A+ B B+ C C+ TOTAL 

Argentina 
 

1 
 

1 1 1 4 

Brasil 5 17 15 10 14 2 63 

Chile 
 

4 2 
   

6 

Colômbia 
 

3 1 2 
  

6 

México 1 6 5 4 2 
 

18 

Peru 
  

1 
   

1 

TOTAL 6 31 24 17 17 3 98 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Na Tabela 7, verifica-se que a maioria das empresas que divulgaram relatório de 

GRI em 2013 foi classificada com o nível de aplicação no A+ e B. O país com maior 
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quantidade percentual de instituições no nível de aplicação A+ é o Chile, com um percentual 

de 66,7%. 

Os relatórios GRI, além de serem classificados pelos dados fornecidos, também 

possuem um indicativo se forem verificados por uma organização externa, recebendo um 

ponto a mais que é demonstrado através do sinal positivo (+). Destaca-se que 52% das 

empresas passaram por uma verificação de um membro externo, o que é indicado por Rosa et 

al. (2013) como uma forma de demonstrar um maior comprometimento com a transparência 

da informação. 

Das 31 empresas classificadas como A+, 14 delas, o que corresponde a 45,2% do 

total, são do setor de energia, sendo a maioria brasileira. Isso pode ser explicado pelo 

destaque de Braga et al. (2011), o qual afirma que o setor energético é considerado uma 

indústria sensível, estando, assim, mais suscetível à regulamentação por parte dos órgãos 

públicos e ambientais 

A Tabela 8 demonstra as empresas de auditoria responsáveis pela verificação dos 

dados do GRI. 

 

Tabela 8 – Empresas de Auditoria do GRI 
Empresas de Auditoria A+ B+ C+ Total % Part Total 

Price 8 5 
 

13 25,5% 

Ernst & Young 7 1 2 10 19,6% 

KPMG 4 3 
 

7 13,7% 

Deloitte 3 3 
 

6 11,8% 

BSD Consulting 3 1 
 

4 7,8% 

Bureau Veritas 3 
  

3 5,9% 

Det Norske Veritas (DNV) 1 1 
 

2 3,9% 

Redes Sociales 
 

2 
 

2 3,9% 

BDO 
  

1 1 2,0% 

Fundación Casa de la Paz 1 
  

1 2,0% 

Icontec 1 
  

1 2,0% 

IDEA 
 

1 
 

1 2,0% 

Total 31 17 3 51 100,0% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

De acordo com a Tabela 8, 70,6% das empresas da amostra foram auditadas pelas 

Big Four (KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu e Ernst & Young), 

tendo um destaque para a Pricewaterhouse, com 25,5% das auditorias. Apesar de a Price 

possuir o maior número de organizações da amostra, ela não se destaca em empresas com 

nível de aplicação A+, pois somente 61,5% se enquadram nessa classificação. Para esse 
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ponto, destacam-se Bureau Veritas, Fundación Casa de la Paz e Icontec, com 100% no nível 

A+, e a Ernst & Young, com 70% das suas entidades. 

  
4.2 Divulgação de informações ambientais e sociais 

 
Como já citado na seção de metodologia, a evidenciação relacionada à 

sustentabilidade das empresas da pesquisa foi avaliada por meio da divulgação ambiental e 

social constante nos relatórios GRI. 

A Tabela 9 demonstra a estatística descritiva dos indicadores, destacando a média, 

a mediana, o mínimo, o máximo e os quartis para cada subgrupo variável de evidenciação 

socioambiental de todas as organizações da pesquisa. 

 

Tabela 9 – Estatística Descritiva dos Indicadores Socioambientais  

  EA %  ET %  EH %  ESO % ERS % ES % ESA % 

N 
Válido 98 98 98 98 98 98 98 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 

Média 53,97% 62,83% 49,94% 56,59% 48,72% 55,53% 54,84% 

Mediana 54,17% 75,00% 52,78% 62,50% 44,44% 57,50% 59,64% 

Mínimo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Máximo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Percentis 

25 30,00% 33,93% 11,11% 25,00% 22,22% 25,00% 30,89% 

50 54,17% 75,00% 52,78% 62,50% 44,44% 57,50% 59,64% 

75 85,51% 92,86% 88,89% 93,75% 83,33% 89,19% 82,47% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme se observa na Tabela 9, o nível de evidenciação dos indicadores 

ambientais, sociais e socioambientais é relativamente baixo no período analisado, tendo em 

média 54,84%. Isso corrobora com os trabalhos de Leite Filho, Prates e Guimarães (2009), 

que destacaram que as empresas da pesquisa não atenderam prontamente ao nível de 

evidenciação proposto pelas diretrizes GRI; e de Nossa (2002), nos quais os resultados da 

pesquisa identificaram que os relatórios ambientais específicos apresentam um nível baixo de 

evidenciação de informações. Além disso, vai de encontro com os resultados de Alves et al. 

(2013), que percebera em sua pesquisa que empresas com alto impacto ambiental 

apresentaram níveis baixo e médio de desempenho ambiental. 

Algumas empresas evidenciaram 100% de seus indicadores socioambientais: a 

brasileira Elektro e a mexicana Mexichem. Já algumas divulgaram seus relatórios de 

sustentabilidade afirmando utilizarem as diretrizes da GRI, mas não publicaram 
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explicitamente nenhuma informação mencionando os indicadores. Foram elas: as empresas 

brasileiras Comgas, Fibria, Indústrias Romi, Itaúsa, Itautec, Klabin e Sousa Cruz e a empresa 

argentina Petrobrás Argentina. Os achados corroboram com os resultados de Gois, De Luca e 

Vasconcelos (2015), que elucidaram que a maioria das empresas não informaram todos os 

indicadores do relatório GRI.  

Os indicadores ambientais tiveram um nível de divulgação menor que os sociais, 

o que corrobora com os resultados de Gois, De Luca e Vasconcelos (2015) e Murcia (2009). 

Os indicadores relacionados à evidenciação da responsabilidade do produto (ERS%) foram os 

que apresentaram o menor nível de divulgação, 48,72%. Em contrapartida, a evidenciação 

relacionada às práticas trabalhistas (ET%) apresentou o maior nível de divulgação, 62,83%, o 

que pode ser justificado pela inferência de que as entidades da pesquisa possuem uma grande 

quantidade de funcionários, já que são empresas de capital aberto, sendo assim de grande 

porte, devendo primar para que existam políticas voltadas para as Práticas Trabalhistas e 

Trabalho Decente 

Os indicadores ambientais mais divulgados foram os essenciais: EN3 Consumo 

direto de energia discriminado por fonte de energia primária, EN8 Consumo total de água 

retirada por fonte, EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, EN17 

Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos estufa e EN22 Total de resíduos, por 

tipos e métodos de disposição. Em contrapartida, o indicador menos divulgado foi um 

adicional EN25 Caracterização, descrição de proteção e índice de biodiversidade de corpos 

d’água e habitats. 

Em relação aos indicadores da dimensão trabalhista, os mais divulgados foram: o 

essencial LA1 Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato de trabalho 

e por região e o adicional LA6 Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada em 

comissões formais de segurança e saúde, que ajudam no acompanhamento e aconselhamento 

sobre programas de segurança e saúde ocupacional. O item menos divulgado foi LA5 Prazos 

mínimos de notificação prévia em relação a mudanças operacionais, incluindo se esse 

procedimento é mencionado nos acordos de contratação coletiva.  

O indicador mais divulgado relacionado aos direitos humanos foi o HR4 Número 

total de casos de discriminação e ações tomadas; e o menos divulgado, HR9 Número total de 

Incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos indígenas e ações tomadas. No 

caso dos itens relacionados à sociedade, o item mais divulgado foi o SO1 Natureza, âmbito e 

eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 

comunidades, incluindo no momento da sua instalação durante a operação e no momento da 
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retirada; já o menos foi o SO3 Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação 

nas políticas e práticas de anticorrupção da organização. No tema responsabilidade do 

produto, o indicador mais divulgado foi PR5 Procedimentos relacionados com a satisfação do 

cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente; enquanto o item 

com menor divulgação foi PR4 Indique o número total de incidentes resultantes da não 

conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos à informação e rotulagem 

de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado. 

A Tabela 10 demonstra o nível de evidenciação do GRI, para cada indicador 

estudado na pesquisa, por país. 

 

Tabela 10 – Nível de Divulgação do GRI por País 
País EA %  ET %  EH %  ESO % ERS % ES % ESA % 

México 77,8% 81,5% 77,2% 80,6% 77,6% 79,5% 78,8% 

Chile 67,6% 78,6% 53,7% 66,7% 47,2% 63,6% 65,3% 

Argentina 51,8% 72,3% 43,1% 65,6% 59,7% 61,6% 57,5% 

Brasil 46,5% 57,8% 43,9% 48,9% 40,3% 49,0% 47,9% 

Colômbia 46,4% 44,0% 30,6% 50,0% 38,9% 41,0% 43,3% 

Peru 30,0% 21,4% 55,6% 50,0% 44,4% 40,0% 35,7% 

Total 54,0% 62,8% 49,9% 56,6% 48,7% 55,5% 54,8% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se na Tabela 10 que o país com o maior nível de evidenciação é o México, 

seguido do Chile. O país com o menor nível é o Peru. O Brasil está em quarto lugar na média 

do indicador socioambiental, com um nível de atendimento menor que 50%, sendo impactado 

principalmente pelos indicadores relacionados à responsabilidade do produto. O baixo índice 

atingido pelo Brasil pode ser explicado também pelo fato de sete empresas brasileiras, já 

citadas anteriormente, não terem divulgado nenhuma informação acerca dos indicadores em 

seus relatórios anuais e/ou sustentabilidade.  

É interessante notar que há uma regularidade sobre quais tipos de indicadores 

apresentam menores índices de divulgação. No caso do México, Argentina e Colômbia, o 

agrupamento com menor divulgação foi o relacionado aos direitos humanos. Já no Chile e no 

Brasil, foram os indicadores que tratam da responsabilidade do produto. Somente o Peru 

apresentou uma menor evidenciação das práticas trabalhistas, sendo contraditório quando se 

analisa o geral, já que que essa categoria, no geral, é a que possui a maior divulgação. Essa 

baixa divulgação das empresas do Peru pode ser explicada pelo fato de as leis trabalhistas e 
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previdenciárias do país não favorecem tanto o trabalhador, como foi destacado por Nogueira, 

Barreto e Delgado (2013). 

A Tabela 11 destaca o nível de evidenciação dos indicadores socioambientais do 

GRI para cada variável estudada na pesquisa, agrupada pelo nível de aplicação do GRI. 

 

Tabela 11 – Nível de Divulgação do GRI por Nível de Aplicação 
Nível EA %  ET %  EH %  ESO % ERS % ES % ESA % 

A 55,8% 64,9% 53,7% 55,2% 63,9% 60,2% 58,3% 

A+ 72,2% 70,0% 60,4% 69,2% 57,9% 65,0% 68,0% 

B 51,8% 64,6% 51,9% 54,7% 46,4% 55,7% 54,0% 

B+ 44,7% 59,2% 46,4% 58,1% 45,7% 53,1% 49,5% 

C 32,9% 48,1% 29,0% 31,7% 26,8% 35,8% 34,5% 

C+ 40,5% 73,8% 50,0% 72,9% 61,1% 65,4% 55,1% 

Total 54,0% 62,8% 49,9% 56,6% 48,7% 55,5% 54,8% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 11 demonstra que a média do nível de evidenciação dos indicadores 

socioambientais do GRI é maior para quem é classificado como A+, com 68% de 

atendimento. Esse fato pode ser justificado pelo fato de essa classificação ser considerada 

avançada e pela verificação dos indicadores por uma empresa de auditoria, conforme GRI 

(2006). O mesmo motivo pode ser utilizado quando se observa o menor nível de divulgação, o 

C, já que é considerado um nível iniciante de publicação e sem verificação externa. 

A Tabela 12 mostra o nível de divulgação do GRI agrupada pelo nível de impacto 

ambiental. 

 
Tabela 12 – Nível de Divulgação do GRI por Nível de Impacto 

Impacto Ambiental EA %  ET %  EH %  ESO % ERS % ES % ESA % 

Alto 56,2% 63,6% 48,7% 52,2% 48,1% 54,5% 55,2% 

Médio 57,2% 64,2% 55,6% 66,4% 51,7% 60,0% 58,8% 

Baixo 37,0% 57,4% 41,9% 52,1% 41,4% 49,2% 44,0% 

Total 54,0% 62,8% 49,9% 56,6% 48,7% 55,5% 54,8% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 12 demonstra que as empresas com alto impacto ambiental não são as 

que mais divulgam sobre os indicadores que tratam do meio ambiente (EA%) e também do 

social (ES%), mas sim as de médio impacto. Dessa forma, esse resultado demonstra que as 

organizações que mais causam danos ambientais não buscam divulgar informações relevantes, 

atendendo às exigências dos stakeholders de acompanhar as atividades desenvolvidas pelas 

instituições. As empresas consideradas de baixo impacto têm o menor nível de divulgação, o 
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que já entra em alinhamento com as exigências dos seus stakeholders. Esse resultado 

corrobora com os achados da pesquisa de Machado e Machado (2011).  

 

4.3 Desempenho das empresas da pesquisa 

 

O critério de análise do desempenho empresarial seguiu o mesmo utilizado no 

trabalho de Miranda (2012), que o trata com as multidimensões operacional, econômico e 

geração de valor. 

Os indicadores selecionados para a análise do desempenho empresarial foram: o 

ROA como econômico; Potencial do ativo em gerar caixa (PotCaixa) como operacional; e o 

MVA®, como indicador de valor. 

A Tabela 13 demonstra a estatística descritiva dos indicadores, destacando a 

média, a mediana, o mínimo, o máximo e os quartis para cada indicador de desempenho 

empresarial de todos os países. 

 

Tabela 13 – Estatística Descritiva dos Indicadores Socioambientais  

  ROA PotCaixa MVA(R$ em mil) 

N 
Válido 98 98 98 

Ausente 0 0 0 

Média 15,0% 16,8                           15.401  

Mediana 10,0% 10,0%                             2.592  

Mínimo -250,0% -30,0% -                       133.252  

Máximo 80,0% 40,0%                         618.409  

Percentis 

25 0,0% 10,0%                                  87  

50 10,0% 10,0%                             2.592  

75 20,0% 20,0%                           11.633  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As informações evidenciadas na Tabela 13 mostram que, em média, o indicador 

de desempenho econômico (ROA) é de 15,0%. A empresa brasileira Itautec apresentou o pior 

índice do indicador, -250%; já em contrapartida, a empresa brasileira Cielo teve o melhor 

índice, 80%. Mas, conforme pode ser observado, metade da amostra possui o ROA até 10%.  

Verifica-se que o indicador de desempenho operacional (Pot caixa) teve uma 

média de 16,8% e tem o mínimo apresentado também pela companhia brasileira Itautec 

(30%), e o máximo pela empresa brasileira Souza Cruz (40%). Já nesse indicador, a 

predominância das empresas por volta de 10% é significativa, como pode ser observado pelos 

quartis 25 e 50. 
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Analisando a última dimensão de desempenho da pesquisa, desempenho de valor 

(MVA em mil), em média o indicador apresenta R$ 15.401 mil. O valor mínimo foi da 

empresa brasileira Petrobrás, com - R$ 133.252, enquanto o maior MVA foi da empresa 

mexicana Cemex Global, com R$618.409, sendo considerado um ponto totalmente fora da 

curva, já que até 57% da amostra os valores de MVA calculados apresentam valores de até R$ 

11.633. 

A Tabela 14 demonstra os indicadores de desempenho médios calculados na 

pesquisa e agrupados por país de origem. 

 

Tabela 14 – Indicadores Financeiros por País de Origem 
País ROA Pot Caixa MVA (R$ em mil) 

Argentina 15,6% 21,3% 2.190 
Brasil 6,7% 10,8% 6.104 
Chile 10,5% 13,1% 5.310 
Colômbia 15,6% 17,3% 19.348 
México 17,3% 21,6% 50.101 
Peru 18,1% 20,2% 66.255 
Total 15,0% 16,8% 15.401 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme pode ser observado na Tabela 14, o indicador de desempenho 

econômico (ROA) possui em média 15%. Todos os países estão alinhados com a média, 

exceto o Brasil, que apresentou um índice de 6,7%, e o Chile, com 10.5%. O país com o 

melhor índice operacional foi o Peru, com 18,1%. 

Analisando os índices de desempenho operacional (Pot caixa), verifica-se uma 

média de 16,8%, tendo o México o melhor desempenho, 21,6%, acompanhado da Argentina, 

21,3%, e o Brasil o pior desempenho, 10,8%. 

Verificando a última dimensão da pesquisa, desempenho de valor (MVA em mil), 

a média é de R$ 15.401, tendo o Peru um destaque grande no indicador, apresentando R$ 

66.255, enquanto a Argentina possui o pior índice, com R$ 2.190. 

De uma forma geral, o Brasil apresenta os menores índices quando comparado aos 

outros países – o que é controverso, tendo em vista que o país possui o melhor PIB e maior 

investimento dos países da pesquisa em 2013, conforme IPEA (2013). 

 
4.4 Relação entre Sustentabilidade e Desempenho Empresarial 

 
Com os dados da evidenciação socioambiental levantados e os indicadores do 

desempenho empresarial calculados, pode-se atender ao objetivo geral da pesquisa de analisar 
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a relação entre o nível de evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho nas 

companhias latino-americanas de capital aberto. 

De acordo com o que foi evidenciado na metodologia, o primeiro teste realizado 

na pesquisa foi Kolmogorov-Smirnov para ver se os dados da amostra são normais ou não-

normais, utilizando o SPSS. 

A Tabela 15 evidencia o resultado do teste de normalidade dos dados. 

 
 
 
 
Tabela 15 – Teste Normalidade dos Dados - Kolmogorov-Smirnov 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística DF Sig. Estatística df Sig. 
EA 0,09 98 0,048 0,927 98 0 
ET 0,172 98 0 0,88 98 0 
EH 0,165 98 0 0,852 98 0 
ESO 0,12 98 0,001 0,888 98 0 
ERS 0,109 98 0,006 0,91 98 0 
ES 0,105 98 0,01 0,923 98 0 
ESA 0,107 98 0,007 0,937 98 0 
ROA 0,301 98 0 0,552 98 0 
PotCaixa 0,311 98 0 0,793 98 0 
MVAemR$ 0,36 98 0 0,305 98 0 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados são considerados normais, de acordo com Field (2009), quando o teste é 

não significativo (p > 0,05); por outro lado, se for significativo (p < 0,05), a distribuição é 

consideravelmente diferente de uma distribuição normal – isto é, não-normal.  

Analisando os dados da Tabela 15, verifica-se que os dados são diferentes de uma 

distribuição normal, pois nenhuma variável dos testes apresenta uma significância maior que 

0,05, como também pode ser visto na Figura 3, que apresenta os diagramas com tendência de 

todas as variáveis. 

 

Figura 3 – Diagrama com Tendência  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme verificado na Tabela 15 

e na Figura 3, na qual os dados não são 

normais, pode-se aplicar o teste de correlação 

nos dados da pesquisa utilizando o coeficiente 

de correlação de Spearman. 

A Tabela 16 evidencia a Matriz da 

Análise de Correlação entre as variáveis da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

Tabela 16 – Matriz de Correlação entre as 
Variáveis 

 Rô de Spearman EA ET EH ESO ERS ES ESA 
RO
A 

PotCaix
a MVAemR$ 

 
EA 

Correlações de 
coeficiente 

1,000 ,737*

* 
,744

** 
,712

** 
,699

** 
,791

** 
,930

** 
,126 ,049 ,283** 

Sig. (1 
extremidade) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,108 ,314 ,002 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
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ET 

Correlações de 
coeficiente 

,737** 1,000 ,835
** 

,800
** 

,722
** 

,923
** 

,887
** 

,062 -,073 ,127 

Sig. (1 
extremidade) 

,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,271 ,239 ,106 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

EH 

Correlações de 
coeficiente 

,744** ,835*

* 
1,00

0 
,784

** 
,768

** 
,928

** 
,894

** 
,105 -,012 ,177* 

Sig. (1 
extremidade) 

,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,151 ,454 ,041 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

ESO 

Correlações de 
coeficiente 

,712** ,800*

* 
,784

** 
1,00

0 
,758

** 
,902

** 
,861

** 
,160 ,078 ,195* 

Sig. (1 
extremidade) 

,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,058 ,223 ,027 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

ERS 

Correlações de 
coeficiente 

,699** ,722*

* 
,768

** 
,758

** 
1,00

0 
,881

** 
,844

** 
,231

* 
,110 ,259** 

Sig. (1 
extremidade) 

,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,011 ,140 ,005 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

ES 

Correlações de 
coeficiente 

,791** ,923*

* 
,928

** 
,902

** 
,881

** 
1,00

0 
,955

** 
,148 ,011 ,189* 

Sig. (1 
extremidade) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,073 ,456 ,031 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

ESA 

Correlações de 
coeficiente 

,930** ,887*

* 
,894

** 
,861

** 
,844

** 
,955

** 
1,00

0 
,146 ,043 ,260** 

Sig. (1 
extremidade) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,075 ,338 ,005 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

ROA 

Correlações de 
coeficiente 

,126 ,062 ,105 ,160 ,231
* 

,148 ,146 1,00
0 

,710** ,447** 

Sig. (1 
extremidade) 

,108 ,271 ,151 ,058 ,011 ,073 ,075   ,000 ,000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

PotCaixa 

Correlações de 
coeficiente 

,049 -,073 -
,012 

,078 ,110 ,011 ,043 ,710
** 

1,000 ,532** 

Sig. (1 
extremidade) 

,314 ,239 ,454 ,223 ,140 ,456 ,338 ,000   ,000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

MVA em 
R$ 

Correlações de 
coeficiente 

,283** ,127 ,177
* 

,195
* 

,259
** 

,189
* 

,260
** 

,447
** 

,532** 1,000 

Sig. (1 
extremidade) 

,002 ,106 ,041 ,027 ,005 ,031 ,005 ,000 ,000   

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Nota: *. A correlação é significativa no nível 0,05; **. A correlação é significativa no nível 0,01. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Matriz de Correlação da Tabela 16, de uma forma geral, verifica-se que não há 

correlação entre as variáveis de desempenho com as variáveis de evidenciação da pesquisa. 

Quando analisado o indicador de desempenho econômico (ROA), é encontrada uma relação 

somente com a variável Evidenciação Responsabilidade Produto (ERS%). O ROA é 
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positivamente relacionado com o ERS% com um coeficiente r = 0,231 e existe uma 

probabilidade de menos de 0,005 que esse coeficiente tenha ocorrido. Conforme Dancey e 

Reidy (2006), esta é uma relação fraca, pois o coeficiente foi menor que 0,3. Os resultados 

corroboram com Holanda et al. (2011), que não encontraram evidência de associação entre o 

desempenho socioambiental e o ROA nas empresas analisadas, e é diferente dos achados de 

Alves et al. (2013), que encontram uma correlação positiva e moderada (r=0,44) entre o ROA 

e o indicador de desempenho ambiental.   

Analisando o indicador de desempenho operacional (Pot caixa), não há nenhuma 

relação com os indicadores de evidenciação socioambiental, somente com os outros 

indicadores de resultado.  

Já verificando o resultado da última dimensão de desempenho, a de valor (MVA 

em mil), ela possui relações significativas com todas as dimensões de evidenciação 

socioambiental, exceto, as relacionadas com a Evidenciação Trabalhista (ET%). Mas também 

de acordo com Dancey e Reidy (2006), são relações fracas, já que têm coeficientes menores 

que 0,3. 

Dessa forma, o resultado mostra que a hipótese da pesquisa que se referia a uma 

relação positiva entre a evidenciação socioambiental e o desempenho das companhias não é 

verdadeira, corroborando os achados dos estudos de López; Garcia e Rodriguez (2007), Vital 

et al. (2009), Holanda et al. (2011), Alves et al. (2013), Viviani et al. (2014) e Gois, De Luca 

e Vasconcelos (2015). 

O resultado também corrobora os pressupostos da Teoria dos Shareholders, que 

afirma que as ações sustentáveis geram aumento de custos para as empresas e seu retorno é 

não compensatório, indo de encontro à Teoria dos Stakeholders, a qual defende que a adoção 

de práticas que levam a sustentabilidade impacta positivamente no retorno das companhias. 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo foi desenvolvido com a proposta de atender ao seguinte objetivo: 

analisar a relação entre o nível de evidenciação de indicadores socioambientais e o 

desempenho nas companhias latino-americanas de capital aberto. Para a consecução desse 

intuito, foram desenhados os seguintes objetivos específicos: caracterizar as empresas em 
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relação ao nível de aplicação do relatório, empresa de auditoria do relatório de 

sustentabilidade, setor de atuação e grau de impacto ambiental; identificar os indicadores 

socioambientais divulgados pelas companhias latino-americanas de capital aberto; e avaliar o 

desempenho empresarial das companhias por meio de indicadores operacionais, econômicos e 

de valor. 

A partir do objetivo, foi delineada uma pesquisa quantitativa, na qual os dados 

referentes à evidenciação da sustentabilidade tiveram como fonte os relatórios de 

sustentabilidade do modelo GRI relativos ao exercício social findo em 31/12/2013, assim 

como as informações referentes ao nível de aplicação do relatório, empresa de auditoria do 

relatório de sustentabilidade e o setor de atuação. Já os dados financeiros foram obtidos na 

base de dados do Economática®, também referentes ao exercício social findo em 31/12/2013. 

Houve a classificação das empresas pelo impacto ambiental com base na classificação 

internacional do FTSE4Good Index Series: Inclusion Criteria. 

Com base na revisão de literatura, verificou-se que não há consenso sobre a 

relação entre o nível de evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho 

financeiro, além de existir uma lacuna na área acadêmica sobre a análise do desempenho com 

multidimensões (econômico, operacional e de valor). Dessa forma, a hipótese da pesquisa era 

uma relação entre a evidenciação de indicadores socioambientais e o desempenho das 

companhias latino-americanas de capital aberto.  

Para atender à proposta da pesquisa, os dados foram submetidos à Estatística 

Descritiva e Análise de Correlação (abordagem quantitativa). Por meio da avaliação dos 

resultados dos testes aplicados, pode-se inferir determinadas conclusões, conforme seguem 

brevemente descritas. 

Caracterizando as empresas da pesquisa, para atender ao primeiro objetivo 

específico, identificou-se que a amostra do trabalho é composta por entidades de 25 setores 

diferentes, demonstrando ser uma amostra pulverizada, mas com uma concentração de 28,6% 

das organizações pertencentes ao setor de energia. Ao categorizar de acordo com o grau de 

impacto ambiental (alto, médio e baixo), encontra-se que a maioria das empresas, 54,1%, são 

classificadas no nível alto de impacto ambiental; 30,6% como médio e 15,3% como baixo. 

Esse fato pode ser motivado pelas organizações que mais poluem sentirem uma maior pressão 

da sociedade para divulgar mais informações relacionadas à sustentabilidade. Em relação ao 

nível de aplicação do relatório, temos que a maioria das empresas que publicaram o relatório 

de GRI em 2013 foram classificadas com o nível de aplicação no A+ e B. Já em relação às 

empresas de auditoria, foi verificado que 70,6% das organizações da amostra foram auditadas 
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pelas Big Four (KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu e Ernst & 

Young), tendo um destaque para a Pricewaterhouse. Mas, ao analisar os dados com o nível de 

aplicação, foi verificado que nem sempre as empresas auditadas pela Big Four possuem o 

melhor nível de aplicação do relatório. 

Atendendo ao segundo objetivo específico, que está relacionado à evidenciação 

socioambiental, foi verificado que o nível dos indicadores ambientais, sociais e 

socioambientais é relativamente baixo no período analisado, tendo em média 54,84%. Duas 

empresas divulgaram todos os indicadores do GRI, mas em contrapartida oito não publicaram 

nenhuma informação dos indicadores do tema estudado em seus relatórios anuais e/ou 

sustentabilidade. Os indicadores ambientais tiveram um nível de divulgação menor que os 

sociais, e os indicadores relacionados à evidenciação da responsabilidade do produto foram os 

que apresentaram o menor nível; em contrapartida, as práticas trabalhistas apresentaram o 

maior índice, 62,8%. 

Quando analisado o nível de divulgação em relação aos países, verifica-se que o 

país com o maior nível de evidenciação foi o México, enquanto o menor nível de divulgação 

foi do Peru. Um ponto relevante é a regularidade que existe sobre quais tipos de indicadores 

apresentam menores índices de divulgação quando comparamos os países, sendo eles os 

relacionados aos direitos humanos e a responsabilidade do produto. Já quando se verifica a 

evidenciação pelo nível do impacto ambiental, identifica-se que as empresas com alto impacto 

não são as que mais divulgam os indicadores que tratam do meio ambiente e também do 

social, mas sim as organizações de médio impacto. 

A pesquisa utilizou, para análise dos seus indicadores, o mesmo critério utilizado 

no trabalho de Miranda (2012), que trata o desempenho empresarial com as multidimensões 

operacional, econômico e de geração de valor, para assim atender ao terceiro objetivo 

específico. Foram selecionados os seguintes indicadores: o ROA como indicador econômico; 

Potencial do ativo em gerar caixa como operacional; e o MVA®, como indicador de valor. 

Para atender ao objetivo geral do estudo, foi calculada a correlação entre os 

indicadores de desempenho e os indicadores de evidenciação. O resultado encontrado 

demonstra que não há relações fortes entre os dois aspectos da pesquisa, exceto no caso do 

indicador MVA. Dessa forma, pode-se afirmar que a evidenciação de indicadores 

socioambientais não possui relação positiva com o desempenho das companhias latino-

americanas de capital aberto, nas dimensões operacional e econômico, mas sim que há uma 

relação positiva nos indicadores de valor. 



75 
 

Assim, de uma forma geral, pode-se afirmar que a pesquisa indica uma 

consonância com os pressupostos da Teoria dos Shareholders, já que, apesar do gasto com a 

evidenciação, as empresas não apresentaram um maior desempenho. Um ponto a ser 

destacado é que as organizações que mais causam danos ambientais não buscam divulgar 

informações relevantes às exigências dos stakeholders de acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelas empresas, levantando a seguinte questão: será que as rentabilidades das 

empresas não aumentam devido à baixa divulgação das instituições que mais impactam no 

ambiente onde estão inseridas?  

É reconhecido que este trabalho possui diversas limitações metodológicas e que, 

através delas, emergem as perspectivas para novas investigações desse campo de pesquisa. 

Primeiro, o estudo contemplou somente o período de 2013, sendo interessante aplicar um 

estudo longitudinal para verificar se os achados persistem durante vários períodos. Outro 

ponto seria a inclusão de mais indicadores financeiros na análise, já que, para cada dimensão, 

só foi contemplado um indicador, a fim de observar se a relação entre a evidenciação 

socioambiental e o desempenho pode ser encontrada. A amostra da pesquisa contemplou 

somente os países emergentes, não abordando os de um maior poder econômico, como os 

europeus ou norte-americanos. Outra limitação da pesquisa tem relação com a análise da 

qualidade e da veracidade das informações socioambientais fornecidas pelas empresas, que 

não foi considerada na avaliação do perfil da sustentabilidade socioambiental das 

organizações objeto de estudo, podendo ser contemplada na análise de pesquisas futuras. 

Por fim, esta pesquisa espera ter ajudado a alicerçar ainda mais o campo de estudo 

em foco, fortalecendo a perspectiva de que a sustentabilidade corrobora na construção de 

vantagens competitivas, o que pode ser identificado na forma de desempenho. 
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APÊNDICE A - AS EMPRESAS INTEGRANTES DA POPULAÇÃO DO ESTUDO 
 

Nº Nome da Companhia País de Origem 

1 3M Brasil Brasil 

2 ACE Seguros S.A. Equador 

3 Acindar Grupo ArcelorMittal Argentina 

4 AES Brasil Brasil 

5 AES Eletropaulo Brasil 

6 AES Sul Brasil 
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7 Alcoa Aluminio Brasil 

8 ALL AMER LAT Brasil 

9 AlmacenesExito Colômbia 

10 Alsea México 

11 AmBev Brasil 

12 Amil Participações S.A Brasil 

13 Anhanguera Educacional Brasil 

14 AntofagastaMinerals Chile 

15 ARA México 

16 Arca México 

17 ArcelorMittal Brasil Brasil 

18 Arezzo&Co Brasil 

19 ASUR México 

20 Avianca Holdings S.A. Colômbia 

21 AXTEL México 

22 B2W - Companhia Digital Brasil 

23 BAESA Brasil 

24 Banco Bradesco Brasil 

25 Banco Compartamos México 

26 Banco da Amazonia Brasil 

27 Banco Davivienda Colômbia 

28 Banco de Bogotá Colômbia 

29 Banco de Crédito delPerú (BCP) Peru 

30 Banco del Estado de Chile Chile 

31 Banco do Brasil Brasil 

32 Banco Galicia Argentina 

33 Banco Indusval&Partners Brasil 

34 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Brasil 

35 Banco Patagonia Argentina 

36 Banco Pine Brasil 

37 Banco Santander (Brasil) Brasil 

38 Banrisul Brasil 

39 Barrick Chile Chile 

40 BBVA Bancomer México 

41 BBVA Colômbia Colômbia 

42 BBVA Francés Argentina 

43 BBVA Provincial Venezuela 

44 BicBanco Brasil 

45 BM&FBOVESPA Brasil 

46 Bolsa de Valores de Colômbia Colômbia 

47 Braskem Brasil 

48 BRF (Brasil Foods) Brasil 

49 Bridgestone Costa Rica (BSCR) Costa Rica 

50 Cacique Brasil 

51 CAP Acero Chile 
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52 Carboclor Argentina 

53 Casas GEO México 

54 CCR Brasil 

55 CCU Chile 

56 CCU Argentina Argentina 

57 CEEE-D Brasil 

58 CEEE-GT Brasil 

59 Celsia Colômbia 

60 Celulose Irani Brasil 

61 Cementos Argos Colômbia 

62 CementosPacasmayo Peru 

63 CEMEX México 

64 CEMEX Global México 

65 CEMIG Brasil 

66 Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) Brasil 

67 CESP Brasil 

68 Chilectra Chile 

69 Cielo Brasil 

70 Codelco Chile 

71 Coelba Brasil 

72 Colbún Chile 

73 Comgas Brasil 

74 COMPAÑIA MINERA AUTLAN México 

75 Compañía Minera Poderosa S.A. Peru 

76 Consorcio ARA México 

77 Copasa Brasil 

78 COPEL Brasil 

79 CorporacionLindley Peru 

80 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP Equador 

81 Corporativo Bimbo, S.A. de C.V México 

82 Cosan Brasil 

83 CTBC Brasil 

84 CTEEP Brasil 

85 Diners Club del Equador Equador 

86 Duke Energy International, Geração Paranapanema Brasil 

87 Duke Energy Perú Peru 

88 Duratex Brasil 

89 Ecopetrol Colômbia 

90 EcoRodovias Brasil 

91 Edegel Peru 

92 El Brocal Peru 

93 El Condor Colômbia 

94 Electroperu Peru 

95 Elekeiroz Brasil 

96 Elektro Brasil 
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97 Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras) – Brasil Brasil 

98 Embasa Brasil 

99 Embraer Brasil 

100 Empresa de Energia de Bogota Colômbia 

101 Empresa Nacional de Electricidad (Endesa Chile) Chile 

102 Empresas ICA S.A.B. de C.V. México 

103 Energia de Bogota Colômbia 

104 Enersis Chile 

105 ETB Colômbia 

106 Eternit Brasil 

107 Even Construtora e Incorporadora S.A. Brasil 

108 FEMSA México 

109 FERTILIZANTES HERINGER Brasil 

110 Fibria Brasil 

111 Florex Costa Rica 

112 Florida Ice & Farm Company (FIFCO) Costa Rica 

113 Fundación Pacific Rubiales Colômbia 

114 Gas Natural Argentina Argentina 

115 Gas Natural Colômbia Colômbia 

116 Gas Natural Fenosa Brasil Brasil 

117 Givaudan do Brasil Brasil 

118 GNP Seguros México 

119 GOL Brasil 

120 GOLD FIELDS LA CIMA Peru 

121 Grupo Alfa México 

122 Grupo CPFL Energia Brasil 

123 Grupo Financiero Banorte México 

124 Grupo Fleury Brasil 

125 Grupo Macro Argentina 

126 Grupo Marfrig Brasil 

127 GRUPO MÉXICO México 

128 Grupo Milpo Peru 

129 Grupo Palmas Peru 

130 Grupo Pão de Açúcar Brasil 

131 Grupo Sura Colômbia 

132 Helm Bank Colômbia 

133 Holcim Colômbia Colômbia 

134 Indústrias Romi Brasil 

135 Instituto Ação Empresarial pela Cidadania Brasil 

136 Interceramic México 

137 InversionesCentenario Peru 

138 ISA Colômbia 

139 Isagen Colômbia 

140 Itau Unibanco S/A Brasil 

141 Itaúsa Brasil 
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142 Itautec Brasil 

143 JBS S.A. Brasil 

144 JSL Brasil Brasil 

145 Kellogg's México México 

146 Kepler Weber Brasil 

147 Kimberly-Clark México México 

148 Klabin Brasil 

149 LAFARGE CEMENTOS S.A. Equador 

150 LATAM Airlines Group Chile 

151 Light Brasil 

152 LINX Brasil 

153 Lojas Renner S.A. Brasil 

154 Magazine Luiza Brasil 

155 Masisa (Grupo Nueva) Chile 

156 Mercado Libre Argentina 

157 MetLife México México 

158 Mexichem México 

159 Minera Alumbrera Argentina 

160 Mineros S.A. Colômbia 

161 Minerva S.A. Brasil 

162 MMCo México México 

163 MolinosRío de la Plata Argentina 

164 MRV ENGENHERIA Brasil 

165 Natura Logística e ServicosLtda Brasil 

166 Oi Brasil 

167 OMA México 

168 Pacifico Peru 

169 PEMEX Petroleos Mexicanos México 

170 Penoles México 

171 Petrobras Brasil 

172 Petrobras Argentina Argentina 

173 PETROPERÚ Peru 

174 Pfizer México México 

175 Promigas S.A. Colômbia 

176 Protección Colômbia 

177 QGEP Brasil 

178 Raizen Brasil 

179 Randon Brasil 

180 Renault Argentina S.A. Argentina 

181 Renova Energia Brasil 

182 Repsol Perú Peru 

183 Repsol YPF Equador Equador 

184 Sabesp Brasil 

185 SanCor Cooperativas Unidas Limitada Argentina 

186 Santander Río Argentina Argentina 
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187 Santos Brasil Participações S.A. Brasil 

188 São Martinho Brasil 

189 Seguros Bolivar Colômbia 

190 Seguros Unimed Brasil 

191 SINOBRAS Brasil 

192 SmurfitKappaCartón de Colômbia Colômbia 

193 Sociedades Bolívar Colômbia 

194 Souza Cruz (British American Tobacco) Brasil 

195 Sul América Companhia de Seguro Saúde Brasil 

196 Suramericana S.A Colômbia 

197 Syngenta Brasil Brasil 

198 Tarjeta Naranja Argentina 

199 TDE S.A. Bolívia 

200 Tecnisa Construtora e Incorporadora Brasil 

201 Telecom Argentina Argentina 

202 Telefonica Brasil Brasil 

203 Telefonica Colômbia Colômbia 

204 Telefónica enla Argentina Argentina 

205 tgestiona Peru Peru 

206 TIM Participações Brasil 

207 Toyota Argentina Argentina 

208 Tractebel Energia Brasil 

209 Transportadora de GasdelSur Argentina 

210 Triunfo Participações e Investimentos (TPI) Brasil 

211 UNE Colômbia 

212 Unilever Brasil Brasil 

213 Unión Andina de Cementos (UNACEM) Peru 

214 Vale Brasil 

215 Votorantim Cimentos Brasil 

216 VSPT WineGroup Chile 

217 Wal-Mart de México y Centroamérica México 

218 WEG Brasil 

219 Whirlpool Corporation Brasil Brasil 

220 XstrataCopper Peru Peru 

221 Xstrata Copper San Juan | El Pachón Project Argentina 

 


