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RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO:   

CRIAÇÃO DE UM ÍNDICE COMPOSTO DE SUSTENTABILIDADE PARA AS 

EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

PARTICIPANTES 

Pesquisadores:  

 Prof. Dr. Luiz Carlos Jacob Perera (líder, UPM/PPI)  

 Profª. Drª. Denise Pereira Curi (UPM/PPI) 

 Prof. Dr. Fabiano Guasti Lima (Voluntário, USP/RP) 

 Profª. Marta Fabiano Sambiase (UPM/PPI) 

 Porfª. Drª. Patrícia Gonçalves Vidal (UPM/PPI) 

 Prof. Dr. Roberto Borges Kerr (UPM/PPI) 

 Prof. Dr. Wagner de Souza Borges 

 Prof. Mestre Hugo Crespi Júnior, Egresso PPGCC (Voluntário FMU) 

 Prof. Mestre Tiago Vasconcelos, Egresso PPGCC / Aluno PPGA UPM (Voluntário) 

PRAZOS 

O contrato foi assinado com data de 2 de fevereiro de 2015 com a vigência de 12 meses. Foi 

solicitada e concedida prorrogação do prazo até 1 de agosto de 2016.  

 

SITUAÇÃO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS  

Objetivo 1:  

Atualizar o banco de dados das variáveis ambientais que incluirá dados de 2007 a 2014. 

Objetivo alcançado. 

Comentário: A base de dados que servia como suporte do banco de dados, era desenvolvida 

com base no anuário Análise Gestão Ambiental (AGA), da Editora Análise, a qual foi 

interrompida a partir de 2015 devido à falta de patrocínio (Vale e Petrobrás – principais 

patrocinadores), consequência da crise econômica que assola o País. Isto foi um fato relevante, 

pois discutiríamos com a direção deste anuário a possível coleta de dados sociais. 

Objetivo 2: 

Desenvolver a fundamentação teórica para consolidar as variáveis que irão compor o 

índice social. 

Objetivo alcançado. 
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Comentário: Após infrutíferas negociações com a Análise Gestão Ambiental (vide Objetivo 1) 

optou-se por aderir à captação de dados com base no modelo de relatório padronizado do Global 

Reporting Initiative (GRI). Esta transição ocorreu por motivos técnicos e práticos, dado que a 

evolução do projeto conduziu a uma parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo 

(FIESP). A parceria com a FIESP permitirá o acesso e captação de dados de um grande número 

de empresas (vide item 11 de Produtos Elaborados).    

Objetivo 3: 

Testar modelos alternativos de análise. 

Objetivo alcançado. 

Comentário: Foram testados os modelos desenvolvidos internamente e mais o Modelo de 

Análise Hierárquica, o qual foi aplicado em trabalho submetido ao evento internacional XL 

Encontro da Associação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (EnANPAD). 

 

PRODUTOS ELABORADOS 

1) Trabalho Técnico: desenvolvimento de base de dados 

Foi complementada a base de dados ambientais com a inclusão dos anos 2013 e 2014 como 

parte da monografia desenvolvida por Abruzzese, A.C.P. e Soares, A.S.: Empresas 

Brasileiras: desempenho ambiental de 2007 a 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 

finalizado no 1º semestre de 2015 (vide item 7 – Orientações Concluídas). 

 

2) Trabalho Técnico: Relatório 

 Relatório Técnico do Projeto: Criação de Um Índice Composto de Sustentabilidade para as 

Empresas Brasileiras (referente ao ano de 2015) 

 

3) Trabalho Técnico: Participação em órgão de representação internacional 

 Academy of Management (AOM).  

Governing Board of ONE, Member of Greening Team / ONE Division. 

Luiz Carlos Jacob Perera is Elected Member of Greening Team from 2012 – 2015. 

http://one.aomonline.org/ONE_Web/Greening_Team. The Organizations and the Natural 

Environment (ONE) Division of the Academy of Management is dedicated to the 

advancement of research, teaching, and service in the area of relationships between 

organizations and the natural environment. We believe that these interactions may be 

among the most significant components in the continued existence, development, and 

management of human organizations and societies.   

http://one.aomonline.org/ONE_Web/Greening_Team
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4) Trabalho Técnico: Pareceres 

Avaliação de artigos submetidos a periódicos nacionais e internacionais 

 Gestão & Regionalidade (IMES/USCS) – (1 artigo). 2015. 

 International Journal of Auditing Technology (IJAUDIT). Switzerland, Genève. (1 artigo). 

2015; 

 Práticas em Contabilidade e Gestão (PCG/UPM) – (3 artigos). 2015; 

 Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria (2 artigos). 2015; 

 Revista de Administração de Empresas (RAE/FGV) – (1 artigo). 2015; 

 Revista Universo Contábil - Universidade Regional de Blumenau (FURB) – (1 artigo). 

2015; 

 Tecnologias de Administração e Contabilidade (TAC/ANPAD) – (1 artigo). 2015; 

 XVIII Simpósio de Administração da Produção, logística e Operações Internacionais (1 

artigo). 2015; 

 Revista de Administração Contemporânea: avaliação de um artigo em 3 etapas. 

Ao todo foram avaliados 14 artigos com cerca de 400 páginas 

 

Avaliação de artigos submetidos a eventos nacionais e internacionais 

 75th. Annual Meeting of the Academy of Management – Opening Governance. (4 artigos). 

2015; 

 76th. Annual Meeting of the Academy of Management – Making Organizations 

Meaningful. (4 artigos). 2016; 

 8º Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas 

(IFBAE/França/Brasil) – (4 artigos). 2015; 

 VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade (AdCont/UFRJ) – (4 artigos). 

2015; 

 XVIII Seminários em Administração (SemeAd/FEA/USP) – (3 artigos). 2015; 

 XVIII Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais 

SIMPOI) – (1 artigo). 2015; 

 XIX Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais 

SIMPOI) – (3 artigos). 2016; 

 XXII Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP/UNESP/BAURU) – (4 artigos). 2015  

 XXXIX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(EnANPAD) – (3 artigos). 2015;  

 XXXX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(EnANPAD) – (9 artigos). 2016; 

Ao todo foram avaliados 50 artigos com cerca de 870 páginas. 
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5) Participação em eventos 

 9th. Iberoamerican Academy of Management Meeting. The Future of entrepreneurship and 

innovation in Iberoamerica. Trabalho apresentado: Sustainability Indicators and The Social 

Dimension - Creating an Sustainability Compound Index for Brazilian Companies. Evento 

Internacional em Santiago do Chile de 3 a 5 Dez. 2015. A apresentação foi feita em 

videoconferência a partir da UPM. 

A Profª. Marta Fabiano Sambiase, com suporte do Mackpesquisa (com verba deste projeto) 

liderou a apresentação do PDW ocorrido em Santiago, no Chile.  

 Fórum Exame de Sustentabilidade. Economia verde. As oportunidades do Brasil. 2015. 

 SANTOS, E. P.; PERERA, L. C. J. (2015). Reduzindo o Risco de Crédito da Indústria Base 

com Modelos de Análise e Segmentação. VI Congresso Nacional de Administração e ii)  

 GLÓRIA. D.; PERERA L AdCont 2015.. C. J. (2015). Crédito no Processo de Recuperação 

Judicial e Extra Judicial. VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - 

AdCont 2015. 

 PERERA, L. C. J.; PEREIRA, D. C.; KERR, R. B.; LIMA F. G.; VIDAL P. G. (2015).   

Desempenho Ambiental das Empresas Brasileiras no Período de 2007 a 2012.  XXXIX 

Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(EnANPAD).  

Trabalhos submetidos a eventos 

 The Environmental Performance of Brazilian Firms in the Period from 2007 to 2012. Para 

ser submetido ao 76th.Annual Meeting of the Academy of Management - Making 

Organizations Meaningful – O artigo foi traduzido com verba do Mackpesquisa e 

submetido ao evento, porém não foi aprovado. Com base nas observações feitas pelos 

avaliadores o artigo foi refeito e submetido à uma revista internacional. 

 PERERA, L. C. J.; PEREIRA, D. C.; KERR, R. B.; LIMA F. G.; VIDAL P. G. (2015).   

Desempenho Ambiental das Empresas Brasileiras no Período de 2007 a 2012.  XXXIX 

Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(EnANPAD).  

 PERERA, L. C. J.; PEREIRA, D. C.; BORGES, W. S.; KERR, R. B.; LIMA F. G. (2016).   

Criação de Um Índice Ambiental para as Empresas Brasileiras 

e sua Dependência do EBTIDA (2007 a 2014). XL Encontro da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD). 

 

6) Participação em bancas 

 Doutorado: 1 Banca, como avaliador interno. 

 Mestrado: 10 bancas, sendo 4 como orientador. 

 Qualificação de Mestrado: 5 bancas, sendo 3 como orientador. 

 Graduação (TCC): 12 bancas, sendo 3 como orientador. 
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7) Orientações concluídas e em andamento 

Concluídas 

 Tiago de Vasconcelos. (2015). Análise de crédito além da contabilidade fiscal e 

societária. Dissertação de Mestrado em Controladoria Empresarial do PPGCC. UPM. 

 Ernani Possato dos Santos. (2015). Análise de crédito com segmentação de carteira, 

modelos de Análise Discriminante, Regressão Logística e Classification and 

Regression Trees (CART). Dissertação de Mestrado em Controladoria Empresarial do 

PPGCC. UPM.  

 Daniel Glória. (2015). Crédito no processo de recuperação judicial e extrajudicial.  

Dissertação de Mestrado em Controladoria Empresarial do PPGCC. UPM.  

 Francisco Turra. (2015). Verificando o nível de adoção da “IFRS 7 - instrumentos 

financeiros: divulgação” por empresas brasileiras. Dissertação de Mestrado em 

Controladoria Empresarial do PPGCC. UPM. 

 Ana Carolina Pacheco Abruzzese e Ariane dos Santos Soares. (2015). Empresas 

Brasileiras: desempenho ambiental de 2007 a 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 Bruno Polizel, Maryellen Nayann, Rosane Oliveira e Thais Franguelli. (2015). Fusões e 

Aquisições e o Triple Bottom Line.  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Ciências Contábeis) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 Isabela Molinar Franco e Pedro Osorio Aguiar Oliveira. (2015). A Sustentabilidade e seu 

reconhecimento no mundo corporativo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Ciências Contábeis) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 Pedro Lopes Monteiro, Yago Alves Nascimento. (2015). Estudo de Caso: A fusão no 

setor de logística entre Rumo e All (inclui os aspectos socioambientais). Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Em andamento 

 Pedro Ivo Fator (2015). A assimetria das informações fornecidas e exigidas para o afluxo 

de capitais nas micro, pequenas e médias empresas via operações com empresas de 

Factoring. Mestrado em Controladoria Empresarial. PPGCC. 

 Antônio Maspoli Filho (2015). Título não definido. Mestrado em Controladoria 

Empresarial. PPGCC.  

 Francisco Jose Martinho de Queiroz (2015). Título não definido. Mestrado em 

Controladoria Empresarial. PPGCC. 

 Fabiano Augusto Akiyama Shimabuku (2016). Quais os impactos financeiros e 

socioambientais da operação Lava Jato na Petrobrás. Mestrado em Controladoria 

Empresarial. PPGCC. 

 Antonio Edson Maciel Dos Santos (2016). Título não definido. Mestrado em Controladoria 

Empresarial. PPGCC. 
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8) Publicações 

Capítulo de livro 

 PERERA, L. C. J. Títulos de Longo Prazo - Capítulo 11 da 5ª Edição do Livro Cálculo 

Financeiro das Tesourarias. São Paulo: Saint Paul, 2015.  

Periódicos – Artigos publicados 

 VASCONCELOS, T.; PERERA L. C. J. Concessão de Crédito para Empresas com 

Divergência entre a Contabilidade Fiscal e Societária no Brasil.  Revista da Associação 

Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC). 

São Paulo: SP, 2016. 

 IMONIANA, J. O.; PERERA, L. C. J. The role of IS Auditing in assurance services.  

Management Control. Italy: Florence, Ed. Francoangeli, 2016. 

Periódicos – Artigos aprovados 

 PERERA, L. C. J.; CRESPI JR. H.; YARUSSI, F. M.; BARBOZA, C. A. Análise 

Econômica e Financeira de Empresas. Um Estudo Teórico/Empírico Sobre as Diferenças 

Setoriais. Revista de Contabilidade & Finanças. Portugal: Associação Portuguesa de 

Contabilistas, 2016. 

 IMONIANA, J. O.; PERERA, L. C. J. Assessment of internal control systems to curb 

corporate fraud – Evidence from Brazil. African Journal of Accounting, Auditing and 

Finance. 2016. 

Periódicos – Artigos submetidos 

 BONAFÉ, E. M.; PERERA, L. C. J. Contratos a Termo, Contratos Futuros e seu 

Reconhecimento Contábil. Revista Contabilidade & Finanças (RC&F/USP). 2015. 

 CRESPI, H.; PERERA, L. C. J.; KERR, R. B. Gerenciamento do Ponto de Corte na 

Concessão do Credito Direto ao Consumidor. Tecnologias de Administração e 

Contabilidade (TAC/ANPAD). 2015. 

 PERERA, L. C. J.; CURI, D. P.; BORGES W. S.; SOBREIRO, V. A.; KIMURA H. The 

creation of an Environmental Index for Brazilian companies and its dependence to 

EBTIDA. Journal of Sustainable Finance & Investment. 2016 

 PERERA, L. C. J.; CURI, D. P.; BORGES R. B.; KIMURA H.;   SOBREIRO, V. A.          

The Environmental Performance of Brazilian Firms. Latin American Journal of 

Management for Sustainable Development. 2016 

 

9) Palestras 

 Finanças em Foco 2015 - USP/RP. Palestra: Impactos da atual crise econômica nas finanças 

empresariais. 
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10) Outras Atividades 

 Curso de Excel ministrado no âmbito do CCSA para alunos de graduação (2015). 

 Cursos de Extensão ofertados: Crédito I (Fundamentos), Crédito II (modelos Básicos) e 

Crédito III (Credit Scoring), (2015) 

 Moderou a Mesa Temática Sustentabilidade no Ensino e Pesquisa do CCSA, na IX Semana 

de Preparação Pedagógica promovida pela Reitoria da UPM. 

 Participou da palestra Desafios da Interdisciplinaridade, na IX Semana de Preparação 

Pedagógica promovida pela Reitoria da UPM. 

 Participou do Workshop de Metodologia da Pesquisa nos dias 7 e 14 de abril de 2016 com 

carga horária de seis horas. 

11) Evolução do Projeto “Criação de Um Índice Composto de Sustentabilidade para as 

Empresas Brasileiras”, para o de “Criação de um Índice de Sustentabilidade 

Mackenzie-FIESP” 

Este tópico é relevante por evidenciar a evolução natural e desejada do projeto original, de 

natureza acadêmica, para um projeto social de aplicação prática e relevante, em parceria com 

uma instituição de grande representatividade nacional, a Federação das Indústria do Estado de 

São Paulo (FIESP). Cabe ressaltar que esta evolução só foi possível graças a um trabalho de 

equipe envolvendo a participação da direção do CCSA, da AMS, da equipe do projeto e apoio 

e orientação do Mackpesquisa. 

O ano de 2015 foi muito favorável à implementação dos temas ligados ao Desenvolvimento 

Sustentável e à Sustentabilidade no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). As 

discussões iniciais e estruturação do projeto da Agência Mackenzie de Sustentabilidade (AMS) 

em 2015 e sua aprovação, em 2016, pelo Instituto Mackenzie de Pesquisa (Mackpesquisa), 

assim como o apoio do Mack Empresas foram fundamentais para o avanço do Projeto “Criação 

de Um Índice Composto de Sustentabilidade para as Empresas Brasileiras”, objeto deste 

relatório. 

Em novembro de 2015 discutíamos com a Diretora da Revista Análise Gestão Ambiental, 

Silvana Quaglio, a possibilidade de inclusão de questões referentes à coleta de dados Sociais, 

quando por iniciativa do Prof. Alberto Medeiros fomos direcionados e apresentados ao Sr. 

Rafael Cervone, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (ABIT), 

parceiro tradicional do CCSA no prêmio ABIT. O projeto de Criação do Índice de 

Sustentabilidade foi apresentado na sede da ABIT e chamou a atenção do seu presidente, que 

sugeriu apresentá-lo à Federação das Indústria do Estado de São Paulo (FIESP). 

No dia 7 de dezembro de 2015, no prédio João Calvino, foi feita a primeira reunião com o 

pessoal da FIESP, representada pela Gerente de Meio Ambiente Anicia A. B. Pio e pelo 

Especialista em Meio Ambiente Luciano R. Coelho. Nesta ocasião foram apresentados o Mack 

Empresas, pelo Prof. Alberto Medeiros, a AMS (ainda em projeto) pela Profa. Denise Pereira 

e o projeto de “Criação de Um Índice Composto de Sustentabilidade para as Empresas 
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Brasileiras” pelo líder do Projeto Prof. Perera. A reunião teve como objetivo induzir uma 

possível parceria entre o Mackenzie e a FIESP para o desenvolvimento do Índice. Estavam 

também presentes outros professores ligados ao projeto, e na ocasião discutiu-se a estrutura e 

objetivos do projeto que poderia corresponder aos anseios da FIESP. Desta forma foi feito o 

primeiro contato para a criação do Índice de Sustentabilidade Mackenzie-FIESP. 

Neste ponto cabe esclarecer que a FIESP é a maior entidade de classe da indústria brasileira. 

Representa cerca de 130 mil indústrias de diversos setores, de todos os portes e das mais 

diferentes cadeias produtivas, distribuídas em 131 sindicatos patronais                                     

(http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/). 

Posteriormente, no dia 13 de maio de 2016, foi realizada uma reunião na FIESP com a Gerente 

de Meio Ambiente Anicia Pio, a Profª. Denise, já como líder da AMS (projeto aprovado pelo 

Mackpesquisa no início de 2016) e o Prof. Perera, líder do Projeto do Índice de 

Sustentabilidade. Nesta ocasião foi discutido objetivamente o desenvolvimento do projeto 

Índice de Sustentabilidade Mackenzie-FIESP, quando foi sugerido pelo líder do projeto a 

utilização dos indicadores do Global Reporting Initiative (GRI), padrão internacional de 

relatório de sustentabilidade. Este é um fato relevante que irá determinar a reestrutura do projeto 

inicial. Nos dias imediatos foi encaminhado à Gerente Anicia uma cópia do artigo, 

originalmente submetido ao XL EnANPAD, que evidencia a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento de um índice ambiental. O material encaminhado objetivou mostrar a 

competência e fundamentação para o desenvolvimento da parceria em discussão. 

Finalmente, no dia 16 de junho, próximo passado, na sala de reuniões do CCSA foi feita uma 

reunião na qual compareceram três representantes da FIESP, mais os líderes dos projetos de 

sustentabilidade e membros da equipe (em formação) do novo Projeto. Nessa ocasião o Prof. 

Alberto abriu a reunião falando sobre o papel do Mack Empresas, a Profª. Denise ressaltou 

papel de coordenação da AMS de todos os projetos ligados à sustentabilidade, e o Prof. Perera, 

líder do Projeto Índice de Sustentabilidade Mackenzie-FIESP fez a apresentação do Projeto já 

com a configuração do GRI. Na ocasião foram discutidas e comentadas inclusive as possíveis 

formas de financiamento do projeto e a Gerente Anicia foi incluída na estrutura do Projeto como 

coordenadora de comunicações. 

Na ocasião foi apresentado o esboço do organograma do Projeto Índice de Sustentabilidade 

Mackenzie-FIESP o qual servirá de base para a submissão do projeto ao Mackpesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, cabe esclarecer que este projeto, faz parte de uma sequência de projetos, iniciada 

em 2009, voltados para o aprofundamento do tema sustentabilidade na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Sequencialmente, foram estudados: i) Influência das práticas 

sustentabilidade no risco de crédito corporativo (2009/12); ii) Incluindo sustentabilidade na 

análise econômica financeira das empresas brasileiras (2013/2014), e; iii) Criação de um índice 

de sustentabilidade para as empresas brasileiras (2015/2016).  

Ao longo desses anos, o trabalho foi desenvolvido de forma continuada e profícua, facilitando 

a prática da pesquisa formadora de conhecimento, desenvolvida por meio do estudo dedicado 

e colaborativo, isto resultou na formação de equipes e reconhecimento de competências 

internas.  

A criação da Agência Mackenzie de Sustentabilidade foi outro passo importante, pois além de 

aglutinar o grupo de estudiosos da Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, permitiu 

um maior apoio à pesquisa e a possibilidade de uma parceria interna na atividade gerencial. 

Cabe aqui ressaltar que todo o trabalho junto à FIESP foi desenvolvido juntamente com o Mack 

Empresas e a AMS.  

Neste trabalho a parte mais difícil de ser alcançada foi a obtenção dos dados sociais das 

empresas e isto ocorreu por dois motivos, os quais independem da vontade ou perícia do 

pesquisador: a descontinuidade da Análise Gestão Ambiental (Vide comentário do Objetivo 1), 

e; ii) as variáveis sociais são sempre as mais difíceis de serem coletadas, pois mesmo as 

empresas que publicam Balanços Sociais, não o fazem de maneira padronizada. Conclusão: não 

se têm os dados ou estes são esparsos e não comparáveis.   

Com relação à Metodologia, item 1.4 do Projeto, comenta-se a seguir o desenvolvimento das 

três etapas constantes do Projeto:  

1) O banco de dados com as variáveis ambientais e econômicas foi ajustado, gerando uma base 

de dados atualizada de 2007 a 2014. Esta base de dados foi utilizada no trabalho 

encaminhado ao XL EnANPAD em 2016. 

2) A criação de um conjunto de variáveis sociais, foi reconsiderada. Em virtude da evolução 

do projeto para a criação de um Índice de Sustentabilidade Mackenzie-FIESP, o programa 

de captação dos dados, assim como o conjunto de índices a ser considerado, evoluiu para 

ajustar-se às informações constantes no relatório padronizado do GRI.  

O GRI desde 1990 é pioneiro no desenvolvimento de Relatórios de Sustentabilidade 

Padronizados. Atualmente, 9.126 organizações adotam o GRI e sua base de dados conta 

com 23.516 relatórios (http://database.globalreporting.org/). 

3) Nesta etapa da metodologia, propunha-se originalmente criar um índice de sustentabilidade 

e verificar a sua aplicabilidade na valorização das empresas testando-se a hipótese:  

HA : Resultado = f (Índice de Sustentabilidade) 

http://database.globalreporting.org/
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Para tornar a assertiva da hipótese mais objetiva, dado que se trabalhou com o índice 

ambiental (como proxy do Índice de Sustentabilidade) e Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization (EBTIDA), uma proxy de Resultado, optou-se por inverter 

a hipótese inicial, o que mantem o relacionamento das variáveis, alterando apenas o 

posicionamento nos eixos cartesianos:   

HA : Índice Ambiental (IA) = f (EBTIDA) 

No artigo submetido ao XL EnANPAD, a amostra geral com 692 observações foi 

subdividida em extratos com os 100 maiores e os 100 menores EBTIDAS. Com base nos 

resultados alcançados, pode-se afirmar que a H0 foi rejeitada com significância de 1% para 

a amostra geral (692 observações) e para o estrato correspondente aos 100 maiores 

EBTIDAS.  

H0 não foi rejeitada para o estrato dos 100 menores EBTIDAS, de fato este resultado 

confirma outra evidência, já ensinada pelo mestre Helio de Paula Leite em Introdução à 

Administração Financeira (1985, p. 114) “... a primeira (e principal) fonte de fundos é a    

geração líquida de recurso através das operações”. Evidente que estes recursos devem ser 

gerados de forma cristalina, com o cumprimento de todas as obrigações legais, éticas e 

morais relativas também às boas práticas ambientais. Em outras palavras o custo ambiental 

deve ser considerado no produto que é colocado no mercado. Quando as empresas sequer 

conseguem cobrir seu custo operacional, como esperar que atendam às exigências 

ambientais? 

 

Confirmada a relação das variáveis, buscou-se quantificar essa relação, ou seja, encontrar 

os valores dos coeficientes da função que relaciona IA e EBTIDA. Foi aplicado um modelo 

simples de regressão linear, Ordinary least-squares (OLS), no qual o Índice Ambiental foi 

medido em percentual e o EBTIDA em milhões de reais (R$). Verificou-se os seguintes 

resultados:  

 

Para a amostra geral com 692 observações verificou-se que uma variação de R$ 2 bilhões 

pode induzir uma variação de 1% no Índice Ambiental; empresas com os 100 maiores 

EBTIDAS mostram que, em média, uma variação de 1% no IA, deve ser induzida por uma 

variação média de R$ 3 bilhões no EBTIDA, e; para empresas com os 100 menores 

EBTIDAS, verificou-se que uma variação de R$ 69 milhões pode induzir uma variação de 

1% no Índice Ambiental. Esta constatação mostra a robustez da hipótese formulada na 

rejeição de H0. 

Considerando que o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver e aperfeiçoar as informações 

obtidas a partir dos indicadores socioambientais na complementação dos indicadores 

 

Amostra n α β tβ R
2 MM/1%IA

Todos 692 0.565 4,7 E-06 5.93 4.8 2,123

100 mais 100 0.603 3,4 E-06 3.36 10.3 2,985

100 menos 100 0.517 1,4 E-05 1.38 1.9 69

Regressão do Índice Ambiental = f (EBTIDA)
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econômicos (p. 6 do Projeto), à luz dos resultados evidenciados, pode-se afirmar que os 

objetivos do projeto foram alcançados. 

Considere-se ainda que a metodologia aplicada levou a pesquisa para um patamar superior, ou 

seja, desenvolveu um modelo capaz de ser aplicado em um grande número de empresas e 

também levou a uma solução racional, qual seja a de usar o modelo de relatório do GRI como 

base de coleta de dados, desta forma resolvendo o problema de comparabilidade e 

universalidade, permitindo comparação com empresas internacionais. Acrescente-se ainda a 

possibilidade de o GRI ajustar sua complexidade ao tamanho e competência de empresas de 

menor porte. 

Ressalte-se que a metodologia desenvolvida e testada permitiu o progresso da pesquisa e a 

parceria para desenvolvimento do índice Mackenzie-FIESP, que será objeto do próximo projeto 

a ser submetido ao crivo do Mackpesquisa.  

Aspecto relevante de progresso, em termos de comunicação, no ano de 2015, foi a 

videoconferência realiza para apresentação da AMS e do Projeto Indicadores feita no 9th 

Iberoamerican Academy of Management Meeting. A ferramenta de videoconferência mostrou-

se prática e funcional, permitindo a aproximação visual e a comunicação imediata de players 

distantes geograficamente, em vias de compartilhar informações e conhecimento, o que abre 

grande perspectiva de comunicação para o futuro.  

Finalizando, outro aspecto a ser esclarecido é que, devido às atividades docentes quer na 

graduação ou no Stricto Sensu, nem sempre consegue-se alinhar os objetivos dos projetos com 

as orientações encaminhadas, por isto é natural que algumas atividades e publicações fujam ao 

escopo inicial do projeto. 

São Paulo, 04 de julho de 2016 

 

Prof. Dr. Luiz Carlos Jacob Perera 

Líder do Projeto 

Mestrado Profissional em Controladoria 

PPGCC / CCSA 

 

 


