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RESUMO 

 
 
O tema Sustentabilidade nas organizações tem sido bastante debatido, recentemente. Algumas 
correntes teóricas afirmam que, para garantir a perenidade, as organizações devem inserir na 
sua estratégia elementos que considerem o perfeito equilíbrio nas relações com diversos 
grupos de interesse. Esta linha teórica descreve que, os sistemas econômicos, sociais e 
ambientais estão integrados, e, portanto, as organizações não podem implementar estratégias 
que contemplem somente uma das dimensões. Outras correntes afirmam que, as organizações 
devem criar valor no longo prazo e concentrar seus esforços e investimentos na produção e na 
busca da competitividade e, para tanto, enfocando em um único objetivo: a maximização de 
valor da organização no longo prazo e, desta forma, haverá, conseqüentemente, ganhos e bem 
estar para toda sociedade. Neste contexto complexo, Índices de Sustentabilidade foram 
criados em escala global. Estes índices, em geral, avaliam várias dimensões das relações da 
organização com a sociedade, meio ambiente e com os provedores de capital para a empresa. 
No Brasil, especificamente no ano de 2005, foi criado o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE). Anualmente, a BOVESPA anuncia ao mercado a nova carteira do ISE, na 
qual constam empresas que respondem, voluntariamente, um questionário amplo sobre as 
suas práticas de Sustentabilidade. A participação na carteira indica que estas empresas foram 
avaliadas de acordo com os critérios de Sustentabilidade da Bolsa.  Existe muita discussão se 
as organizações que fazem parte deste indicador ou de indicadores similares trazem retornos 
anormais aos acionistas, e se, investimentos em práticas de sustentabilidade são bem vistos 
pelo mercado de capitais. O presente trabalho investigou, por meio da metodologia de estudo 
de evento, se a entrada de uma empresa na carteira do ISE, traz valor ao acionista. Foi 
estabelecido um período de evento de -15 até 120 dias do dia do anúncio e criado, dentro 
deste período, diversas janelas de evento. Nesta pesquisa, a metodologia foi aplicada de duas 
formas distintas: a primeira, por meio da comparação das empresas do ISE com um índice de 
bastante tradição no mercado de capitais brasileiro, o Ibovespa; e a segunda, fazendo-se a 
comparação com empresas que tem suas atividades principais dentro da mesma classificação 
setorial (de acordo com a BOVESPA) das empresas pertencentes à carteira do ISE, e que são 
chamadas, neste trabalho, de Grupo de Controle. Com relação aos resultados encontrados, 
quando comparadas com o índice de mercado as empresas participantes da carteira do ISE 
não demonstram retornos anormais acumulados positivos e, estatisticamente significantes, em 
nenhuma das janelas de evento do estudo. De qualquer forma, não foram encontrados, 
também, resultados robustos que levem a inferência de destruição de valor devido ao anúncio 
de entrada da empresa na carteira.  Por outro lado, os resultados com Grupo de Controle 
indicam que, empresas que foram anunciadas como participantes do ISE, conseguem obter 
retornos anormais acumulados, estatisticamente significantes, em janelas próximas a data de 
anúncio. Sendo assim, estes resultados podem servir de apoio para os processos de tomada de 
decisão dos gestores das companhias, no estabelecimento de políticas relacionadas às práticas 
de Sustentabilidade nas organizações.  
 
Palavras-chave: Índice de Sustentabilidade, Sustentabilidade, Função Objetivo da Firma, 
Estudo de Evento, Responsabilidade Socioambiental, Desempenho Financeiro, Teoria dos 
Stakeholders. 
 
Linha de Pesquisa: Finanças Estratégicas 
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ABSTRACT 

 
 
There has been a lot of debate about Sustainability into the organizations recently. Some 
theorists state the organization should consider in their strategies elements that include the 
interest of the different stakeholders. This theoretical chain considers that economics, social 
and environmental systems are integrated, and so the organizations can’t implement strategies 
which consider just one dimension. Other chain affirms the organizations should maximize 
the long term value and concentrate their efforts and investments on production and 
competitiveness, so they need to focus in only one objective, which is the long term value 
maximization of the firm, in this way, according this theory social welfare will be also 
maximized. In this complex context, sustainability indexes were created worldwide. These 
indexes in general, evaluate several dimensions and relations between the organization and 
society, environment and equity holders. In Brazil, was created in 2005 the sustainability 
index, ISE. Annually the BOVESPA announces to the market the new ISE Group, in which is 
included the companies that submit voluntarily, the answers to a wide survey about their 
sustainability practices.  The inclusion on such group indicates the companies were evaluated 
according the rules of BOVESPA’s sustainability rules. There are several discussions, if the 
organizations that make part of ISE group or similar, can capture abnormal returns to their 
shareholders, and if investments done in sustainability receive special attention by capital 
markets. This study investigates, using the event study methodology, if the announcement of 
being part of ISE group, creates value to shareholders. As event period was defined -15 to 120 
days from announcement date, and in this period were created several event windows. In this 
research, the methodology is applied in two different ways: first; comparing the ISE group 
companies with a traditional Brazilian market index, the Ibovespa; second is the comparison 
with companies that have most part of their revenues from activities and products categorized 
in the same sector class (according BOVESPA) as the ISE ones, called in this study as control 
group. The results indicate the companies included in the ISE group do not capture 
Cumulated Abnormal Returns (CAR), when compared with the index market, in any event 
window. Anyhow, there were not found results that infer about lost of value, due the ISE 
announcement to the firm. By the other way, the results indicated that ISE companies can 
capture cumulated abnormal returns with statistically significant levels, when compared with 
the control group, in windows close to the announcement day. These results could be used to 
support manager’s processes of decision, for establishing policies regarding sustainability of 
organizations.  
 
 
Key words: Sustainability Index, Sustainability, Corporate Objective Function, Event Study, 
Environmental Corporate Responsibility, Financial Performance, Stakeholder Theory. 
 
Research Area: Strategic Finance 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 
Existe, atualmente, grande preocupação dos agentes sociais com o tema 

desenvolvimento sustentável. Este assunto ganhou maior notoriedade após a publicação do 

relatório da Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das 

Nações Unidas, chamada de comissão Brundtland em 1987. O ponto central do relatório 

enfatiza que, para se atingir o desenvolvimento sustentável deve-se atender às necessidades 

das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades. 

Neste novo cenário mundial, as organizações estão sendo desafiadas a participarem 

desta discussão e implementarem estratégias que as direcionem para este caminho. Como as 

estratégias de negócios são complexas, elas devem ser examinadas sob várias perspectivas 

diferentes. O novo paradigma da sustentabilidade das organizações se apóia em teorias como, 

a dos stakeholders e em conceitos, tais como, o Triple Bottom Line (TBL). 

A proposição do conceito do TBL foi apresentada, inicialmente, por Elkington (2001), 

e afirma que, as organizações podem atingir a sustentabilidade se avaliarem os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais de suas atividades, chamados neste texto de pilares das 

múltiplas dimensões. O ponto fundamental de conceitos como o TBL é de que, as empresas 

devem considerar pesos equivalentes para os três aspectos. Estes instrumentos têm os seus 

principais aspectos alinhados com a teoria dos stakeholders. Esta teoria emergiu em meados 

dos anos oitenta com a publicação da obra seminal Strategic Management: a stakeholder 

approach de Edward Freeman em 1984 (FREEMAN; MVVEA, 2001). Esta teoria descreve 

que a empresa deve tomar decisões que estejam alinhadas com todos os grupos de interesse ou 

indivíduos, que podem afetar ou serem afetados pelas atividades da empresa, os chamados 

stakeholders. A teoria dos stakeholders descreve que, a capacidade de uma firma gerar 

riqueza sustentável no tempo, é determinada por suas relações com os diversos públicos de 

interesse. De acordo com esta teoria, a corporação é definida como uma organização sócio-

econômica construída para criar riqueza para os diversos constituintes. 

Outra vertente teórica considera que, a função objetivo da empresa é a criação de 

valor no longo prazo e a premissa desta abordagem descreve que, as empresas não podem ter 

múltiplos objetivos ou atender, plenamente, várias dimensões. Esta teoria descrita por Jensen 

(2001) enfatiza que, a existência de múltiplos objetivos faz com que se criem condições para 
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que nenhum deles seja atendido. O autor descreve que, a adoção de teorias que satisfaçam 

múltiplas dimensões, cria a possibilidade de ingerência do gestor na orientação de projetos, os 

quais podem servir ao seu próprio interesse, aumentando-se assim, os custos de agência 

(JENSEN; MECKLING, 1976); além de permitir a manipulação política dos recursos dos 

provedores de capital para a empresa, por grupos de interesse para atingir seus objetivos 

próprios.  

Esta visão teórica afirma que, a criação de valor, em longo prazo, é a melhor forma de 

garantir a perenidade da organização, e que, a mesma deve ser centrada em apenas um 

objetivo. A empresa que adota esta proposição esta mais apta a competir, garantir a 

continuidade e, desta forma, aumentar o bem estar social, desde que não existam 

externalidades ou monopólios (JENSEN, 2001). 

Como parte dos mecanismos de avaliação dos aspectos de sustentabilidade das 

empresas mencionados anteriormente, foram criados, em escala mundial, vários índices de 

sustentabilidade. Estes índices têm em comum a avaliação dos retornos financeiros, dos 

impactos sociais e dos impactos ambientais causados pelas atividades das empresas. O 

primeiro índice lançado em escala global foi o Dow Jones Sustainability Group Index- DJSGI 

em 1999, e o mesmo vem se tornando uma referência na elaboração de outros índices no 

mundo. 

Alinhada com os principais mercados de capitais mundiais, a Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA) lançou em 2005, no Brasil, o ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial, cujo objetivo é refletir o retorno de uma carteira composta por ações de 

empresas que se destacam por práticas de sustentabilidade empresarial e responsabilidade 

social. O ISE é baseado na análise da sustentabilidade nos âmbitos da eficiência econômica, 

do equilíbrio ambiental, da justiça social e, adicionalmente, foram incluídos aspectos 

relevantes das características dos produtos, das práticas e da estrutura de governança 

corporativa.  A avaliação da empresa é feita por meio de questionário quantitativo, que é 

enviado para as 150 companhias com maiores volumes de negociações na Bolsa. O 

preenchimento do questionário é voluntário e a inclusão da empresa na carteira é definida 

após estudo estatístico dos resultados, pelo Conselho Deliberativo do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial.  
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1.2   Problema da pesquisa 

 

Em função deste movimento forte nos mercados de capitais e do aparente interesse dos 

investidores por empresas que apresentem características de sustentabilidade nas suas 

atividades, vários estudos foram feitos sobre os principais motivos que levam as companhias a 

aderirem a tais práticas. Estes estudos abrangem análises dos aspectos estratégicos das 

empresas (FAUCHEUX; GOWDY; NICOLAI, 1998; PORTER; LINDE, 1995, 1995a; 

CHRISTMANN, 2000; HART, 1995); dos aspectos que relacionam sustentabilidade com 

desempenho financeiro (HART; AHUJA, 1996; SCHALTEGGER; FIGGE, 2000; 

REPETTO; AUSTIN, 2001; BANSAL; CLELLAND, 2004; COHEN; KONAR, 2001), dos 

aspectos que relacionam as práticas de sustentabilidade com disclosure (CORNIER; 

MAGNAN, 1997; COHEN, 1997; LI; RICHARDSON; THORNTON, 1997; CAMPBELL; 

SEFCIK; SODERSTROM, 2003), dos aspectos que relacionam sustentabilidade com a 

qualidade dos produtos e da gestão das operações (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005; CAMPBELL; BYINGTON, 1998) e, também, das questões que 

relacionam a sustentabilidade com aspectos da teoria institucional (BANSAL, 2005; KING; 

LENOX, 2000; DIMAGGIO; POWELL, 1991). 

Apesar da abrangência destes estudos, ainda existe uma grande discussão se as 

empresas participantes dos índices de sustentabilidade trazem retornos maiores para seus 

acionistas. Algumas pesquisas feitas apresentam resultados não conclusivos e, muitas vezes, 

divergentes.  Cerin e Dobers (2001) investigaram a estrutura e transparência do DJSGI (Dow 

Jones Sustainability Group Index), e o compararam com o índice DJGI (Dow Jones Group 

Index) de diversos países e segmentos de mercado. Os dados foram coletados entre os anos de 

1993 e 1998 e, nos EUA, revelam que o DJSGI teve um desempenho superior ao DJGI. Os 

autores crêem haver evidências de que, o melhor desempenho financeiro ocorreu devido à 

maioria das empresas atuarem no mercado de tecnologia de ponta e, por terem alto valor de 

mercado. Por outro lado, ainda segundo Cerin e Dobers (2001, p.130), na Europa este índice 

teve menor desempenho financeiro, pois, as empresas componentes do DJGI foram mais 

lucrativas e lidaram melhor com os problemas econômicos ocorridos no período. 

Statman (2005, p.12) afirma que, estudos com fundos mútuos, nos EUA, 

demonstraram que não há discrepância significativa entre os retornos dos fundos socialmente 

responsáveis e os convencionais. Beltratti (2005, p.12) afirma que, as ações de 

responsabilidade corporativa trazem impactos positivos para o valor da companhia. Beltratti 

(2005) exemplifica como três importantes índices de sustentabilidade, o Domini 400, o DJSGI 
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e o FTSE4GOOD com desempenho superior aos seus similares, que não incluem os fatores da 

sustentabilidade para inclusão das empresas na carteira.  

No Brasil, especificamente com relação ao ISE, não há estudos que investiguem, 

estatisticamente, a reação do mercado de capitais ao ingresso das empresas no índice e no 

tocante à valorização das suas ações; por este motivo o objeto desta pesquisa é o grupo de 

empresas que fazem parte da carteira do ISE, versões 2006 e 2007, da Bolsa de Valores de 

São Paulo. 

A questão de pesquisa é: O anúncio de ingresso da empresa na carteira do ISE 

gera retornos anormais aos acionistas? Procurou-se nesta pesquisa avaliar como o mercado 

de capitais brasileiro reage ao receber a informação de que determinada empresa faz parte da 

carteira do ISE, comprovando com isto, que a mesma foi avaliada, criteriosamente, nos 

aspectos ligados aos pilares da sustentabilidade, de acordo com os critérios estabelecidos pela 

BOVESPA e pelo CES (Centro de Estudos de Sustentabilidade) – Fundação Getúlio Vargas. 

Neste contexto, existe muita controvérsia sobre os efetivos resultados das ações de 

sustentabilidade. Há grande exposição do assunto na mídia e várias empresas divulgam 

fortemente suas atividades e resultados nesta área. Existem dúvidas se isto pode ser somente 

uma decisão do gestor para ganhar reconhecimento público à custa do dinheiro dos acionistas, 

ou se efetivamente a empresa traz ganhos maiores quando adota tal postura. A idéia desta 

pesquisa é demonstrar o impacto que a política de sustentabilidade pode trazer para a 

organização, discutir os motivos que conduzem as empresas para este caminho e avaliar se a 

aplicação de recursos nesta linha pode destruir ou aumentar o valor das empresas. O ISE, 

como um índice novo no mercado de capitais brasileiro, e devido à abrangência de várias 

dimensões, serve como guia nestas discussões. Pode-se inferir que as reações do mercado 

(positivas ou negativas), quando do anúncio da inclusão de uma empresa na carteira do ISE, 

refletem de alguma forma as percepções que são formadas em relação às empresas que 

adotam práticas de sustentabilidade em sua estratégia.  

  

 

1.3  Objetivos e objeto de estudo 

 

O objetivo central da pesquisa desenvolvida neste trabalho foi verificar como o 

mercado de capitais reage ao anúncio da inclusão das empresas na carteira do ISE. Não há 

consenso na literatura se, as práticas e estratégias de sustentabilidade que consideram a 

avaliação de múltiplas dimensões trazem retornos aos acionistas e, se os desempenhos 
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superiores de algumas empresas que fazem parte de índices similares estão mais relacionados 

com as características próprias das empresas (como valor de mercado), ou do segmento de 

mercado em que elas atuam. 

Como ponto central, o presente trabalho analisou se as ações das empresas brasileiras 

apresentam retornos anormais, após a data de divulgação de sua inclusão na carteira do ISE da 

BOVESPA. Até o ano de 2006, este anúncio foi feito de forma única ao mercado, no dia 30 

de Novembro, momento em que era apresentada a nova carteira. Esta divulgação caracteriza-

se como um evento único e é feita, simultaneamente, a todos os agentes do mercado de 

capitais no Brasil. 

Mais especificamente a pesquisa contemplou os seguintes pontos:  

• Analisar, estatisticamente, a reação do mercado de capitais brasileiro à decisão da empresa 

de ratificar uma política de sustentabilidade, referendada pela confirmação da inclusão da 

mesma na carteira do ISE. 

• Verificar se, uma empresa que foi aprovada pelos critérios de sustentabilidade do ISE, 

passou a apresentar retornos anormais no período em torno da divulgação de sua inclusão 

na carteira, comparando-as com um índice de mercado, o Ibovespa e, também, com um 

Grupo de Controle, formado por empresas pertencentes aos mesmos setores econômicos 

e empresas participantes da carteira do ISE. 

Este trabalho procurou, ainda, contribuir para o estudo relativo ao tema 

sustentabilidade das empresas, com a exposição dos fatores que conduzem as organizações a 

adotarem práticas de responsabilidade socioambiental. 

  

1.4   Justificativa da pesquisa 

 

Ao decidir adotar as práticas recomendadas de sustentabilidade, com ênfase em várias 

dimensões, uma empresa pode ter que passar por grandes mudanças, na forma de gerir seus 

negócios e de se relacionar com os vários grupos de interesses (stakeholders). Por exemplo, 

para fazer parte da carteira do ISE a empresa deve incorporar os compromissos fundamentais 

e voluntários em relação à sustentabilidade, além de, sua ampla divulgação e transparência. A 

empresa também deve, continuamente, avaliar os impactos e riscos que o consumo e a 

utilização dos produtos fabricados por ela podem causar aos indivíduos e à sociedade, 

buscando alternativas inovadoras, sempre que detectar possíveis problemas. A empresa deve, 

ainda, incluir em sua gestão, critérios de governança corporativa, tais como, a criação de uma 

estrutura de gestão e de conselho de administração que estejam alinhados com os interesses 
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dos acionistas, implantar procedimentos relacionados ao tratamento eqüitativo de todos os 

acionistas e avaliar, continuamente, os critérios de transparência na divulgação de 

informações. A empresa deve, por fim, continuamente avaliar e minimizar os riscos diversos 

que podem impactar o desempenho financeiro e lucratividade, bem como, aderir aos critérios 

de cumprimento das normas legais de apresentação dos resultados. 

A empresa, para fazer parte do ISE, deve estar comprometida com aspectos de 

responsabilidade socioambiental, gerenciando e monitorando as emissões e resíduos, além de, 

ter políticas bem claras e difundidas no tocante às relações de trabalho, às formas para se 

evitar a discriminação (raça, cor, gênero, orientação sexual) e estabelecer critérios de conduta 

empresarial e ética, bem como, relações com os públicos internos e externos (BOVESPA, 

2005).  

Pelo exposto, conclui-se que, adotar práticas de sustentabilidade com uma abordagem 

de  várias dimensões para se fazer parte da carteira do ISE, é algo complexo e demanda 

grande esforço das empresas  e, esta complexidade difere fortemente, dependendo do 

segmento de atuação da empresa. Por exemplo, as instituições financeiras criam impactos 

ambientais totalmente diferentes dos impactos causados por indústrias de produção e 

manufatura e, por este motivo, devem preencher questionário diferenciado de avaliação dos 

critérios do ISE. 

Enquanto alguns autores afirmam que implantar políticas de sustentabilidade coloca 

imediatamente a empresa em nível superior de credibilidade, com capacidade para obter 

ganhos e reduções de custos (PORTER; LINDE, 1995; CHRISTMANN, 2000; HART, 1995); 

outros acreditam que, os esforços das empresas devem se concentrar na maximização do lucro 

financeiro (FRIEDMAN, 1982; JENSEN, 2001) e que, todos os investimentos devem ser 

direcionados para a produção e obtenção de lucros. Estes autores consideram que, a função 

objetivo da empresa deve ser trazer o maior retorno ao acionista. 

Dada a importância deste tema, justifica-se a realização de pesquisas empíricas para 

avaliar como a participação de empresas em carteiras de sustentabilidade é percebida pelo 

mercado, pois, os resultados destas pesquisas podem trazer inferências que sinalizem para os 

investidores e gestores, quais são os resultados práticos e os retornos ao se implantarem estas 

políticas. Na esfera acadêmica, este assunto assume grande importância, devido ao fato de vir 

a contribuir para a discussão teórica sobre sustentabilidade empresarial. Não foram 

encontradas pesquisas similares no mundo, e no Brasil, não existem trabalhos considerando-

se as duas carteiras e com a inclusão de grupo de controle. Esta inclusão, além de inovadora é 

importante, pois o fato de se avaliarem os retornos anormais de empresas participantes e não 
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participantes da carteira do ISE, ajuda a descrever como as políticas de sustentabilidade são 

percebidas pelo mercado.  

 

1.5   Hipóteses da pesquisa 

 

Considerando que o presente estudo analisa o retorno anormal da empresa, em um 

período com data próxima ao anúncio de ingresso da mesma, na carteira do ISE, as hipóteses 

testadas serão: 

H0 (Hipótese Nula): O anúncio do ingresso da empresa na carteira do ISE, não traz retornos 

anormais positivos para o acionista da empresa participante. 

H1 (Hipótese Alternativa): O anúncio do ingresso da empresa na carteira do ISE, traz retornos 

anormais positivos para o acionista da empresa participante.  

H0’ (Hipótese Nula): O anúncio do ingresso da empresa na carteira do ISE, não traz retornos 

anormais negativos para o acionista da empresa participante. 

H1’ (Hipótese Alternativa): O anúncio do ingresso da empresa na carteira do ISE, traz 

retornos anormais negativos para o acionista da empresa participante.  

 

 Procurá-se com a proposição de tais hipóteses, avaliar os resultados das ações de 

sustentabilidade e encontrar possíveis explicações com base em duas vertentes da literatura: a 

teoria dos stakeholders (FREMAN; MCVEA, 2001), a qual descreve que a organização deve 

incluir a satisfação de vários grupos de interesses na sua estratégia; em contraponto com as 

ponderações de que a empresa deve ter somente uma função objetivo (JENSEN, 2001).  
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2     REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1   O paradigma da Sustentabilidade 

 

As estratégias de negócios são complexas devendo ser examinadas sob várias 

perspectivas e, há alguns anos iniciou-se, especificamente, uma discussão sobre 

sustentabilidade das organizações. Esta corrente considera que a sustentabilidade somente 

pode ser alcançada com a inclusão do meio ambiente, dos aspectos sociais, econômicos e de 

governança corporativa, na medição do desempenho das empresas. Esta associação foi 

definida por meio de conceitos, tais como, o Triple Bottom Line (ELKINGTON, 2001), o qual 

considera que, a sustentabilidade das organizações é conseguida pela conjunção dos aspectos 

ligados às dimensões sociais, econômicas e ambientais. Este assunto é extremamente 

complexo e controverso e, atualmente, tem atraído interesse dos principais agentes sociais e 

econômicos. 

Gingrich1 (1995) apud Russo e Fouts, (1997, p.534) e, Walley e Whitehead (1994, 

p.46) afirmam que, as políticas de sustentabilidade estão associadas a aumentos de custos que 

as empresas nunca mais recuperarão; assim por exemplo, os investimentos feitos na melhoria 

dos processos ambientais poderiam ser direcionados para a produção, os quais proporcionam 

maiores retornos. 

Essas discussões caminham para direções diametralmente opostas. Alguns autores 

defendem que a função econômica é a principal fonte de sustentabilidade das organizações 

(FRIEDMAN, 1982; JENSEN; MECKLING, 1976; FREEMAN; LIEDTKA, 1991; JENSEN, 

2001); outros acreditam que a função econômica é apenas um dos componentes da 

sustentabilidade (ELKINGTON, 2001; BANSAL; ROTH, 2000; BANSAL, 2005; PORTER; 

LINDE, 1995; FREEMAN; MCVEA, 2001) e que, outros agentes também precisam ter suas 

necessidades atendidas, caso contrário a sustentabilidade em longo prazo não existirá. 

 

2.1.1 Conceitos fundamentais de Sustentabilidade 

 

De acordo com Faber, Jorna e Engelen (2005, p.1) sustentabilidade é um assunto 

complexo e, muitas vezes, confuso. Os autores encontraram mais de 50 definições diferentes 

em suas pesquisas. O assunto é também discutido por ecologistas, economistas, sociólogos e 

                                                
1 GINGRICH, N. To renew America, HarperCollins, 1995. 
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biólogos, sendo que, em cada uma destas disciplinas a abordagem de sustentabilidade é feita 

com diferentes ênfases. Faber, Jorna e Engelen (2005, p.4) colocam uma importante questão 

para delimitar o uso da palavra sustentabilidade.  Quando o termo sustentabilidade é usado, a 

primeira questão que vem à mente é “Sustentabilidade do que?”. Para criar uma perspectiva 

de análise sobre o tema sustentabilidade nas organizações, este trabalho descreveu o assunto, 

primeiramente na forma macro, para, posteriormente, delimitá-lo no âmbito das organizações.  

 

2.1.2 Sustentabilidade na forma macro 

 

A estruturação do tema sustentabilidade surgiu com a necessidade de se gerar uma 

maneira para se lidar com os problemas que surgiram com a deterioração da ecologia global, 

causada, principalmente, pelo avanço do desenvolvimento econômico. Faber, Jorna e Engelen 

(2005) definiram que, semanticamente, sustentabilidade indica uma relação de equilíbrio entre 

partes. Os elementos da estrutura da sustentabilidade são: o artefato; o objetivo (a 

perspectiva de como o artefato é usado) e a interação entre ambos. Esta interação resulta no 

surgimento de forças endógenas e exógenas que influenciam o ambiente e, também, o 

artefato. Em outras palavras, sustentabilidade se refere a um equilíbrio entre o artefato (neste 

caso a empresa) e seu ambiente de suporte. Ambos interagem, sem efeitos de detrimento 

mútuo. 

 

2.1.3 Definição ampla de Sustentabilidade – Nações Unidas 

 

Uma definição ampla de sustentabilidade e sua relação com o ambiente, foram 

descritas pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada 

Comissão Brundtland. Esta comissão foi criada pela Organização das Nações Unidas, em 

meados da década de oitenta e seu nome é conhecido desta forma por ter sido coordenada por 

Gro Harlem Brundtland, ex-primeira ministra da Noruega. A partir da publicação do relatório 

da comissão, o termo desenvolvimento sustentável se popularizou (BANSAL, 2005 p.197). 

O principal objetivo da comissão era o de definir uma agenda global pela mudança e 

para o desenvolvimento sustentável. O trabalho resultante foi a importante obra “Our 

Common Future”, na qual se descrevem as preocupações, desafios e esforços comuns que 

envolvem todas as nações.  O relatório afirma que, o desenvolvimento sustentável requer a 

adoção de princípios econômicos, ambientais e morais. Esta afirmação causou bastante 
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ceticismo, pois, justiça social e integridade pareciam estar em contradição com prosperidade 

econômica.  

Para Brundtland et al (1991, p.46), “O desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades”. 

Segundo Bansal (2005, p.198) a definição da comissão de que se deve garantir a 

sobrevivência das futuras gerações, assume que todos os homens deveriam manter a mesma 

qualidade de vida, indefinidamente, e que, para que isto ocorra, a manutenção dos recursos 

naturais é primordial. Ainda segundo a autora, somente recentemente houve um 

reconhecimento de que para haver desenvolvimento sustentável, é necessária a intersecção de 

três princípios básicos: do desenvolvimento ambiental, social e econômico.  

Scharf (2004, p.19) descreve que, a sustentabilidade envolve um esforço para manter 

constante a riqueza global, sendo que neste contexto a riqueza inclui tanto os ativos 

financeiros, quanto os recursos naturais e a qualidade de vida da população. 

As principais questões discutidas pela comissão Brundtland abrangem diversos 

aspectos da sustentabilidade no âmbito global, sendo que, os objetivos centrais do trabalho da 

comissão são: 

 

• propor estratégias ambientais de longo prazo para se obter o desenvolvimento 

sustentável; 

• recomendar maneiras pelas quais as preocupações com o meio ambiente se traduzam 

em maior cooperação entre os paises em desenvolvimento e, entre os paises 

posicionados em diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social, e que, 

leve a consecução de objetivos comuns e interligados que considerem a inter-relação 

de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento;  

• considerar meios e maneiras através dos quais a comunidade internacional possa lidar 

mais eficientemente com as preocupações de cunho ambiental; 

• ajudar a definir noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo e os 

esforços necessários para tratar com êxito os problemas da proteção e da melhoria do 

meio ambiente, além de propor uma agenda de longo prazo, a ser posta em prática nos 

próximos decênios (BRUNDTLAND et al, 1991). 
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2.2 Sustentabilidade Empresarial: suas dimensões e relações com acionistas e 

stakeholders 

 

Os gestores das companhias são submetidos a contratos que definem as relações entre 

eles e os controladores das empresas, os chamados contratos de agência. Jensen e Meckling 

(1976) descrevem que, os controladores da empresa (principais) nomeiam gestores (agentes) 

para administrar a corporação, representando seus próprios interesses. De acordo com Jensen 

e Meckling (1976, p.86) a existência de um contrato de agência vincula-se a custos de agência 

e que, conforme descrevem os autores é a soma dos gastos (I) para criar e estruturar o contrato 

entre o controlador (principal) e o gestor (agente); (II) para monitorar se o gestor esta agindo 

em detrimento dos interesses principais; (III) dos gastos promovidos pelo próprio agente, para 

mostrar ao principal que seus atos não serão prejudiciais ao mesmo; e, (IV) as perdas 

residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por eventuais divergências entre 

as decisões do agente e as decisões que iriam maximizar a riqueza do principal. 

A teoria dos shareholders, ou muitas vezes chamada de teoria dos stockholders, tem 

como ponto central que, o objetivo da empresa é trazer maior valor aos detentores de ações da 

companhia. Desta forma os gestores têm uma responsabilidade jurídica estabelecida somente 

como os detentores de controle da empresa (WILLIAMSON, 1985 apud VELAMURI; 

VENKATARAMAN, 2005; BOATRIGHT, 1994). 

Boatright (1994, p.393) descreve que, os gestores têm uma obrigação fiduciária para 

com os acionistas, e devem dirigir as companhias alinhadas com os interesses dos mesmos 

(shareholders). O autor discorre sobre os argumentos que suportam esta obrigação: os 

acionistas são os proprietários das companhias, portanto, eles devem ter a prioridade no 

atendimento das suas demandas, as quais são suportadas por um contrato ou por uma relação 

de agência com os gestores; outro argumento apresentado é que os gestores devem rejeitar 

obrigações múltiplas, com diferentes grupos de interesse, pois, as obrigações são sempre 

diferentes quando colocadas para diferentes grupos. 

Williamson (1984) apud Velamuri e Venkataraman (2005) argumenta que, os 

shareholders são os fornecedores de capital para as empresas e que, são os únicos que correm 

o risco integral com relação ao seu capital, caso os gestores tomem decisões equivocadas. 

Williamson (1984) argumenta que, os não-proprietários, somente contribuem para a empresa 

com o fornecimento de serviços ou insumos (de trabalho, no caso dos empregados, matérias 

primas, no caso dos fornecedores e, relações comerciais, no caso dos clientes) e que não 

correm riscos excessivos, pois, preservam suas riquezas para eles mesmos.   
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Por outro lado, a teoria dos stakeholders descreve que, a capacidade de uma firma 

gerar riqueza sustentável no tempo, é determinada pelas relações da empresa com os diversos 

públicos de interesse. Nesta teoria, a corporação é definida como uma organização sócio-

econômica construída para criar riqueza para os diversos constituintes. Os stakeholders de 

qualquer empresa são bastante diversos, porém, a relação entre a empresa e, cada um dos seus 

stakeholders tem muitas características em comum; adicionalmente, os stakeholders têm 

vários interesses em comum, bem como, conflitos potencias entre eles (FREEMAN; 

MCVEA, 2001). 

Freeman e Harrison (1999, p.479) afirmam que, as relações entre as necessidades dos 

vários stakeholders, os tópicos de sustentabilidade, responsabilidade social e desempenho têm 

emergido com bastante intensidade nos meios acadêmicos e empresariais. Esses autores, ainda 

relatam que, os problemas sociais têm sido debatidos por séculos, porém, somente 

recentemente este tópico tem se tornado corrente nas discussões sobre gestão e a função das 

organizações de negócios. Os autores fazem uma revisão teórica das correntes fundamentais 

que conectam as relações entre stakeholders, responsabilidade social e desempenho. De 

acordo com esta visão, o desafio crítico, para o gestor moderno, é o reconhecimento dos 

interesses mútuos entre a firma e seus stakeholders (RICART; RODRÍGUES; SANCHES, 

2005 p.26).  

 

2.2.1  Dimensões da Sustentabilidade e a função objetivo da Empresa 

 

 Em anos recentes, a definição de desenvolvimento sustentável, apresentada no 

relatório da Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tem emergido com 

bastante destaque. As discussões a respeito do tema têm se embasado em três pilares 

principais: integridade ambiental, prosperidade econômica e responsabilidade social 

(ELKINGTON, 2001; BRUNDTLAND et al, 1991).  

De acordo com os seus difusores, esta corrente dos três pilares representa uma 

estrutura comum para a criação de desenvolvimento sustentável.  Se um dos pilares não 

estiver satisfeito, o desenvolvimento sustentável não ocorrerá. Esta abordagem de 

desenvolvimento sustentável em três dimensões (social, econômica e ambiental) foi 

apresentada de forma integrada pelo conceito chamado Triple Bottom Line (TBL). 

• Integridade Ambiental 

 Os princípios de Integridade Ambiental garantem que as atividades humanas não 

acabarão com os recursos naturais do planeta. Assume-se que, o ecossistema tem capacidade 
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limitada de regeneração e uso (IISD, 1995) 2. O crescimento da população combinado com o 

excessivo consumo, o aumento da escalada da poluição e o uso dos recursos naturais têm 

ameaçado a integridade do meio-ambiente. 

Esta vertente afirma que, as atividades humanas podem ter impacto negativo 

substancial no meio ambiente, incluindo, mas não se limitando a: diminuição da 

biodiversidade, redução da camada de ozônio e devastação de florestas. Segundo Bansal 

(2005, p.198), se o meio ambiente está comprometido, então os recursos básicos para 

sobrevivência do homem, tais como ar, água e alimentos, também estarão. 

 

• Justiça Social 

Bansal (2005, p.198) define o conceito de justiça social, segundo o qual, os membros 

da sociedade devem ter igual acesso aos recursos e oportunidades. O ponto central desta 

afirmação esta na definição de sustentabilidade feita por Brundtland et al (1991) de que, as 

necessidades das gerações atuais e futuras devem ser garantidas e, segundo a autora, as 

necessidades humanas não incluem apenas as básicas como, alimento, roupas e moradia, mas 

também incluem, boa qualidade de vida com saúde, educação e liberdade política.  

 

• Prosperidade Econômica 

 De acordo com esta nova argumentação o princípio da prosperidade econômica 

promove a qualidade de vida das pessoas, por meio da capacidade de produção dos indivíduos 

e das organizações. Prosperidade econômica envolve a criação e distribuição de bens e 

serviços que ajudarão a elevar os padrões de vida ao redor do mundo (BANSAL, 2005). 

 

Função Objetivo 

 Em contraponto com os conceitos do TBL, Jensen (2001, p.297) afirma que é 

praticamente impossível maximizar valor em mais de uma dimensão e que objetivos claros e 

específicos não devem abranger mais que um propósito. Jensen (2001, p.298) descreve que 

teorias como as dos stakeholders não estão alinhadas com a maximização de valor das 

companhias. Jensen (2001, p.299) afirma que para obter maximização de valor, os diretores e 

gerentes das empresas devem tomar decisões que aumentem no longo prazo o valor das 

empresas, contrastando com a orientação de que os gestores devem considerar o bem estar de 

todos os grupos de interesse, e neste caso os grupos de interesse incluem não somente os 
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provedores de capital para empresa, mas também os empregados, clientes, comunidade e 

governo.  

Jensen (2001, p.297) também questiona como os gestores podem definir quais são as 

melhores decisões para a sociedade no contexto da teoria dos stakeholders. O autor descreve 

que a orientação para múltiplos objetivos não traz resultados concretos, e que o mais 

importante é definir apenas um objetivo para a criação de valor. O autor cita o exemplo de um 

gestor que é requerido para maximizar lucros, participação de mercado e crescimento futuro, 

tudo ao mesmo tempo. Jensen (2001, p.301) afirma que ao exigir a atenção do gestor para 

múltiplos objetivos, não é possível que ele tome decisões razoáveis, pois diversos objetivos 

equivalem a nenhum objetivo na prática.  

Como não há como priorizar os objetivos (ROBINS, 2006; JENSEN, 2001) estes 

tipos de teorias são bastante aceitas pelos gestores, pois permitem que os diretores e gerentes 

usem os argumentos difundidos por estas correntes teóricas para poder quebrar as limitações 

de poder que os contratos de agência (JENSEN, 1976) estabelecem, em detrimento da criação 

de valor aos acionistas.  

Jensen (2001, p.304) afirma que a teoria dos stakeholders e a definição de múltiplos 

objetivos podem afetar a longevidade da empresa, pois se torna difícil atender todas as 

demandas, que muitas vezes são opostas. O autor exemplifica que os clientes querem sempre 

preços baixos, alta qualidade e serviços excepcionais. Os empregados querem altos salários, 

condições de trabalho de alto nível e muitos benefícios. Os fornecedores de capital querem 

baixo risco e alto retorno. As comunidades solicitam contribuições, gastos sociais, 

estabilidade nos empregos e investimentos crescentes. Jensen (2001, p. 305) afirma que nesta 

abordagem não há uma função objetiva para a empresa e, portanto os gestores não conseguem 

especificar os tradeoffs entre todos os critérios para atender estas demandas conflitantes.  

 

2.2.2 Motivadores dos conceitos de Múltiplas Dimensões 

 

De acordo com Abreu (2001, p.52), as motivações destes conceitos que atendem 

múltiplas dimensões, buscam aproveitar os recursos do setor privado para atender os novos 

imperativos sociais e econômicos, sem comprometer o meio ambiente, e ao mesmo tempo 

criar valor financeiro para as empresas. Esta abordagem enfatiza que, os mecanismos de 

mensuração devem dar atenção especial para o impacto total das atividades de negócios das 

companhias, no lugar de somente avaliar os indicadores de desempenho financeiros. 
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Segundo Robins (2006, p.1), o TBL é um dos mais recentes e mais conhecidos 

formatos de relatórios não financeiros e tem recebido muita atenção. Como o TBL é um 

medidor de desempenho balanceado das atividades econômicas, ambientais e sociais das 

companhias, ele estabelece que os negócios devam ser conduzidos com paridade para as três 

dimensões, de forma a poder capturar o conjunto de valores e dificuldades inerentes das 

empresas, além de, identificar os processos que possam realçar e minimizar os problemas que 

afetam o resultado da organização e a sua perenidade. 

A agenda do desenvolvimento sustentável, iniciada em 1987 pela Comissão Mundial 

de Desenvolvimento Econômico, da Organização das Nações Unidas, foi um marco 

importante no direcionamento da sustentabilidade de forma integrada. A garantia de 

sobrevivência das futuras gerações é a questão central do tema.  Segundo a comissão, não há 

como separar as demandas sociais e econômicas, pois, as mesmas estão intrinsecamente 

unidas. As dificuldades são enormes, pois, há necessidade de se remodelarem as estruturas 

dos agentes sociais. Porém não há como negar a relação de interdependência entre os pilares 

econômicos, sociais e ambientais. 

 
Cada área de mudança constitui, por si mesma, um enorme desafio, mas, o desafio 
básico deriva de seu caráter sistêmico. Estão englobados, meio-ambiente e 
desenvolvimento, coisas que antes se julgavam separadas; estão englobados 
“setores” como a indústria e a agricultura e, igualmente os países, na medida em que 
os efeitos das políticas e das ações nacionais ultrapassam as fronteiras. Já não é 
possível políticas e instituições separadas lidarem, eficazmente, com essas questões 
inter-relacionadas. Nem as nações, caso ajam unilateralmente. A natureza, integrada 
e interdependente dos novos desafios e problemas, está em acentuado contraste com 
a natureza das instituições, hoje existentes, que tendem a ser independentes, 
fragmentadas, e a trabalhar com mandatos, relativamente restritos e, processos 
decisórios fechados. Os responsáveis pela administração dos recursos naturais e pela 
proteção do meio ambiente estão institucionalmente separados pela administração 
da economia. O mundo real, onde os sistemas econômicos e ecológicos estão 
interligados, não mudará; o que tem que mudar, são as respectivas políticas e 
instituições.  

    (BRUNDTLAND et al, 1991, p.347). 
 
 

2.2.3 Difusão dos conceitos de Múltiplas Dimensões 

 

Robins (2006, p.2) descreve que, a adoção de conceitos de múltiplas dimensões tem 

crescido de forma consistente nos últimos anos. O autor afirma que, as causas podem ser, 

desde iniciativas próprias das corporações em divulgar estes dados, para atrair investidores e 

compradores, ou devido a pressões governamentais. 
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De acordo com uma pesquisa feita pela PricewaterhouseCoopers (2002) em 14 

economias desenvolvidas, 68% das grandes corporações na Europa Ocidental e, 41%, nos 

EUA, reportavam informações de acordo com o TBL ou variante do mesmo, tanto que, a 

consultoria recomendava que se usasse esta metodologia para atender as demandas dos 

stakeholders  

 
Com a corrente quebra de confiança nos relatórios financeiros, as grandes 
corporações estão enfrentando crescentes demandas e expectativas dos seus 
stakeholders e, estão sendo monitoradas para melhorar suas práticas contábeis e 
ações. O TBL é uma forma pró-ativa de mostrar aos acionistas o aumento da 
transparência e, é uma larga estrutura para tomada de decisão. Ele é ótimo para as 
companhias publicarem os resultados não financeiros importantes  (PWC,  2002, 
p.1).   

 

Segundo descreve a KPMG (2002) apud Robins (2006) 3 em um estudo feito com 

2.000 grandes empresas norte-americanas, há indicações de que o TBL está se tornando uma 

corrente nos negócios e, não está mais restrita, somente a setores com alto impacto ambiental, 

mas também, tem se aplicado, fortemente, em todos os setores industriais.  

 

2.2.4 Limitações do conceito das Teorias de Múltiplos Objetivos 

 

Robins (2006 p.2) afirma que, com a aplicação de conceitos de Múltiplos Objetivos, a 

Empresa deve cuidar para balancear os interesses de todos os stakeholders, prioritariamente 

dos acionistas, seguidos dos outros públicos interessados como, governos, comunidade local e 

o público em geral. Uma das dificuldades apresentadas pelo autor para aplicação destes 

conceitos, é que o TBL, por exemplo, não oferece os meios para o gestor priorizar as 

diferentes demandas dos diferentes stakeholders, e também, não descreve uma estrutura para 

tomada de decisão, para que se avaliem os interesses e conflitos dos diferentes grupos. 

Jensen (2001, p. 305) afirma que, teorias com o objetivo de atender diferentes grupos 

de interesse (com a teoria dos stakeholders) não contêm a especificação conceitual de, como 

fazer as trocas entre os vários grupos, e no final, elas trazem danos para o bem estar social. O 

autor afirma que, este tipo de abordagem, sem o detalhamento adequado dos tradeoffs, pode 

também ser um dos motivos da popularidade destes tipos de abordagens. Para o autor os 

gestores não se sentem confortáveis quando confrontados com os resultados de um único 

objetivo, como por exemplo, a maximização do lucro. 

                                                
3 KPMG International Survey of Corporate Sustainability Reporting 2002, KPMG Global Services, 2002. 
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Segundo Robbins (2006, p.3), outro problema das abordagens múltiplas, é que as 

mesmas não descrevem uma formatação contábil que possa ser utilizada para medição de uma 

dimensão, ou para medição de três dimensões, no caso do TBL.  O autor afirma que, a falta de 

uma unidade contábil e de uma estruturação de medição que tenha credibilidade é a maior 

limitação destes tipos de conceitos.  

Robins (2006, p.4) afirma que, apesar destas limitações, as grandes corporações têm 

aplicado de alguma forma o TBL, o que pode ser motivado por questões políticas e pela 

grande visibilidade alcançada pelo instrumento, no mundo corporativo. Outro motivo pode ser 

a crescente exposição que os executivos estão sofrendo e, o uso do TBL, pode ser um recurso 

para melhorar sua reputação pessoal. 

Jensen (2001, p.305), seguindo a mesma argumentação, afirma que, abordagens deste 

tipo, podem ser interessantes para os próprios interesses dos gestores. Como estas teorias não 

direcionam os gestores para atender um único objetivo, os deixam confortáveis para alocar os 

recursos da empresa, de acordo com seus próprios interesses. Caso não haja nenhum critério 

de desempenho, os gestores não podem ser avaliados de forma objetiva. Desta forma Jensen 

(2001, p.305) afirma que, teorias como a dos stakeholders possibilitam que os gestores as 

usem para propósitos próprios, à custa da sociedade e dos acionistas. Este tipo de abordagem 

possibilita aos diretores investirem em seus projetos preferidos, os quais podem destruir o 

valor da empresa, sejam eles quais forem, (ambientais, culturais, projetos sociais na 

comunidade) sem que tenham que justificar o valor destruído. Segundo o autor, estes tipos de 

teorias aumentam o poder dos gestores de forma não produtiva e, aumentam também, os 

custos de agência. Por este ponto de vista, Jensen (2001, p.305) descreve não ser 

surpreendente que os gestores gostem de adotar este tipo de estratégia. 

 

2.2.5 Função Social das Empresas e Função Objetivo 

 

Para Scharf (2004, p.19) as organizações sustentáveis devem prosseguir com suas 

atividades por muito tempo. Para tanto as empresas devem atuar com foco na minimização 

dos riscos e, por meio de uma relação amistosa com a sociedade. 

Segundo o IBGC (2004, p.10) a “função social” da empresa deve incluir a criação de 

riquezas e de oportunidades de emprego, qualificação e diversidade da força de trabalho, além 

de estímulo ao desenvolvimento científico por intermédio de tecnologia e, melhoria da 

qualidade de vida, por meio de ações educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio 

ambiente. Ainda segundo o IBGC (2004, p.10) as empresas devem adotar considerações de 
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ordem social e ambiental na definição dos seus negócios e operações, tornando-as parte da 

estratégia empresarial.  

Jensen (2001, p.306) afirma que, a argumentação da função social das empresas pode, 

na realidade, ser usada para direcionar os recursos da empresa para o benefício de alguns 

grupos de interesse. O autor discorre que as teorias que consideram que as empresas devem 

ter uma função social (como a teoria dos stakeholders) são utilizadas por grupos de interesse 

como forma de legitimar, por meio político, o acesso aos mecanismos de poder e decisão nas 

organizações. Para Jensen (2001, p.306) estes grupos também usam a argumentação política 

para criar uma imagem que cause rejeição social das empresas que não se alinharem com 

estes interesses dos mesmos. 

Neste contexto, Jensen (2001, p.309) discute que, a função objetivo da empresa, deve 

ser definida por uma única meta: a maximização do valor de mercado da empresa em 

longo prazo. O autor afirma não ser possível criar valor, em longo prazo, destratando ou 

rejeitando os grupos de interesses, porém, não há como satisfazer completamente todos estes 

grupos, se a empresa desejar sobreviver perenemente. O autor afirma que, se a empresa usar o 

critério de criação de valor no longo prazo, como sua função objetiva única, a mesma trará, 

também, ganhos de bem estar social.  

Jensen (2001, p.303) afirma que, a criação de bem estar social está diretamente 

relacionada com a produção de bens e serviços em contexto da livre economia de mercado 

(onde uma companhia adquire insumos para a produção e os vende com lucratividade), desde 

que, não existam externalidades ou monopólio. As externalidades são situações onde a 

empresa acrescenta custos sociais, como por exemplo, a poluição, sem pagar pelo direito de 

fazê-lo. No caso do monopólio, as empresas elevam a produção até um ponto onde a 

lucratividade é maximizada, não considerando a demanda dos consumidores. 

Segundo Beltrati (2006, p.15) não há consenso sobre a função social das empresas. O 

autor elaborou um modelo para avaliar o impacto de ações de responsabilidade social no 

desempenho das empresas e concluiu que, mesmo as empresas com baixo investimento, ou 

reputação neste quesito, não tem afetado seu desempenho econômico. O autor afirma que, o 

mercado é bastante grande e heterogêneo, e está apto a oferecer capital para empresas que não 

tem reconhecido papel social. Em um grande sistema econômico as empresas que são 

discriminadas por alguns agentes, podem encontrar outros investidores, ávidos por prover os 

recursos necessários para manter suas operações normais. 

Jensen (2001) descreve que, mais de 200 anos de pesquisa econômica suportam a 

proposição de que, na ausência de externalidades, o bem estar social é atingido quando a 
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empresa busca maximizar o seu valor.  La Porta et al (1999) apud Velamuri e Venkataraman 

(2005) corroboram com esta argumentação. Por meio de estudo empírico, os autores 

analisaram os sistemas legais de 49 países e encontraram evidências de que, os países que 

provêem maior proteção aos investidores e credores conseguem atingir níveis maiores de 

crescimento econômico. Em geral, os autores constataram que, estes mercados têm menor 

concentração de controle das empresas, maiores valores de mercado de ações, grande número 

de empresas com ações em mercado per capita, grande volume de atividades de ofertas 

públicas iniciais, maiores poupanças internas e alocação de recursos mais eficientes. 

Para Jensen (2001, p. 308), as empresas que seguirem uma estratégia de criação de 

valor, com um único objetivo bem definido, têm mais possibilidade de trazer bem estar social. 

Em contraste, o autor descreve que as empresas que adotam estratégias para satisfazer 

múltiplos grupos de interesse não estão aptas a competir, e portanto têm sua sobrevivência de 

longo prazo afetada, o que, conseqüentemente, afeta também a sociedade como um todo.  

 

2.3 Sustentabilidade e suas múltiplas relações 

 

2.3.1 Relação entre Sustentabilidade e Governança Corporativa 

 

Índices de sustentabilidade com abrangência global, como o DJSI e o FTSE4GOOD, 

incluem a governança corporativa como uma das dimensões de sua estrutura. Dada a 

importância do assunto para a perenidade das organizações, o ISE da Bovespa, considera 

também a governança corporativa como uma das dimensões que são avaliadas no seu 

questionário (BOVESPA, 2005). 

Beltratti (2005, p.17) descreveu a complementaridade existente entre governança e 

responsabilidade corporativa, e demonstrou que, há indícios de que ambos estão 

positivamente associados com o valor de mercado das empresas. A inferência do autor é de 

que, o mercado provê recursos adicionais para empresas que estão aptas a maximizar o bottom 

line, quando acrescentam mecanismos de governança corporativa e responsabilidade social 

em sua gestão. 

As questões centrais da importância da governança corporativa, ou seja, a constatação 

dos conflitos de interesses nas companhias onde existe a separação da propriedade e controle, 

é assunto antigo e foi levantada por Adam Smith (1776) em seu livro “A Riqueza das 

Nações”.  
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The directors of such [ joint-stock] companies, however, being managers rather of 
other people’s money than of their own, it cannot well be expected that they should 
watch over with the same anxious vigilance with which partners in a private 
copartner frequently watch over their own. Like stewards of a rich man, they are apt 
to consider attention to small matters as not for their master’s honor, and very easily 
give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, 
must always prevail, more or less, in the management of affairs of such company “ 

(SMITH, 1776 apud JENSEN; MECKLING, 1976) 

Ele mostrou as ameaças do tamanho, do poder e da liberdade ilimitadas das empresas 

que se externalizam, na forma de riscos para sociedade como um todo. A base disto é a 

chamada relação de agência, fundamentada na contratação de gestores para tomar decisões 

que maximizem o valor do empreendimento, a riqueza dos acionistas e o retorno dos seus 

investimentos (SILVEIRA, 2002 p.3). 

Mundialmente, o assunto governança corporativa ganhou muita expressividade a partir 

de 2002, após grandes fraudes ocorridas no mercado norte-americano de capitais, o mais 

sofisticado do mundo. Empresas como a Enron, Worldcom e Xerox foram acusadas de 

fraudes contábeis e evasão fiscal. O Caso da Enron causou forte comoção no mercado norte-

americano, devido à empresa ter sido considerada a companhia mais admirada nos EUA e, ter 

causado prejuízos enormes aos seus funcionários e ter acarretado a falência de uma das cinco 

maiores companhias de auditoria do mundo, a Arthur Andersen (SILVEIRA, 2004 p.47). 

Os escândalos culminaram, também, com a aprovação, no mesmo ano pelo congresso 

norte-americano, da lei Sarbanes-Oxley, nome devido aos dois senadores americanos 

responsáveis por elaborá-la. A lei é conhecida como SOX, e além de criar o conselho de 

auditoria nas empresas, endureceu as punições a fraudes corporativas, passando a exigir que 

os diretores-executivos das empresas certifiquem com exatidão, os livros contábeis. 

Jensen e Meckling (1976) e Fama e Jensen (1983), por meio da teoria da agência, 

descrevem a corporação moderna como um nexus de contrato entre um elemento principal 

(acionista) e um agente (gestor). Estes autores contribuíram de forma significativa para 

descrever os conflitos inerentes entre acionistas e gestores, que são chamados de conflitos de 

agência. Os gestores profissionais, como os acionistas, também têm seus interesses e 

procurarão atendê-los. Esta relação de agência tem componentes em que parte das decisões 

poderá ser oposta: as que maximizam a satisfação dos gestores, e as que minimizam a riqueza 

dos acionistas. Para garantir o equilíbrio, se criam práticas de governança corporativa, a qual 

pode ser entendida como um conjunto de mecanismos de incentivo e controle, internos e 

externos, que visam a minimizar os custos decorrentes do problema de agência (SILVEIRA, 

2002 p.14). 
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Segundo Barros, Fama e Silveira (2003, p.1) a governança corporativa visa aumentar a 

probabilidade de os fornecedores de recursos garantirem o retorno de seus investimentos, por 

meio de vários mecanismos no qual se inclui o conselho de administração. Para esses autores 

(2003, p.3), o conselho de administração é um dos principais mecanismos para alinhamento 

dos interesses dos gestores e acionistas no sistema de governança corporativa. Outros 

mecanismos internos, tais como, sistema de remuneração e posse de ações por parte dos 

executivos, e os mecanismos externos como, a obrigatoriedade de divulgação das informações 

periódicas sobre a companhia, a presença de um mercado de aquisição hostil e a existência de 

um mercado de trabalho competitivo, também são elementos importantes para a redução dos 

problemas de agência. 

Vários estudos relacionam governança corporativa com aspectos financeiros nas 

organizações. Silveira (2002, 2004) e Soares (2003), sugerem em seus estudos que, as práticas 

de governança, bem como, a estrutura do conselho de administração, afetam, 

significativamente, o desempenho das empresas. Okimura (2003) avaliou a estrutura de 

propriedade com a qualidade da governança corporativa, e os relacionou com desempenho e 

valor de mercado. As empresas com estrutura de propriedade mais diluída tendem a ter maior 

valor de mercado. 

Barros, Fama e Silveira (2006, p.1) investigaram a influência da qualidade da 

governança corporativa sobre o valor de mercado de 154 companhias abertas brasileiras em 

2002 e, obtiveram resultados que demonstram a influência positiva e significante da qualidade 

da governança corporativa sobre o valor de mercado das empresas. 

Ricart, Rodrigues e Sánchez (2005) realizaram estudo qualitativo em 18 corporações 

com reconhecidas práticas de sustentabilidade e governança corporativa, pertencentes ao 

DJSGI. Pelos resultados os autores inferem que, as práticas de governança corporativa destas 

companhias são diferenciadas, principalmente na definição das atividades e na estruturação do 

Conselho de Administração, o qual tem papel primordial na política de sustentabilidade. Os 

autores afirmam que, nestas empresas o Conselho de Administração é bastante 

profissionalizado e com funções muito bem definidas. 

No Brasil, o assunto tem alcançado cada vez mais destaque. Foi criado em 1995 o 

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), com o objetivo de fortalecer as 

práticas no país. Vários códigos foram elaborados, com destaque para os do próprio IBCG e 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Recentemente a BOVESPA criou uma estrutura 

com níveis diferenciados de governança corporativa. 
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De acordo com Nakayasu (2006) diversas empresas brasileiras tiveram que adotar uma 

série de regras que estivessem de acordo com as normas do mercado de capitais dos Estados 

Unidos. Como este mercado de capitais exige um alto grau de disclosure, quando comparado 

com o mercado brasileiro, empresas com ADR (American Depositary Receipts) já adotam 

alguma forma de práticas diferenciadas de governança. Porém, mesmo assim, o mercado de 

capitais brasileiro, recentemente criou níveis diferenciados de governança, nos quais é 

possível detectar em qual nível a empresa se encontra em relação às práticas de governança 

corporativa. Basicamente, existem três níveis no Brasil: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado: 

• Nível 1: caracteriza-se por exigir regras mais brandas com relação às práticas de 

governança corporativa. Neste nível a maior preocupação é com as 

características de dispersão do capital, disclosure de informações financeiras, 

das transações envolvendo ativos de emissão da companhia e o relacionamento 

com os principais gestores; 

• Nível 2: neste nível as organizações e seus controladores adotam um conjunto 

mais amplo de práticas de governança e de direitos adicionais aos acionistas 

minoritários, principalmente, nos processos de fusão e aquisição, bem como, 

buscam grau maior de profissionalização do conselho da empresa e, apresentam 

um alto grau de sofisticação com relação ao disclosure das informações, 

apresentando-os nos padrões norte-americanos ou internacionais; 

•  Novo Mercado: é o segmento em que estão listadas as ações das empresas que 

se comprometem, voluntariamente, a adotar práticas de governança e 

transparências adicionais às exigências da legislação. As regras do Novo 

Mercado ampliam os direitos dos acionistas, melhoram a qualidade das 

informações prestadas, e determinam a solução dos conflitos por meio de 

câmara de arbitragem. Desta forma, oferecem aos investidores a segurança de 

uma alternativa mais ágil e especializada para solução dos litígios que, 

eventualmente, possam surgir. 
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2.3.2 O contexto da Sustentabilidade relacionando Ecologia e Meio Ambiente 

 

Segundo Faucheux, Gowdy e Nicolai (1998, p.1), desde a década de 1970 a produção 

industrial e os padrões de consumo precisam ser guiados, respeitando-se os limites de 

crescimento ecológico. A regulamentação tem, tradicionalmente, sido confinada ao setor 

público e, muitas vezes, se questiona o quão eficiente é o aparato do estado para a correta 

fiscalização da regulamentação ambiental.  A promoção de uma política de sustentabilidade 

destaca-se como uma maneira para reduzir o aparente conflito entre o crescimento econômico 

e a proteção ambiental. A sustentabilidade organizacional tenta conciliar os objetivos, 

tradicionalmente associados com o crescimento econômico, (como riqueza material e 

satisfação dos clientes) com as limitações ambientais e a atividade econômica. 

Brundtland et al (1991, p.67) afirmam que, as preocupações econômicas e as 

ecológicas não se opõem, necessariamente. Como exemplo, os autores citam que, políticas 

que conservam a qualidade das terras agricultáveis e protegem as florestas melhoram as 

perspectivas, em longo prazo, de desenvolvimento agrícola, e que, a maior eficiência no uso 

de matérias primas e energia pode servir a objetivos ecológicos, mas também, reduzir custos. 

Para Faucheux, Gowdy e Nicolai (1998, p.3) o desenvolvimento sustentável é 

apresentado como uma reconciliação entre a livre economia de mercado e os benefícios 

advindos dela (incentivos de produtividade, inovações tecnológicas, criação de riqueza 

material e satisfação dos clientes) com a proteção ao meio ambiente. Esta reconciliação é o 

pré-requisito para uma economia sustentável, bem como, é a fonte de bem estar geral. Os 

autores descrevem três fatores que consideram influenciar nas políticas de sustentabilidade 

das organizações:  

• a dinâmica evolucionária diz respeito às formas como as estratégias são empregadas 

para que as empresas se mantenham competitivas, no curto e médio prazo, 

considerando que, o ambiente é dinâmico e tem componentes que causam impactos, 

que criam novas dificuldades e requerem novas estratégias;  

• as mudanças tecnológicas exercem um papel principal nas escolhas estratégicas das 

empresas e requerem decisões que devem ser tomadas em todos os níveis, com 

orientação para inovação e para o desenvolvimento sustentável. É preciso se entender 

que os processos que promovem o desenvolvimento sustentável são construídos passo 

a passo no tempo, e existe uma dependência seqüencial entre eles;  
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• as políticas públicas são as capacidades dos governos de forçar mudanças nas 

condições de mercado, em parte pela criação ou expansão das instituições 

regulatórias. 

Segundo Faucheux, Gowdy e Nicolai (1998, p.1), há uma evolução no setor privado e 

na regulamentação sobre o meio ambiente, porém, as empresas necessitam ainda, considerar 

mais fortemente a necessidade de avaliar seus impactos no ambiente. Os autores afirmam que, 

as ações que levam à sustentabilidade não podem ser encaradas somente como um custo 

exógeno ou uma limitação, mas, como uma oportunidade estratégica, convertendo a 

necessidade em oportunidade. 

2.3.3 Estratégias de Sustentabilidade e Vantagem Competitiva 

 

Segundo Ricart, Rodrigues e Sánchez (2005, p.24), vertentes da literatura demonstram 

como as firmas podem ganhar vantagem competitiva por meio de estratégias de 

sustentabilidade: aumento dos ganhos com eficiência nos custos, aquisição de recursos 

estratégicos e capacidades,  desenvolvimento da aprendizagem e  das capacidades dinâmicas. 

Scharf (2004, p.19) descreve que, as organizações sustentáveis devem possuir 

características em diversas dimensões diferentes, garantindo a sua continuidade, sendo que, as 

principais são:  

1. Manutenção de uma perspectiva de rentabilidade econômica no médio e longo prazo; 

2. Operações dentro da lei, não gerando passivos e prejuízos inesperados; 

3. Minimização da dependência de recursos esgotáveis ou sujeitos à escassez; 

4. Minimização dos impactos sobre os recursos naturais e a paisagem; 

5. Desenvolvimento de produtos e ou serviços que, contribuam para o que é percebido 

pela sociedade como um benefício social ou ambiental; 

6. Estabelecimento de uma relação de respeito e minimização do conflito com os 

stakeholders;  

7. Cultivo da eficiência no uso dos recursos renováveis e não-renováveis, por meio de 

investimento em tecnologia avançada e soluções de longo prazo; 

8. Redução de resíduos e reciclagem dos materiais que descarta; 

9. Prática da transparência na gestão, promovendo a confiança entre os vários grupos de 

stakeholders;  



 

 

47 

10. Não utilização de propagandas que induzam o público a confundir a verdadeira 

atuação da empresa; 

11. Relacionamento com as demandas de ordem global (como aquecimento do planeta) e 

local (a comunidade que sua atuação afeta), simultaneamente.  

Brundtland et al (1991, p.67) descrevem que, o centro da estratégia do 

desenvolvimento sustentável é a necessidade de incluir considerações econômicas e 

ecológicas no processo de tomada de decisões. Como a economia, ecologia e sociedade estão 

integradas nas atividades do mundo real, será preciso mudar as atitudes e os objetivos, para 

posteriormente, se chegar a novas disposições institucionais em todos os níveis, garantindo-se 

assim, a sustentabilidade. 

As estratégias corporativas ambientais levam em consideração a inclusão de outros 

fatores (não somente econômicos) na estruturação das atividades de longo prazo da empresa. 

Assim por exemplo, os elementos da estratégia ambiental incluem a identificação de novas 

oportunidades de mercado, estabelecendo uma imagem positiva perante a sociedade e os 

clientes. Estas estratégias surgem, segundo Faucheux, Gowdy e Nicolai (1998, p.4), como 

uma forma de “reconciliar os imperativos comerciais, com os requisitos de legitimidade 

social, como por exemplo, a minimização dos riscos ambientais”.  

Klassen e Whybark (1999) realizaram pesquisa na indústria de móveis para avaliar os 

efeitos da gestão da tecnologia ambiental. Os autores coletaram dados de 87 empresas e, por 

meio de regressão, relacionaram o desempenho da manufatura com a gestão ambiental. Os 

resultados sugerem que, as empresas que investiram mais na prevenção da poluição, tiveram 

desempenho superior na manufatura. Klassen e Whybark (1999, p.599) afirmam que, 

gerenciar os recursos naturais tem se tornado cada vez mais importante nas empresas de 

manufatura, pois, seus gestores estão sendo desafiados a programar mudanças que aumentem 

a competitividade das empresas, e ao mesmo tempo, estão sendo requisitados a apresentar 

controles que minimizem as preocupações crescentes sobre saúde, segurança e qualidade do 

ambiente.  

Segundo Faucheux, Nicolai e O´Connor (1998, p.15) a colocação em prática de 

estratégias ambientais pode ser resultado de pressões externas ou de motivações de aquisição 

de vantagem competitiva. Desta forma, os autores dividem as empresas em três categorias:  

(I) As empresas que procuram uma estratégia defensiva com respeito aos problemas 

ambientais, pois, enxergam que estas estratégias trarão custos extras e, portanto, 

devem ser mantidos no menor nível possível;  
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(II) As empresas que optam por colocar pró - ativamente em prática uma estratégia 

ambiental, e são as que buscam se antecipar às novas regulamentações e 

transformar este assunto em vantagem competitiva; 

(III) As empresas que estão entre os dois extremos, que são chamadas de seguidoras, 

por se movimentarem somente quando estiver definida a melhor posição.  

 

Em síntese, a implementação de uma estratégia ambiental pode, para algumas 

empresas representar custos adicionais e, para outras vantagens competitivas. 

Porter e Linde (1995, p.97) argumentam que, quando o ambiente era estático, as 

empresas fizeram suas escolhas para minimizar os custos. Porém, o paradigma da 

competitividade mudou muito nos últimos 30 anos e, esta distante do modelo estático. O novo 

paradigma da competitividade internacional é dinâmico e baseia-se na inovação e no uso dos 

recursos. 

Faucheux, Nicolai e O´Connor (1998, p.23) exemplificam que as inovações 

tecnológicas ambientais trazem muitos benefícios: oportunidades para redução de custos 

(redução dos custos de produção e distribuição), melhoria da qualidade (diminuição de 

emissões e, parte dos programas ISO 14000), vantagem competitiva (estratégias únicas em 

relação aos concorrentes), responsabilidade social (ganhar legitimidade e aceitação social e, 

possibilidade de influenciar a legislação em seu próprio benefício, criando uma situação 

coercitiva que os concorrentes seguirão, posteriormente).  

Repetto e Austin (2001, p.33) sugerem os principais pontos que devem ser 

endereçados em processos de elaboração de uma estratégia de gerenciamento ambiental. 

Segundo os autores, para o sucesso desta estratégia, cabe aos gestores, descobrirem as 

responsabilidades ou riscos encobertos em potenciais aquisições, estimar o valor dos 

investimentos que poderiam reduzir as exposições aos riscos ambientais, medir a própria 

garantia ou seguro de como estão funcionando os programas de controle ambiental, criar um 

benchmarking da companhia em relação aos concorrentes e, finalmente, comunicar a 

estratégia ambiental da companhia aos analistas. 

 

2.3.4 Sustentabilidade e sua relação com acumulação de Ativos Complementares e 

Resource-Based View 

  

A vantagem competitiva adquirida por meio da implantação de práticas de 

sustentabilidade pode também ser explicada por Barney (1991) utilizando-se a teoria do 
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Resource Based View (RBV). O autor afirma que, as empresas que são capazes de acumular 

recursos e capacidades que são raras, valorosas, não substituíveis e de difícil imitação, são as 

que alcançarão vantagem sobre os competidores.  

Grant (1991, p.114) afirma que, “estratégia tem sido definida como a adequação que 

uma organização faz entre os seus recursos internos e conhecimentos, com as oportunidades e 

riscos criados pelo ambiente externo”. Grant (1991) descreve que os recursos e capacidades 

da firma são os pontos centrais para a correta formulação da estratégia e fontes primárias de 

lucratividade. O autor descreve que, ambos (recursos e capacidades) são essenciais para 

formatação da estratégia e criação de identidade da empresa, sendo que a chave para uma 

abordagem RBV, na formulação da estratégia, é ter o completo entendimento das relações que 

ocorrem entre os recursos, capacidades, vantagem competitiva e lucratividade. 

Essencialmente, é preciso conhecer os mecanismos que sustentem a vantagem no tempo e, 

requeiram que a estratégia seja desenhada de forma a explorar o efeito máximo das 

características únicas da empresa (GRANT, 1991, p.133). 

Christmann (2000) realizou um estudo empírico sobre, como as melhores práticas de 

gerenciamento ambiental podem conduzir a vantagens estratégicas de custo para as empresas. 

O estudo feito com 49 empresas mostra que, aquelas que criam vantagens competitivas 

possuem ativos complementares e utilizam estratégias ambientais. A inferência que o autor 

faz é de que, as empresas bem conduzidas e lucrativas podem ganhar vantagem de custo por 

meio da utilização de estratégias ambientais, pois, aproveitam mais efetivamente e 

eficientemente seus recursos, para assim, colocar em prática suas estratégias de 

sustentabilidade. 

Segundo Peteraf (1993) as condições que estão associadas com a RBV, e que, se 

atendidas podem trazer sustentabilidade são: (i) heterogeneidade – existência de fatores de 

produção que são limitados e estão em posse da empresa; (ii) limites ex post de concorrência 

– estabelecimento de forças, após a empresa ter adquirido a fonte de sustentabilidade e que, 

limitem a concorrência pelos mesmos recursos; (iii) imobilidade de recursos – características 

particulares dos recursos que não permitem que os mesmos sejam negociáveis no mercado, ou 

então, servem somente para funções específicas da empresa; (iv) limites ex ante de 

concorrência – aquisição de um recurso, previamente, ou seja, antes que os concorrentes se 

estabeleçam ou percebam o valor de determinado recurso. 

Hart (1995, p.986) faz uma comparação da estratégia ambiental com a teoria do 

Resource Based View (RBV), o que o autor chama de Natural Resource Based View. O autor 

afirma que a RBV ignora as restrições impostas pelo ambiente biofísico. Historicamente, a 
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teoria de administração tem usado um conceito de ambiente que enfatiza o ambiente político, 

econômico, social e tecnológico e, virtualmente, exclui o ambiente natural. Dada a magnitude 

dos problemas ambientais, esta omissão, segundo o autor, tem se demonstrado inadequada, 

pois, sua inclusão também é fonte de vantagem competitiva. Hart (1995, p.987) enfatiza a 

necessidade de inserir o ambiente natural na RBV, criando uma abordagem de RBV natural.  

O autor discute a crescente escalada e escopo das atividades humanas e seus potenciais danos 

na economia global e, enfatiza a necessidade de inserção da prevenção da poluição e 

desenvolvimento sustentável na estratégia das empresas. 

Teece (1986) 4 apud Christmann (2000, p.666) introduziu o conceito de ativos 

complementares que, na realidade são recursos e capacidades que permitem as empresas a 

capturar lucros associados com a estratégia, tecnologia e inovação. Rumelt, Schendel e Teece 

(1991) afirmam que, há fortes evidências de que as capacidades e acúmulo de ativos 

complementares são fontes centrais de vantagem e sucesso para as empresas. Segundo 

Rumelt, Schendel e Teece (1991) a vantagem competitiva é resultado da combinação de 

ativos, não necessariamente físicos (intangíveis), com estratégias gerenciais que não são 

fáceis de serem duplicadas pelos concorrentes.  

Dierickx e Cool (1989) descrevem, também, a importância de acúmulo destes ativos 

essenciais no tempo e, afirmam que, a sustentabilidade da organização depende de como a 

empresa se posiciona e, quão facilmente estes ativos podem ser replicados ou substituídos 

pelos concorrentes. Os autores descrevem que, a possibilidade de imitar determinado ativo 

está relacionada com as características dos processos pelos quais os mesmos são acumulados, 

ou seja, os fluxos de despesas e acúmulo de conhecimento no tempo, as decisões gerenciais 

que levaram a este acumulo e, o quão fácil é a aquisição destes ativos no mercado. Os ativos 

acumulados que trazem vantagem sustentável são em geral não negociáveis, difíceis de serem 

imitados e difíceis de serem substituídos (DIERICKX; COOL, 1989, p.1510).  

A estratégia de sustentabilidade ambiental, portanto, de acordo com esta linha está 

inserida dentro da estratégia macro na empresa. A existência de ativos complementares que 

são difíceis para outras empresas imitarem pode contribuir para a sustentabilidade da 

vantagem competitiva. Mesmo que outras empresas possam imitar um novo produto, elas não 

terão como ganhar vantagem competitiva por meio da imitação, se não tiverem acesso aos 

ativos complementares. Os ativos complementares podem ser, neste caso, os conhecimentos 

de processos que estão incorporados nas rotinas da empresa e que, alinhados com a estratégia 

                                                
4 TEEC, D. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing, and 
public policy. Research Police, 1986. 
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corporativa, trazem sustentabilidade. Christmann (2000, p.666) também aplica o conceito de 

recursos dentro da firma, relacionando a estratégia ambiental da companhia, como parte da 

estratégia global. O autor sugere que, as diferenças em termos de desempenho das empresas 

são, primariamente, resultantes da heterogeneidade dos recursos e capacidades. Recursos são 

divididos em físicos, humanos e ativos organizacionais. Capacidades são as qualidades para 

aplicar os recursos combinados para atingir determinado fim, portanto, segundo o autor, a 

combinação dos recursos e capacidades pode contribuir na geração de vantagem competitiva. 

Pisano, Shuen e Teece (1997) introduziram o conceito de capacidades dinâmicas 

dentro da firma, no qual descrevem que, as fontes de vantagem competitiva vão além da 

combinação de conhecimentos adquiridos com os recursos da firma. Os autores afirmam que, 

em ambientes de rápidas mudanças tecnológicas, a criação de valor, está intrinsecamente 

relacionada com a habilidade dos gestores em identificar os novos cenários competitivos e 

colocar em prática as mudanças nos processos da firma.  

Segundo Hart (1995, p.997), as empresas com boas práticas ambientais, por meio do 

uso da tecnologia, têm também, em seus processos produtivos, as melhores tecnologias de 

produção. Portanto, ambas as áreas (gerenciamento da produção e gerenciamento ambiental) 

são de difícil separação e se entrelaçam Nesta mesma linha, Christmann (2000, p.666) sugere 

que, os recursos e capacidades que são desenvolvidos e usados nas outras atividades 

produtivas da empresa, podem ser requeridos para implantar melhores práticas de processo 

ambiental, as quais geram os ganhos potenciais para a companhia. O autor afirma que as 

empresas não desenvolvem estes ativos complementares como parte da estratégia ambiental, 

mas, os desenvolvem no curso natural de suas atividades produtivas, os quais fazem parte de 

uma estratégia mais geral da companhia. Como estão inseridos dentro do papel principal da 

atividade da empresa, estes ativos complementares são disponibilizados para alavancar a 

estratégia ambiental, e capturam o valor associado com a aplicação das melhores práticas 

ambientais e de sustentabilidade. 

Os argumentos acima sugerem que as boas práticas ambientais conduzem a melhores 

características e aceitação dos produtos, e que esta estratégia, quando bem estruturada, conduz 

ao caminho da inovação e redução dos custos. Porter e Linde (1995a, p.125) argumentam que, 

as inovações podem diminuir os custos dos processos e dos produtos e ajudam a criar um 

desempenho superior, seja pela diminuição dos custos ou, pelo aumento da qualidade. As 

fontes para tal são, por exemplo, a diminuição de emissões e desperdícios, reciclagem, uso de 

matérias primas substitutas mais baratas, redução de armazenamento e diminuição do descarte 

de produtos. 
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2.3.5 Relação entre Sustentabilidade Ambiental e Desempenho Financeiro 

 

Há muita discussão se o desempenho das empresas melhora com investimentos feitos 

em sustentabilidade e, se os investimentos feitos em prevenção de poluição podem beneficiar 

o resultado financeiro. Segundo Walley e Whitehead (1994, p.46) 5 apud Hart e Ahuja (1996, 

p.31) a idéia de que as iniciativas ambientais aumentam o lucro tem um apelo muito grande, 

porém, esta idéia não é realista, pois, segundo os autores, os investimentos feitos nestas áreas 

poderiam ser deslocados para a produção e trariam retornos maiores aos acionistas. 

Schaltegger e Figge (2000, p.29) afirmam que, os investimentos em políticas 

ambientais não fazem crescer e nem reduzem o valor aos acionistas. Os autores analisaram, 

teoricamente, os fatores e princípios que trazem valor aos acionistas e vincularam estes 

fatores com os investimentos ambientais, concluindo que, os investimentos ambientais devem 

garantir fluxos de caixa futuros, positivos, da mesma forma que os investimentos em 

produção. Caso contrário, não devem ser feitos, pois, não trarão retorno aos acionistas. 

Russo e Fouts (1997) realizaram estudo empírico com 243 empresas, em um período 

de dois anos, com o objetivo de avaliar a lucratividade das empresas e a sua relação com 

desempenho ambiental. Os dados foram obtidos da base Compusat e, utilizando técnicas de 

regressão, Russo e Fouts (1997, p.551) sugerem que, há fortes evidências que correlacionam 

desempenho ambiental e desempenho econômico, principalmente nas indústrias que 

apresentam altas taxas de crescimento anual. 

Repetto e Austin (2001, p.33) destacam que, atualmente, o desempenho financeiro dos 

negócios é significativamente afetado pelos custos e oportunidades apresentados por 

problemas ambientais. Regulamentação, materiais, preço de energia, demandas dos 

consumidores e o desenvolvimento de novos mercados podem influenciar os resultados 

financeiros das companhias. 

Hart e Ahuja (1996) examinaram, empiricamente, a relação entre desempenho e 

redução de emissão de poluentes, das empresas componentes do S&P 500 (Standard & 

Poors) . Os autores coletaram dados entre 1989 e 1993, e sugerem que, as chamadas 

tecnologias ambientais, em conjunto com outras tecnologias de produção, trazem grande 

potencial de vantagem competitiva e de desempenho superior para as empresas. Os resultados 

do estudo indicaram que os esforços para prevenir a poluição foram benéficos para o 

                                                
5 WALLEY, N.; WHITEHEAD, B. It is not easy to be green. Harvard Business Review, 1994. 
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desempenho das empresas, e que, os esforços para reduzir emissões poluidoras, por meio da 

prevenção, refletem-se, positivamente, no resultado da companhia.  

As reduções de emissões podem ocorrer, ou por meio de controle (as emissões são 

armazenadas, tratadas e descartadas usando equipamentos de controle de poluição); ou por 

meio de prevenção, com a qual, as emissões são reduzidas, modificadas ou prevenidas 

(HART, 1995; PORTER; LINDE, 1995, 1995a). 

Dowell, Hart e Yeung (2000) fizeram estudo empírico com multinacionais norte-

americanas participantes do S&P 500, entre 1994 e 1997, para avaliar se as empresas que 

aderem a padrões inferiores de gerenciamento ambiental, quando se instalam em países com 

baixa regulamentação, apresentam desempenho superior.  As evidências que Dowell, Hart e 

Yeung (2000, p.1071) encontraram indicam que, o mercado valoriza, positivamente, as 

empresas que adotam  práticas de gerenciamento ambiental de padrão superior às exigências 

legais dos países em que elas se instalam. 

King e Shaver (2001) pesquisaram também, o comportamento das empresas 

estrangeiras nos EUA e suas estratégias ambientais. Os autores coletaram dados sobre as 

emissões de 4.078 plantas, tendo como fonte o EPA (Environmental Protection Agency), e 

por meio da aplicação de regressão por Mínimos Quadrados Ordinários, os resultados 

encontrados sugerem que empresas estrangeiras quando operam nos EUA sofrem grandes 

impactos negativos, principalmente por não estarem familiarizadas com o ambiente legal e 

cultural. King e Shaver (2001, p.1083) recomendam que as empresas adotem padrões e 

procedimentos únicos quando operarem em múltiplos países, para desta forma evitar  

desempenho inferior nos negócios, por falta de uniformidade de padrões. 

Klassen e Whybark (1999, p.599) descrevem que, os impactos ambientais causados 

pelas empresas variam, desde problemas com a especificação da matéria prima, eficiência de 

produção, consumo de energia, emissão de poluentes, até sistemas para entrega dos produtos e 

reciclagem. Eles concluíram que, as empresas que desenvolvem um padrão de investimento 

contínuo em prevenção, melhoria dos produtos e adaptação dos processos têm desempenho de 

manufatura (custo, qualidade, prazo de entrega e flexibilidade) significativamente melhor, do 

que aquelas que atuam de forma corretiva, por meio dos processos chamados end of pipe 

(processos ou equipamentos que fazem a remediação dos problemas ambientais, no final da 

linha de produção, ao invés da correção dos problemas, durante a fabricação dos produtos).   

Há também uma influência positiva da estratégia de sustentabilidade ambiental sobre o 

custo de capital. Hart e Ahuja (1996, p.36) confirmam a existência de uma relação entre a 

redução de emissões com o custo de capital e a reputação da companhia. Se a empresa tem 
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perfil ambiental favorável, terá menor exposição a processos judiciais, melhor reputação e 

maior valor de mercado. Desempenho pobre no quesito ambiental pode afetar o custo de 

capital da empresa, aumentando-o, e o custo de capital afeta, diretamente, o desempenho 

financeiro. 

Bansal e Clelland (2004) fizeram um estudo quantitativo com 100 empresas públicas 

altamente poluidoras, durante um período de cinco anos, para avaliar o impacto dos riscos 

sistemáticos (os que afetam somente a empresa, como por exemplo, um acidente ambiental) e 

os não sistemáticos (os que afetam um grupo de empresas, como por exemplo, taxas de 

câmbio ou de juros) na valorização das ações destas empresas. Os autores concluíram que, as 

empresas com maior legitimidade ambiental corporativa sofrem menos os impactos dos riscos 

não sistemáticos. Segundo Bansal e Clelland (2004, p.94) a definição de legitimidade 

ambiental corporativa é “a percepção generalizada ou suposição que o desempenho ambiental 

da organização é próprio, adequado ou desejado”, sendo que os diferentes grupos de interesse 

podem definir seus conceitos de legitimidade de forma diferente. Um acionista pode estar 

preocupado com o impacto nos preços das ações em caso de um acidente ambiental, enquanto 

que, um morador da comunidade pode ter seus anseios relacionados à saúde humana e 

contaminação. 

 

2.3.6 Relação entre Sustentabilidade Ambiental e Reputação Empresarial 

 

Segundo Porter e Linde (1995a, p.125), as demandas mundiais estão caminhando 

rapidamente, na direção da valorização dos produtos de melhor desempenho energético e de 

baixos níveis de poluição, sem mencionar aqueles produtos que possuem alto valor de 

revenda e possibilidade de reciclagem. Os autores afirmam que, muitas empresas estão 

usando a inovação ambiental para conseguir preços maiores por seus produtos ecologicamente 

orientados, e aumentar sua reputação perante os clientes. 

Irwin e Spira (1997, p.360), analisaram os efeitos morais e motivacionais nos clientes, 

dos atributos relacionados ao meio ambiente e, presentes nos produtos. Os autores inferem 

que, em geral, os atributos ambientais podem aumentar o valor dos produtos e melhorar a 

imagem e reputação das empresas. 

Em contraste, a reputação perante os empregados não parece ser afetada quando a 

empresa está envolvida em acidentes ambientais.  Jones e Rubin (1999) estudaram o impacto 

de acidentes ambientais na reputação das empresas. Os autores coletaram eventos, que foram 

publicados no Wall Street Journal, entre os anos de 1970 e 1992, envolvendo companhias de 
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petróleo e eletricidade. Os autores afirmam que, estes eventos afetaram a reputação social da 

empresa, porém, não afetaram a qualidade dos seus produtos e nem sua reputação perante os 

empregados e fornecedores. Os resultados encontrados contradizem a hipótese de que as 

empresas desenvolvem uma reputação, totalmente negativa, quando se envolvem em 

acidentes ambientais. De acordo com Jones e Rubin (1999, p.24), as grandes perdas que as 

empresas sofrem quando estão envolvidas em acidentes ambientais ocorrem, principalmente, 

devido à expectativa do mercado com relação às punições e indenizações que deverão ser 

pagas às partes afetadas. 

De qualquer forma, a reputação social e o temor causado por perdas nos acidentes 

ambientais podem ser os motivos que levam algumas empresas de capital aberto a superar as 

normas de regulação ambiental. Segundo Cohen (1997, p.417), as grandes corporações, 

voluntariamente, adotam práticas acima das exigências legais e lançam uma imagem de serem 

ambientalmente preocupadas. Os autores acreditam que, há evidências de que estas empresas 

são recompensadas no mercado por tomarem estas ações, principalmente por meio da redução 

de seu custo de capital.  

Os impactos negativos da reputação, também influenciam no valor dos ativos 

intangíveis. Cohen e Konar (2001) estudaram 321 empresas do setor de manufatura, 

participantes do S&P 500, no ano de 1989, com objetivo de relacionar o valor de mercado 

destas empresas com o desempenho ambiental. Cohen e Konar (2001, p.289) sugerem que, há 

significativa relação positiva entre o desempenho ambiental e o valor dos ativos intangíveis. 

Segundo os autores, as empresas que têm um pior desempenho ambiental, têm menor valor 

dos ativos intangíveis. 

 

2.3.7 Relação entre Sustentabilidade, Disclosure Ambiental e Regulamentação 

 

O disclosure ambiental tem sido usado como uma das ferramentas para a gestão das 

políticas de sustentabilidade. As empresas publicam os relatórios ambientais, que são 

elaborados para dar resposta às pressões exercidas por vários grupos de stakeholders sobre os 

gestores. O objetivo desta pressão é para que os gestores garantam transparência nas 

informações sobre o impacto das atividades da empresa na sociedade e no meio ambiente. Um 

exemplo de disclosure ambiental é a divulgação de informações que estão relacionadas com a 

quantidade de capital investido em equipamentos antipoluição, políticas de conservação e 

reciclagem, gerenciamento ambiental, práticas de auditoria e busca de conformidade com 

padrões governamentais. 
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Cormier e Magnan (1997) examinaram, empiricamente, 33 empresas canadenses, 

entre 1986 e 1993, com objetivo de avaliar os principais determinantes que fazem com que as 

empresas aumentem seus níveis de disclosure. Cormier e Magnan (1997, p.429) afirmam que, 

as empresas têm aumentado o nível de disclosure ambiental na última década, apesar de terem 

pouco incentivo para tal; por exemplo, informações sobre poluição sempre trazem efeitos 

negativos para a imagem da corporação. Porém, em contrapartida, os autores sugerem que, os 

gestores querem aumentar o nível das informações ambientais para, assim, ganharem apoio da 

comunidade nas questões relacionadas ao ambiente junto aos reguladores governamentais, 

para diminuir o custo de capital, ou então, aumentar a reputação da companhia como um 

parceiro financeiro e comercial confiável. 

Cohen (1997) discute os resultados de programas de divulgação de informação de 

impacto ambiental, legalmente exigida nos EUA, e afirma que, muitas empresas superam, 

voluntariamente, a quantidade de informações públicas sobre o impacto das suas operações. 

Um dos exemplos destes programas é o TRI (Toxic Release Inventory), o qual determina que 

as empresas forneçam informações sobre a quantidade de poluentes químicos que são 

despejados no ar, água ou terra. Segundo Cohen (1997, p.417) a aderência a este programa fez 

com que muitas empresas reduzissem, dramaticamente, suas emissões, apesar de não haver 

nenhuma solicitação para tal. Simplesmente o fato de ter que divulgar estas informações 

conduziu a uma mudança no comportamento das empresas.  

De acordo com Li, Richardson e Thornton (1997, p.435), quando as informações de 

disclosure ambiental não são divulgadas adequadamente, os stakeholders e o mercado podem 

ficar confusos, pois, não sabem diferenciar o que motivou a não divulgação. Criam-se dúvidas 

sobre se os gestores não estão informados sobre problemas, ou se, simplesmente, não as 

divulgaram, porque as mesmas podem afetar negativamente a empresa. O simples fato de 

haver dúvidas no mercado pode refletir em desvalorização do preço das ações da companhia. 

Li Richardson e Thornton (1997, p.436) demonstram empiricamente que, os gestores 

também estão dispostos a oferecer um maior número de informações sobre o desempenho 

ambiental da empresa ao mercado, quando existe uma propensão do aumento dos níveis de 

poluição ou, quando aumenta o conhecimento dos públicos interessados sobre as 

responsabilidades ambientais que a empresa esta sujeita.  

Grandes empresas que podem causar grandes prejuízos ambientais, muitas vezes 

optam por adotar uma política de disclosure mais aberta e transparente. Barth, McNichols e 

Wilson (1997) examinaram, por meio de estudo empírico, 257 empresas, entre 1989 e 1993, 

com o objetivo de apresentar os fatores determinantes das decisões de disclosure dos riscos 
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ambientais e de sustentabilidade das organizações. Segundo Barth, McNichols e Wilson 

(1997, p.35), fatores tais como, regulamentação governamental, preocupações com litígios 

causados por acidentes ambientais e, preocupações sobre o mercado de capitais, estão entre os 

principais motivos que levam as empresas a adotarem políticas de disclosure mais abertas. 

Campbell, Sefcik, e Soderstrom (2003) investigaram por meio de estudo empírico 

(Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários) com 342 empresas químicas, entre 1987 e 

1992, o quanto os níveis de divulgação das informações do impacto ambiental que as 

empresas podem causar, afetam seu valor de mercado. Campbell, Sefcik, e Soderstrom (2003, 

p.372) sugerem que, a divulgação de informações diminui as incertezas do mercado e se 

refletem, positivamente, na valorização das companhias. De acordo com os autores este é um 

dos motivos que faz com que as grandes corporações adotem uma estratégia de disclosure 

ambiental. 

Blacconiere e Northcut (1997) investigaram, por meio de estudo de evento, os efeitos 

de anúncios de restrições ambientais feitos pelo governo, entre os anos de 1985 e 1986, para 

uma amostra de 72 empresas do segmento químico. Sempre que os governos anunciaram 

regras mais rígidas de controle ambiental, as empresas analisadas sofreram impacto negativo 

no seu valor de mercado. Os autores concluíram que, as empresas que provêm mais 

informações ao mercado, ou seja, têm um maior nível de disclosure ambiental nos relatórios 

financeiros, tiveram um menor impacto negativo quando foram feitos novos anúncios 

regulatórios pelo governo. Os autores sugerem que, os investidores interpretam um disclosure 

mais amplo, como um sinal de que a empresa tem boa política no gerenciamento e menor 

exposição aos custos causados pela nova regulação. 

Ely e Stanny (1999) examinaram, por meio de estudo qualitativo e quantitativo, a 

relação entre o disclosure de informação relevante e o nível de observação pelos analistas de 

271 empresas do S&P 500 e concluíram que, as empresas com menos observações pelos 

analistas são menos propensas a fazer disclosure específico sobre questões ambientais. Ely e 

Stanny (1999, p.2) sugerem que, outro motivo que pode levar as empresas a terem maior nível 

de disclosure ambiental, é o nível de sofisticação dos usuários das informações, ou seja, 

quanto mais a empresa é observada pelos analistas, maior tende a ser o nível de disclosure 

ambiental. 

Na visão de Cormier e Magnan (1997, p.432), a decisão de disclosure ambiental é uma 

decisão econômica. Os gestores estudam os custos e benefícios derivados do disclosure de 

informações acima da exigência legal e, o quanto estas informações podem trazer de 

benefícios ou prejuízos para a companhia. Estes custos e benefícios são determinados por 
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relações contratuais implícitas e explicitas entre a firma e seus vários stakeholders. Os 

gestores avaliam como as informações podem ser usadas contra a empresa por competidores 

ou grupos de interesse ou, o quanto elas também podem trazer de beneficio para a empresa. 

Quando divulgadas, estas informações são usadas pelos gestores, como forma de afirmação 

para os investidores, dos vários aspectos positivos de gestão da operação da companhia e têm 

como objetivos, melhorar o desempenho ou de diminuir o custo de capital. Em resumo, os 

autores argumentam que, o nível de disclosure de uma empresa é determinado por uma 

estratégia mais ampla, influenciada por uma relação de custo benefício. 

Para Hart (1995), atualmente as empresas estão sujeitas às fortes pressões sociais e 

governamentais para colocarem em prática políticas de sustentabilidade ambiental. Clientes, 

fornecedores e o público, em geral, estão demandando que, as empresas minimizem os 

impactos negativos de seus produtos e operações no ambiente natural. Por este motivo, um 

número muito grande de empresas internacionais publica os relatórios de desempenho 

ambiental. 

Cohen (1998) faz uma revisão da literatura econômica sobre monitoração das 

obrigações relacionadas às políticas ambientais e descreve que, nos últimos anos, tem havido 

um rápido crescimento nos desenvolvimentos teóricos e empíricos sobre a monitoração das 

obrigações a que estão sujeitas as corporações. Cohen (1998, p.1) afirma que, os fatores que 

têm contribuído para tal movimento são: 

(I) O crescimento do aparato legal e a literatura econômica sobre os problemas 

relacionados às obrigações e penalidades a que as empresas estão sujeitas; 

(II) O aumento da ênfase em relação às obrigações impostas pelas agências 

regulatórias;  

(III) A disponibilidade dos dados das empresas relacionados à política ambiental.  

Segundo Gersbach (2002, p.45) a regulamentação deveria partir dos governos, porém, 

sabe-se que os governos têm, muitas vezes, dificuldades de impor as sanções que a lei exige e 

esta dificuldade pode causar perda de credibilidade dos agentes regulatórios. O autor 

descreve, por exemplo, que se as obrigações não forem fortes o suficiente para forçar a 

empresa a investir em equipamentos para controle ambiental, ela não o fará ou, buscará a 

segunda alternativa menos custosa. 
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King (2000) realizou uma pesquisa qualitativa, com métodos de triangulação e 

entrevistas estruturadas, com oito empresas de tecnologia. O autor sugere que, os resultados 

indicam que as exigências legais também podem conduzir as organizações a um estágio 

superior de sustentabilidade. Segundo King (2000, p.224) , quando ameaçados por novas 

condições de mercado, os gestores tendem a manter o status quo, criando uma “proteção” 

para a organização contra o meio exterior. Da mesma forma, quando confrontados por 

necessidades de responder à novas regulamentações, os gestores criam, também, formas para 

tentar diminuir os impactos das novas regulamentações, como por exemplo, introduzindo 

novas tecnologias ou então, capacitando seu pessoal. 

King (2000, p.237) recomenda que, os elaboradores de políticas públicas devem 

permitir que as companhias tenham tempo e flexibilidade para adaptar-se às novas demandas 

regulatórias. Pois, agindo desta forma há chances dos gestores influenciarem mudanças 

profundas na organização, avançando na melhoria das práticas ambientais gradativamente, 

passo a passo. Este comportamento ajuda a clarificar as teorias de Hart (1995) e Russo e Fouts 

(1997) de que, o gerenciamento ambiental deve ser percebido como desenvolvimento 

progressivo das capacidades dentro da empresa.  

 

2.3.8 Relação entre Sustentabilidade e Institucionalismo 

 

O institucionalismo (DIMAGGIO; POWELL, 1991) é uma forma de legitimar as 

ações das organizações, o qual pode ocorrer por meios coercitivos, normativos ou miméticos. 

King e Lenox (2000, p.701) afirmam que, as entidades e associações empresariais podem 

influenciar as ações de seus membros coletivamente, e atuam em complemento à 

regulamentação governamental. 

Bansal (2005) realizou estudo empírico com empresas canadenses dos segmentos de 

papel, mineração, óleo e gás, entre os anos de 1986 a 1995, com o objetivo de identificar 

elementos que pudessem demonstrar o porquê das empresas aplicarem práticas em 

sustentabilidade. A autora infere que, fatores institucionais e de recursos estão presentes nas 

políticas de sustentabilidade das empresas. 

Para Bansal (2005, p.202) os argumentos institucionais podem ser usados para que as 

empresas se auto-regulamentem, pois, as mesmas são motivadas a buscar a aprovação social. 

King e Lenox (2000) realizaram estudo empírico para testar os efeitos da auto-

regulamentação na indústria química. Coletaram mais de 12.000 observações no período entre 
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1987 e 1996.  De acordo com King e Lenox (2000, p.698), a auto-regulamentação voluntária é 

uma das formas de criar um padrão de conduta e comportamento nas organizações.  

Segundo O’Hare (1982) 6 apud King e Lenox (2000), as forças auto-regulamentadoras 

podem formatar o comportamento da organização, ajudando a disseminar as informações 

sobre as melhores práticas. As redes de relacionamento criadas pela auto-regulamentação 

podem agir como condutores, pelos quais as firmas apreendem como melhorar seu próprio 

desempenho. Mesmo na ausência de formas punitivas explícitas, as forças institucionais 

ajudam as companhias a cumprirem as regras. Por exemplo, as associações de classe podem 

tornar público o nome das empresas que não estão em conformidade com uma determinação. 

O fato do desempenho ambiental da organização ser revelado para outros 

stakeholders, pode resultar também, em uma forma de escrutínio e colocar pressões nos 

retardatários para aderirem aos novos modelos. Da mesma forma, os membros de determinada 

indústria podem conduzir outros membros, durante as reuniões setoriais, a adotarem as novas 

regras. A difusão de forças normativas (MEYER; ROWAN, 1991) busca impor a adesão de 

todos os membros. Segundo DiMaggio e Powell (1991, p.67)  as regras se tornam valores e 

normas, que são posteriormente absorvidos pela estrutura da empresa, mudando sua 

preferência, por meio de forças permanentes. 

 

2.3.9 Relação entre Sustentabilidade Ambiental e Qualidade 

 

Sistemas de qualidade atuam como alavancadores dos processos de sustentabilidade e 

gerenciamento ambiental. De acordo com Bergman e Klefsjo (2003) 7 apud Isaksson (2005, 

p.197), a função do gerenciamento da qualidade é percorrer “uma jornada constante para 

cumprir e, preferencialmente, exceder as necessidades e expectativas dos clientes ao menor 

custo possível, por meio de trabalho de melhoria contínua, no qual todos os envolvidos estão 

comprometidos, focando nos processos da organização” 8.   

As empresas que querem se tornar competitivas no mercado global se beneficiam da 

implantação de sistemas da qualidade ambiental, pois, os stakeholders terão uma visão de 

comprometimento da companhia com o gerenciamento das suas operações.  

De acordo com Porter e Linde (1995, p.106) os retornos das estratégias ambientais de 

sustentabilidade não são de difícil medição. Os custos da não qualidade são traduzidos em uso 

                                                
6 O’Hare, M. Information strategies as regulatory surrogates. In: E.Bardach;  R. Kagan (ed.). Social Regulation: 
Strategies for reform, 1982. 
7 BERGMAN, B.; KLEFSJO,B. Quality from Customer Satisfaction, Lund, 2003 
8 Tradução livre feita pelo autor. 



 

 

61 

ineficiente dos recursos. As emissões ou descargas são, na realidade, energia e substâncias 

descartadas, e são, fundamentalmente, formas econômicas de desperdício, utilização 

ineficiente ou incompleta dos recursos. Ainda de acordo com Porter e Linde (1995, p.105), 

muitas vezes, esta ineficiência leva as empresas a agregarem em seus processos, atividades 

adicionais que aumentam os custos dos produtos. Estas atividades podem ser descartes, 

manuseio de materiais e rejeitos ou colocação de equipamentos de correção end-of-pipe. 

Portanto, os autores argumentam que os custos dos sistemas de proteção ambiental não 

superam os custos que emanam do uso inadequado dos recursos. 

Isaksson (2005) realizou estudo empírico para avaliar os custos da baixa qualidade em 

três plantas de cimento. Os resultados mostram evidências de que, os custos poderiam ser 

menores se fossem aplicadas técnicas de gerenciamento ambiental. O autor argumenta que há 

grande potencial de ganhos para os clientes (produtos mais resistentes), sociedade (menos 

emissões) e para as empresas (maiores vendas) se forem desenvolvidas práticas de melhoria 

de qualidade e gerenciamento ambiental nas empresas estudadas. 

Kleindorfer, Singhal e Wassenhove (2005, p.482) afirmam que, as empresas têm 

sofrido muitas pressões sociais nos últimos 20 anos, principalmente nas áreas de gestão da 

qualidade e operações, para prestarem mais atenção ao meio ambiente e aos recursos 

utilizados nos processos de fabricação. Para os referidos autores, os executivos de 

gerenciamento de operações têm enfrentado grandes desafios para integrar o desenvolvimento 

sustentável, com suas áreas de interesse.  

Hart e Ahuja (1996) estudaram, empiricamente, uma amostra de 127 empresas do 

S&P 500, entre os anos de 1989 e 1992, usando dados do IRRCs ( Investor Responsibility 

Research Center’s) e Compustat, com o objetivo de avaliar a relação entre diminuição de 

emissões e desempenho financeiro. Hart e Ahuja (1996, p.2) sugerem que os esforços para 

reduzir emissões se refletem, positivamente, no resultado financeiro da companhia, após um 

ou dois anos do início dos programas de prevenção e redução de emissões. Hart e Ahuja 

(1996, p.31) afirmam que, a lógica por trás da prevenção da poluição pode ser a mesma por 

trás do gerenciamento da qualidade nas operações, o qual prescreve que a prevenção dos 

efeitos negativos é muito mais vantajosa do que descobri-los posteriormente e consertá-los. 

Na mesma linha Ishikawa e Lu (1985) 9 e Imai (1986) 10 apud Hart e Ahuja (1996) 

afirmam que, prevenção da poluição requer um conjunto de ações, sistemas e processos a 

                                                
9 ISHIKAWA, K.; LU, D. What is Total Quality Control? Prentice-Hall, 1985. 
10 IMAI, M. Kaizen, Random House. New York, 1986. 
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serem melhorados, bem como, envolvimento dos principais stakeholders no processo para 

estabelecer os objetivos de melhoria.  

Campbell e Byington (1998) fizeram uma pesquisa com diretores de auditoria interna 

de empresas abertas do setor de manufatura norte-americanas. Enviaram 599 questionários e 

utilizaram 186 deste total para compilação das respostas. Segundo Campbell e Byington 

(1998, p.117), os gestores das empresas de manufatura norte-americanas têm respondido às 

demandas por melhores práticas ambientais implantando sistemas de gerenciamento 

ambiental. Os autores destacam as vantagens da série ISO 14000 e concluem em sua pesquisa 

que, a maioria das grandes companhias abertas norte-americanas tem alguns dos elementos do 

sistema ISO 14000 implantados em seu sistema de gestão. 

Existe também uma relação entre os conceitos do gerenciamento da Qualidade Total e 

os conceitos de sustentabilidade do Triple Bottom Line (TBL). Isaksson (2005, p.198) 

argumenta que, o conceito de desenvolvimento sustentável por meio do TBL recebeu 

contribuições das disciplinas de gerenciamento da qualidade e que, partes dos sistemas de 

gestão da qualidade estão alinhadas com o TBL. O autor fez uma revisão dos conceitos de 

desenvolvimento sustentável e os relacionou com os conceitos de qualidade total. Os 

resultados mostram que há forte sinergia entre ambos, principalmente no que tange à redução 

dos desperdícios e aos custos da baixa qualidade, ou seja, os custos que poderiam desaparecer 

se os produtos e processos da companhia fossem perfeitos. 

Paralelamente à definição dada pela Comissão Brundtland sobre sustentabilidade, 

Kleindorfer, Singhal e Wassenhove (2005, p. 489) definem gerenciamento das operações 

como o “conjunto de conhecimentos e conceitos que permitem a uma companhia estruturar e 

gerenciar seus negócios sem sacrificar as necessidades legítimas dos stakeholders internos e 

externos, e com o devido controle do impacto de suas operações nas pessoas e no ambiente”. 

2.4 Índices de Sustentabilidade e seus Objetivos 

 

Segundo BOVESPA (2005), McKinsey & Company (2000), e Greene (2003), a 

sustentabilidade vem sendo tratada como ponto fundamental para a sobrevivência das 

organizações. Há alguns anos iniciou-se uma tendência mundial dos investidores, de 

procurarem empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus 

recursos. Estas aplicações são denominadas “investimentos socialmente responsáveis” (SRI), 

pois, se considera que as empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo prazo, 

pois estão mais preparadas para enfrentar os riscos econômicos, sociais e ambientais. Essa 
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demanda é hoje amplamente atendida por vários instrumentos financeiros no mercado 

internacional. 

Os índices de sustentabilidade surgiram com presença global a partir de 1999, quando 

foi criado nos EUA o Dow Jones Sustainability Group Index-DJSGI, (DJSI, 2007). De acordo 

com Finch (2005, p.1), o principal objetivo dos índices de sustentabilidade é o de criar uma 

referência para se medir o desempenho financeiro das empresas neles listadas, pois, muitos 

investidores estão buscando aplicar seus recursos em empresas, éticas e socialmente 

responsáveis. O autor descreve que, estes índices são desenhados de forma a criar um 

benchmark, permitindo assim, aos investidores, identificar as empresas listadas que aplicam 

práticas sustentáveis nos negócios. Estas empresas estão listadas, não somente por 

apresentarem bons proventos financeiros, mas também, por apresentarem resultados acerca de 

outras dimensões de sustentabilidade.  

 

2.4.1 Principais índices de Sustentabilidade no mundo 

 

Finch (2005) detalhou alguns dos principais índices de sustentabilidade no mundo, 

suas características e os fatores mais relevantes de sua composição. O quadro 1 resume o ano 

de criação, abrangência e pontos para  inclusão das empresas, sendo os principais : 

• Arese: foi lançado em Julho de 2001, na França, e avalia o desempenho financeiro de 

empresas líderes em sustentabilidade, na Europa. Este índice inclui critérios do TBL, 

gerenciamento de risco dos investimentos das companhias e, como a empresa interage 

com os diversos grupos de stakeholders. Sua função principal é analisar e classificar 

as companhias, social e ambientalmente sustentáveis. Estas avaliações possibilitam 

aos investidores obterem um guia de decisões de investimentos, no longo prazo, que 

contribuem para a criação de fundos que integram informações sociais e ambientais, 

em complemento às informações financeiras. Suas diretrizes servem, também, para 

que as companhias se movam na direção das políticas de desenvolvimento sustentável. 

• Dow Jones Sustainability Index: o primeiro índice de sustentabilidade lançado 

globalmente. Este índice avalia o desempenho financeiro de empresas líderes em 

sustentabilidade do mundo. O parâmetro avaliado é a estratégias da empresa com 

relação aos fatores de sustentabilidade, desempenho financeiro, relações com os 

clientes, características dos produtos e impactos ambientais, fatores de governança 

corporativa e relações com os grupos de stakeholders. 
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• FTSE4GOOD: este índice mede o desempenho de responsabilidade social de empresas 

ao redor do mundo. Os critérios de seleção cobrem, principalmente, relações com os 

stakeholders e aderência aos princípios de direitos humanos. Iniciado como uma joint 

venture, entre o jornal Financial Times e a Bolsa de Valores de Londres, o grupo 

FTSE é uma companhia independente, que gerencia índices e dados de mercado e, 

entre os índices gerenciados pelo grupo está o FTSE4GOOD.  

• Calvert Social Index: mede o desempenho social das 1000 maiores empresas norte-

americanas listadas nas bolsas de Nova York e Nasdaq. Os critérios avaliados pelo 

índice compreendem tópicos relacionados ao meio ambiente, local de trabalho dos 

funcionários, impactos dos produtos em relação à segurança dos usuários, relações da 

empresa com a comunidade e direitos humanos. 

• Domini Social Index: primeiro índice de sustentabilidade lançado nos EUA, este 

índice tem ênfase maior nos aspectos de responsabilidade social e, exclui empresas 

com receitas provenientes das vendas de bebidas alcoólicas, armamentos e jogos. 

• E.Capital Partners Ethical Index: é um índice global, que combina os parâmetros de 

resultados financeiros com critérios sociais e ambientais. Os princípios gerais deste 

índice penalizam empresas que operam em setores que afetam de alguma forma a 

saúde humana (álcool, tabaco e armamentos). 

• Ethiebel Sustainability Index: com foco, principalmente, no desenvolvimento 

sustentável e relações com os grupos de stakeholders. As empresas participantes são 

avaliadas nos quesitos de políticas sociais, ambientais e éticas. 

• Humanix Ethical Index: inclui as empresas que não têm atividades relacionadas com 

riscos ambientais, e atuam fortemente com respeito aos direitos humanos. Não podem 

fazer parte empresas que tenham até 3% de suas vendas relacionadas com armas e 

bebidas alcoólicas. 

• Jantzi Social Index: inclui empresas canadenses que são avaliadas principalmente nos 

quesitos sociais e ambientais. Não estão incluídas empresas que tenham produção de 

produtos nucleares, tabaco e armamentos. Também são excluídas empresas que não 

tenham boas relações com as comunidades aborígines e que tenham históricos 

relacionados a fraudes e relações inadequadas com os empregados.  
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QUADRO 1. Principais Índices de Sustentabilidade e seus critérios de inclusão 
Índice Lançamento Abrangência Principais Critérios de Inclusão 

ARESE 2001 Europa • Gerenciamento de Recursos Humanos  
• Gerenciamento Ambiental 
• Clientes e Fornecedores 
• Critérios dos Acionistas 
• Sociais 

DOW JONES 
SUSTAINABILITY 

INDEX (DJSI) 

1999 Global • Estratégia 
• Clientes e Produtos 
• Governança e Stakeholders 
• Recursos Humanos 
• Processos Produtivos 

FTSE4GOOD 2001 Global • Critérios de Sustentabilidade Ambiental 
• Relações com Stakeholders 
• Direitos Humanos Universais 

CALVERT 2000 USA • Impacto do Produto 
• Ambiente 
• Local de Trabalho 
• Relações com a Comunidade 
• Operações Internacionais e Direitos 

Humanos 
DOMINI SOCIAL 

INDEX 
1990 USA • Social e Ambiental 

• Exclui companhias de bebidas 
alcoólicas, fumo, jogos, energia nuclear 
e armamentos. 

E.CAPITAL 
PARTNERS 

ETHICAL INDEX 

2000 Global • Financeiros 
• Sociais e Ambientais 
• Exclui companhias de armamentos, 

nuclear, bebidas alcoólicas, fumo e 
jogos e pornografia. 

HUMANIX 
ETHICAL INDEX 

2001 Global • Respeito aos direitos Humanos 
• Exclui companhias de armamentos e 

bebidas alcoólicas 
JANTZI SOCIAL 

INDEX (JSI) 
2000 Canada • Sociais e Ambientais 

• Exclui companhias de energia nuclear, 
armamentos, tabaco 

• Exclusão de empresas com baixo nível 
de relações com comunidades 
aborígines, empregados e  com baixo 
desempenho ambiental 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Finch (2005)  
 

2.4.2 Estudos empíricos com os Índices de Sustentabilidade 

 

Cerin e Dobers (2001) investigaram a estrutura e transparência do DJSGI (Dow Jones 

Sustainability Group Index) relacionando-o com o índice DJGI (Dow Jones Group Index). 

Foram feitas comparações entre estes dois índices em diversos paises onde os mesmos estão 

presentes e em diferentes setores de negócios. Os dados foram coletados entre os anos de 

1993 e 1998, e nos EUA, revelam que, o DJSGI teve um desempenho superior ao DJGI. Cerin 
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e Dobers (2001) constataram que, as empresas listadas no DJSGI têm valor de mercado em 

média 2,5 vezes maior que as empresas que não estão listadas no índice, e que, grande parte 

da carteira é composta por empresas de tecnologia. Os autores crêem haver evidências de que, 

o melhor desempenho financeiro ocorreu devido ao fato de a maioria das empresas atuarem 

no mercado de tecnologia de ponta e, por terem alto valor de mercado. 

Por outro lado, segundo Cerin e Dobers (2001, p.130), na Europa, este índice teve 

menor desempenho financeiro, pois, as empresas componentes do DJGI foram mais lucrativas 

e lidaram melhor com os problemas econômicos ocorridos no período. De qualquer forma, 

segundo Cerin e Dobers (2001, p.103), as corporações e entidades não governamentais se 

referem ao DJSGI para ilustrar como é possível a integração, econômica, ambiental e de 

fatores sociais, no gerenciamento das empresas e, desta maneira, aumentar a transparência e 

valor aos acionistas. 

Faff e Lee (2006), por meio de estudo empírico, examinaram as empresas líderes em 

responsabilidade corporativa e que fazem parte do DJSGI. Os autores as compararam com  

empresas pares que não fazem parte do índice. Os resultados encontrados demonstram que, as 

empresas líderes em sustentabilidade, de acordo com os conceitos do DJSGI, não tiveram 

desempenho inferior, comparado com suas contrapartes no mercado. Em resumo os autores 

inferem que, as empresas que têm práticas superiores de responsabilidade corporativa não 

trazem, e também não subtraem valor dos acionistas. 

Segundo Statman (2005, p.10), os índices de sustentabilidade também exercem sua 

função financeira, ou seja, formar carteiras atraentes em termos de retorno aos investidores. 

Statman (2005, p.10) discorre que, os investidores socialmente responsáveis, ou seja, aqueles 

que buscam aplicar boa parte de seus recursos em empresas que estão listadas nas carteiras de 

índices de sustentabilidade, estão também preocupados com o retorno de seus investimentos. 

Portanto, os investidores buscam uma combinação entre os investimentos sustentáveis e os 

retornos financeiros. Segundo Statman (2005, p.12) os estudos com fundos mútuos nos EUA, 

demonstraram que, não há discrepância significativa entre os retornos dos fundos socialmente 

responsáveis e os convencionais. 

Beltratti (2005, p.12) afirma que, as ações de responsabilidade corporativa não trazem 

somente custos para as empresas. Segundo o autor, estas ações socialmente responsáveis 

trazem impacto positivo no valor da companhia. O autor exemplifica como três importantes 

índices de sustentabilidade (Domini 400, DJSGI e FTSE4GOOD) têm desempenho superior 

aos seus pares que não consideram as dimensões de sustentabilidade. 
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Corten (2004) 11 apud Beltratti (2005, p.12), comparou, empiricamente, o desempenho 

histórico de índices de sustentabilidade sob a perspectiva do retorno e volatilidade. Os 

resultados encontrados pelo autor mostram que, os índices socialmente responsáveis têm 

melhor desempenho. Por exemplo, o índice Ethiebel, no período de 1998-2003 teve retorno 

médio de 2,25%, superior aos 0,54% do MSCI World e com maior volatilidade (21%, 

comparado com 19%). O Dow Jones Sustainability Index teve retorno de 1,72%, com 

volatilidade de 21%, quando no mesmo período, o Dow Jones Global teve retorno de 1,42%, 

com volatilidade de 20%. O índice Domini Social aumentou em média 13%, com volatilidade 

de 16%, contra 12% e volatilidade de 15% do S&P 500. O autor também descreve as 

exceções, o FTSE4GOOD teve desvalorização de 14%, entre 2001-2003, com volatilidade de 

23%, contra uma desvalorização de apenas 12%, com volatilidade de 22%, do índice FTSE 

Europe. 

Corten, Velde e Vermier (2005) desenvolveram estudo empírico, entre 1998 e 2004, 

para avaliar o desempenho e risco relativo dos seis principais índices de sustentabilidade no 

mundo. De acordo com Corten, Velde e Vermier (2005, p.96), quatro dos seis índices 

avaliados, tiveram desempenhos superiores aos índices tradicionais. No mesmo período, o 

risco avaliado também foi maior. Porém, os autores afirmam que, os resultados não podem ser 

totalmente conclusivos, pois, não foram estatisticamente significantes. 

 

2.4.3 Motivos para o ingresso nas Carteiras de Índices de Sustentabilidade 

 

Segundo estudo de Besly e Savitz (2005, p.9) fazer parte dos índices de 

sustentabilidade, coloca, imediatamente, a empresa em nível superior de credibilidade, com 

acesso aos Milhões de Dólares dos fundos, socialmente responsáveis, que administram 

capitais. Os autores acreditam que, a atenção aos detalhes da Responsabilidade Social 

Corporativa, por meio de desempenho superior e participação nos índices de sustentabilidade 

“facilitará o trabalho dos gestores e analistas dos fundos, e significa um aumento da 

probabilidade da companhia atrair investidores, socialmente responsáveis, e seus grandiosos 

recursos”. 

Bond e Walmsley (2003, p.2), fizeram estudo empírico e constataram que um dos 

motivos pelos quais as empresas elaboram relatórios ambientais corporativos, é para que 

ocorra sua inclusão em grupos de índices de sustentabilidade, pois, desta forma, elas poderão 

                                                
11 CORTEN, F. Sustainable indexes: Risk and return characteristics. Investment & Pensions Europe, 2004. 
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atrair a atenção dos fundos éticos. Segundo os autores, estes fundos mais que dobraram de 

tamanho no período de 1998 a 2001 e, os seus gestores constantemente solicitam informações 

detalhadas para as empresas sobre as atividades que elas executam e que podem trazer 

impactos ambientais. Esta solicitação é uma forma de manter os investidores atualizados 

sobre o desempenho sustentável das companhias. 

De forma similar, Cerin e Dobers (2001, p.126) apresentam as principais motivações 

das empresas para fazer parte do DJSGI: elas buscam legitimização de seus esforços 

colocados em sustentabilidade, visam aumentar o valor ao acionista e demonstrar maior 

transparência nas atividades de negócios. As Corporações, Organizações Não Governamentais 

e Agências de Governo, freqüentemente se referem ao DJSGI, para ilustrar a integração entre 

indicadores econômicos, ambientais e sociais de suas operações. 

 Bansal e Roth (2000) fizeram estudo de casos com 53 empresas da Inglaterra e Japão, 

com o objetivo de identificar o porquê de estas empresas terem postura diferenciada de 

gerenciamento ambiental e de sustentabilidade. Os autores constataram que, para a amostra 

selecionada, foram três as principais motivações: obtenção de legitimidade, adquirir um 

melhor posicionamento perante a concorrência e assumir uma postura de responsabilidade 

ecológica.  

 

2.5     Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE 

 

2.5.1 Descrição Geral 

 

Segundo a Bovespa (2005), há alguns anos iniciou-se uma tendência por parte dos 

investidores de procurarem empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para 

aplicar seus recursos. Estes investimentos são aplicações denominadas socialmente 

responsáveis, e os investidores consideram que, as empresas sustentáveis estão mais aptas a 

enfrentar os riscos econômicos, sociais e ambientais impostos pelo cenário da competição 

global. Internacionalmente vários instrumentos do mercado atendem estas demandas e, há um 

fortalecimento e crescimento contínuo destas ferramentas de avaliação empresarial. No Brasil, 

foi criado, recentemente, o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, cujo objetivo é 

refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas que se destacam por 

práticas de sustentabilidade empresarial e responsabilidade social. O ISE é baseado na análise 

da sustentabilidade nos âmbitos da eficiência econômica, do equilíbrio ambiental, da justiça 

social e da governança corporativa. 
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De acordo com o CES-FGV12 (2007), esta iniciativa é pioneira na América Latina e 

“demonstra uma evolução do mercado de capitais brasileiro, o qual está alinhado com as 

tendências mundiais de valorização da sustentabilidade, por meio da criação de um ambiente 

de investimento, compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade 

contemporânea, estimulando a responsabilidade ética das corporações”.   

 

2.5.2 A importância do ISE 

 

O ISE é uma ferramenta importante para ampliar o entendimento sobre as empresas e 

grupos empresariais comprometidos com a sustentabilidade empresarial, diferenciando-os em 

termos de qualidade, nível de compromisso,  transparência, desempenho, dentre outros 

fatores, relevantes para investidores com preocupações éticas (CES-FGV, 2007). 

 

2.5.3 Criação do ISE 

 

Para execução do projeto de criação do ISE foi formado um Conselho Deliberativo, 

composto por várias instituições representativas. Este conselho  é  composto  por membros da 

 ABRAPP, ANBID, APIMEC. IBCG, IFC13, Instituto Ethos e Ministério do Meio Ambiente. 

O conselho é presidido pela BOVESPA, que é a responsável pelo cálculo e gestão técnica do 

índice (BOVESPA, 2005). 

O ISE foi desenvolvido pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação 

Getúlio Vargas (CES), com projeto financiado pelo International Finance Corporation (IFC).  

O IFC é um dos braços do Banco Mundial, o qual tem como objetivo principal, promover 

financiamentos e investimentos em países em desenvolvimento, com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida das populações (IFC, 2005). 

A abordagem da sustentabilidade dado pelo IFC, tem como base o fortalecimento do 

setor privado, para que este ajude nas atividades de redução da pobreza. O Instituto investe e 
                                                
12 CES: Centro de Estudos de Sustentabilidade – Fundação Getúlio Vargas 
13 Instituições Participantes do Conselho Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial  

• ABRAPP: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 
• ANBID: Associação Nacional dos Bancos de Investimento; 
• APIMEC: Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais; 
• BOVESPA: Bolsa de Valores de São Paulo; 
• IFC: International Finance Corporation; 
• Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social; 
• Ministério do Meio Ambiente. 
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opera considerando quatro dimensões de sustentabilidade – econômica, financeira, social e 

ambiental, ou seja, os benefícios oriundos do crescimento econômico devem ser 

compartilhados, em igualdade, entre as populações e de forma ambientalmente sustentável 

(IFC, 2005). 

 

2.5.4 Questionário e critérios de seleção 

 

As empresas são selecionadas por meio de análise de questionário abrangente 

(BOVESPA, 2006), desenvolvido pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação 

Getúlio Vargas (CES- FGV). O questionário é enviado para as companhias emissoras das 150 

ações mais negociadas na BOVESPA, e parte do conceito do TBL (Triple Bottom Line), 

agregados com os critérios de natureza dos produtos e governança corporativa. A estrutura do 

questionário engloba perguntas pertinentes a seis dimensões de avaliação de sustentabilidade 

(geral, natureza do produto, governança corporativa, econômico-financeira, ambiental e 

social) as quais são subdivididas em critérios específicos de análise; o questionário é também 

aprimorado continuamente e o índice tem revisão anual (BOVESPA, 2005). Alguns dos 

pontos analisados para a inclusão da empresa no ranking são: 

 

• Governança Corporativa 

• Melhoria das práticas ambientais 

• Relatórios ambientais 

• Relatórios de desenvolvimento sustentável 

• Comunicação aberta com os stakeholders (Grupos de Interesse) 

• Responsabilidade da empresa em toda cadeia de suprimentos e exigências para que os 

fornecedores tenham participação na política de sustentabilidade.   

• Interface com os clientes 

• Inovação ambiental 

• Contribuição para qualidade de vida 

 

O preenchimento do questionário é voluntário e tem apenas questões objetivas. As 

respostas são analisadas por meio da ferramenta estatística de “análise de clusters”, a qual 

identifica grupos de empresas com desempenhos similares, e aponta o grupo com melhor 

desempenho geral. Os questionários são respondidos pelas empresas e as respostas recebem 
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pontuação quantitativa e ponderação, de acordo com a relevância do critério avaliado. 

Documentos comprobatórios podem ser exigidos pela Comissão do ISE para confirmar as 

respostas dadas pelas empresas. Na primeira edição do ISE foram enviados 121 questionários 

e 63 foram respondidos, indicando participação de 57,5%, no valor de mercado total das 

empresas que receberam o questionário; na edição de 2006 foram enviados 121 questionários 

com retorno de 60 empresas, indicando participação de 58,7% no valor de mercado. 

 

2.5.5 Critérios de divulgação e acesso à lista de finalistas 

 

A carteira final do ISE tem papéis de um número máximo de 40 de empresas com 

reconhecido comprometimento com as boas práticas de governança corporativa e 

responsabilidade socioambiental. A divulgação da carteira de cada ano é feita na BOVESPA, 

por meio de apresentação pública, sendo que, para as carteiras 2005/2006 e 2006/2007, o 

anúncio foi feito no dia 30 de Novembro dos anos de 2005 e 2006 respectivamente, e as 

empresas não têm acesso à lista, antecipadamente. 

 

2.5.6 Metodologia do ISE 

 

O ISE mede o retorno total de uma carteira teórica composta por papéis de empresas 

com reconhecido comprometimento com práticas de responsabilidade social e 

sustentabilidade, selecionadas entre as 150 mais negociadas na BOVESPA, e que são 

ponderadas pelo valor de mercado das ações disponíveis para negociação.  

 

2.5.7 Critérios de inclusão 

 

Segundo a Bovespa (2005), os critérios básicos para inclusão no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial são os seguintes:  

1. A ação deverá estar entre as 150 mais negociadas, nos doze meses anteriores à 

reavaliação; 

2. Ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões da BOVESPA, nos doze meses 

que antecedem à formação da carteira;  

3. Atender os critérios de sustentabilidade, referendados pelo Conselho Deliberativo do 

ISE. 
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2.5.8 Critérios de exclusão 

 

A ação será excluída do índice se: 

 

1. Deixar de atender a algum dos critérios de inclusão; 

2. A empresa entrar em regime de recuperação judicial ou falência, as ações de sua 

emissão serão excluídas da carteira do índice;  

3. Houver oferta pública que resulte em retirada de circulação de parcela significativa de 

ações da empresa; 

4. Acontecer alguma ocorrência que altere os níveis de sustentabilidade e 

responsabilidade social da empresa. Tal acontecimento será avaliado a critério do 

Conselho Deliberativo do ISE; 

5. Houver suspensão de negociação da ação por mais de 50 dias. 

 

2.5.9 O ISE e suas ponderações 

 

O ISE medirá o retorno de uma carteira teórica composta por ações que atenderem a 

todos os critérios descritos anteriormente, ponderados pelo valor de mercado destas ações, 

considerando-se somente, as ações disponíveis para negociação. A base do ISE foi fixada em 

1.000 pontos, para data de 30 de Novembro de 2005, com início de divulgação em 01 de 

Dezembro de 2005, e nenhuma empresa poderá ter participação acima de 25% no total da 

carteira. No caso desta ocorrência, serão feitos ajustes para adequar o peso da empresa a este 

limite. O ISE é um índice que avalia o retorno total da carteira das ações que o compõe, pois, 

não são considerados somente os ganhos de capital, como também, os ganhos com proventos 

distribuídos (BOVESPA, 2005).  

 

 

2.6      As seis dimensões do Índice de Sustentabilidade Empresarial  

 

O Questionário do ISE é revisado anualmente pela BOVESPA e, até o ano de 2006 

foi dividido em seis diferentes dimensões. A seguir será apresentada uma descrição destas 

dimensões, e os principais componentes que são avaliados em cada uma delas: 
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I)  Dimensão Geral 

A dimensão geral engloba os compromissos fundamentais e voluntários da companhia 

em relação à sustentabilidade, e a sua ampla divulgação. Nesta dimensão são medidos 

critérios relacionados à transparência e a forma de reportar ações de sustentabilidade, por 

meio do balanço social e  relatório anual; são incluídos critérios de consistência das diretrizes, 

cujo objetivo é confrontar as ações práticas, com a estratégia corporativa; e também, critérios 

de utilização de informações pertinentes aos clientes. A figura 1 descreve a dimensão geral do 

ISE. 

II)  Dimensão Natureza do Produto ou Serviço 

Nesta dimensão são medidos os impactos e riscos que o consumo e utilização dos 

produtos fabricados pela empresa podem causar aos indivíduos e à sociedade. Há, também, 

critérios que avaliam o quanto a empresa está exposta a sanções judiciais ou administrativas. 

A figura 2 descreve esta dimensão de forma esquemática. 

 III)  Dimensão Governança Corporativa 

Na dimensão governança corporativa são avaliados diversos fatores pertinentes ao 

assunto, como, temas relacionados aos critérios de propriedade, proteção dos minoritários, 

transparência na divulgação de informações; critérios relacionados ao conselho de 

administração, sua estrutura, atividades e remuneração; critérios de qualidade na gestão, 

forma de contratação de diretores executivos; e, critérios de condução e tratamento dos 

conflitos de interesse. A figura 3 descreve a dimensão governança corporativa do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial. 

IV)  Dimensão Econômico-Financeira 

Nesta dimensão, o questionário avalia os processos de planejamento estratégico, a 

gestão dos ativos intangíveis e qualifica a empresa em relação aos riscos diversos. Há, 

também nesta dimensão, os critérios relacionados ao desempenho financeiro e lucratividade e 

os critérios de cumprimento das normas legais de apresentação dos resultados. A figura 4 

descreve a dimensão econômico-financeira do ISE. 

V)  Dimensão Ambiental 

Na dimensão ambiental, verifica-se a existência de política corporativa ambiental; 

analisam-se critérios de responsabilidade socioambiental, bem como, gerenciamento e 

monitoramento das políticas socioambientais Há critérios que também avaliam o 

posicionamento da empresa, no tocante ao consumo de recursos e emissão de resíduos e, 

finalmente, critérios relacionados ao cumprimento legal dos quesitos ambientais. Nesta 

dimensão existe uma variação do questionário para instituições financeiras. Esta diferenciação 
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ocorre devido às características peculiares deste tipo de empresa. Na figura 5 são detalhados 

os critérios desta dimensão. 

 

VI)  Dimensão Social 

Na Dimensão Social, são avaliados critérios relacionados às relações de trabalho e 

formas de discriminação (raça, cor, gênero, orientação sexual); critérios de conduta 

empresarial, ética e, relações com o público interno (empregados) e externo (comunidade). Há 

critérios que formalizam as relações com os fornecedores e parâmetros para medir o quanto a 

empresa influencia e exige os mesmos padrões éticos em sua cadeia de suprimentos, por meio 

de avaliação sistemática de seus fornecedores; existem nesta dimensão, também indicadores 

de avaliação das demandas e satisfação dos clientes, bem como, indicadores de desempenho e 

cumprimento legal na esfera social (clientes, consumidores e fornecedores). Na figura 6 são 

detalhados os critérios da dimensão social. 
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FIGURA 1. A Dimensão Geral do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
Fonte:Elaborada pelo Autor de Bovespa (2007): 

www.bovespa.com.br/pdf/indices/ISE_Questionario07.pdf 
 
 

 

•Inserção na Estratégia da Companhia 

•Divulgação do Compromisso e educação sobre o 
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•Existência de um Comitê de Responsabilidade 

Critério IV- Uso da 
Informação 

Respeito à privacidade, uso 
da 

Informação e Marketing 
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Critério III- Alinhamento 
Consistência da Ação 
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dimensões econômicas, Ambientais e Sociais 

•Existência de política para impedir uso de 
informações sobre cliente 
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usos dos produtos da empresa 
 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 G

E
R

A
L 



 

 

76 

 
 

FIGURA 2. A Dimensão da Natureza do Produto ou Serviço do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial 

Fonte: Elaborada pelo Autor de BOVESPA (2007): 
www.bovespa.com.br/pdf/indices/ISE_Questionario07.pdf 

 
 

•Risco de  morte no uso do produto 

•Indicação do percentual de vendas ligado ao produto de 
risco 

•Existência para não estimular venda de produtos de risco 

Critério III – Cumprimento 
Legal 

Respeito à privacidade, uso da 
Informação e Marketing 

Critério I – Impactos 
Pessoais 

no uso do produto ou 
serviço 

Riscos para o consumidor 

•Possibilidade do produto aumentar efeito estufa 

•Existência de política de substituição de produtos que 
afetem o meio ambiente 

•Existência de processos de produção que utilizam 
produtos danosos à saúde pública 

Critério Il- Impactos 
coletivos  

no uso do produto ou  
serviço 

Riscos Coletivos 

•Existência de política para impedir uso de informações sobre 
cliente sem consentimento 

•Regulamentação das políticas de marketing, incorporando 
preceitos éticos e de respeito ao consumidor 

•Divulgação de  informações pertinentes aos riscos e usos dos 
produtos da empresa 
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FIGURA 3. A Dimensão da Governança Corporativa do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
 Fonte: Elaborada pelo Autor de BOVESPA (2007): www.bovespa.com.br/pdf/indices/ISE_Questionario07.pdf 

Critério I - Propriedade 
Proteção dos Minoritários 

Transparência e 
Cumprimento Legal 

Critério Il- Conselho de  
Administração 
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•Divulgação de informações simultaneamente a todos os 
acionistas 

•Regras claras de votação no estatuto da companhia 

•Informações de relações com investidores em Inglês e 
Português 

•Divulgação dos relatórios anuais, modelos de Governança 
Corporativa e canais de relacionamento com acionistas 

•Existência de departamento de relações com investidores e 
calendário de reuniões 

•Existência de processos devido à falta de tratamento 
eqüitativo com os minoritários 
 

•Forma de participação do CEO e Diretores no 
Conselho de Administração 

•Posição de CEO e Presidente do Conselho de 
administração ocupada por pessoas diferentes 

•Conselho com no mínimo 5 e no máximo 9 
membros 

•Existência de pelo menos 20% de conselheiros 
independentes 

•Normalização das atividades do Conselho 

•Existência de Mecanismos de avaliação do 
Conselho de Administração e Membros 

•Freqüência de realização de reuniões ordinárias 
pelo Conselho 

•Foco do Conselho em estratégias de longo prazo •Divulgação dos critérios  e da remuneração dos 
conselheiros e diretores; 

 

•Existência e percentual de Ações Preferenciais 

•Garantia de Tag Along para as ações preferenciais e 
ordinárias 

•Possibilidade de direito à voto dos preferencialistas em 
caso de assuntos relevantes 

•Mecanismos de apreciação de recomendações feitas 
pelos minoritários, pelo Conselho de Administração 

•Estabelecimento da Arbitragem para solucionar 
conflitos societários 

Critério IV- Auditoria e  
Fiscalização 

Prestação de Contas 

Critério III- Gestão 
Qualidade da Gestão D
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Critério V- Conduta  
Conflito de Interesses 

•Descrição da forma de escolha dos diretores 

•Existência de avaliação formal do desempenho do 
CEO 

•Existência de plano de sucessão para principais 
executivos 

•Existência de Comitê de Auditoria 

•Existência de conselheiros independentes no Comitê 
de Auditoria; 

•Reunião do Conselho e Comitê de auditoria, com 
auditoria externa 

•Avaliação se há execução de atividades de 
consultoria pela auditoria externa 

•Formalização de critérios para garantir 
independência dos auditores externos 

 

•Adesão aos níveis diferenciados de Governança 
Corporativa da Bovespa 

•Explicitação do modelo de Governança Corporativa 
no estatuto 

•Existência de código de boas práticas de Governança 
Corporativa 

•Existência de política para negociação de valores 
mobiliários 

•Formalização das transações com partes relacionadas; 

•Existência de código de conduta, aplicado a todos 
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FIGURA 4. A Dimensão Econômico-Financeira do Índice de Sustentabilidade Empresarial                   
Fonte: Elaborada pelo Autor de BOVESPA (2007): 

www.bovespa.com.br/pdf/indices/ISE_Questionario07.pdf 
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Critério IV- Cumprimento 
Legal 

Respeito à privacidade, uso da 
Informação e Marketing 

•Existência de  condenação em decisão final 
irrecorrível por órgãos reguladores ou de fiscalização 
no Brasil ou no exterior 

•Recebimento de ressalvas, parecer adverso por 
auditores independentes nos últimos cinco anos 

Critério I – Política  
Planejamento Estratégico 

Ativos Intangíveis 

Critério Il- Gestão de  
Desempenho 
Desempenho, 

Sustentabilidade, 
Crises, Planos e 
Contingências 

Critério III- Desempenho 
Demonstrações Financeiras. 

Lucro Econômico e 
Crescimento 

•Existência de processo de planejamento estratégico no 
âmbito do Conselho de Administração e Diretoria, 
considerando outros públicos, riscos e impactos 
socioambientais. 

•Gestão dos ativos intangíveis. 

•Existência de gestão de desempenho baseada em 
indicadores 

•Existência de metas voltadas à sustentabilidade e descrição 
dos níveis atingidos 

•Existência de um sistema para gestão de riscos e 
levantamento de oportunidades relacionadas à 
sustentabilidade 

•Quantificação de riscos de natureza diversas ( crédito, 
mercado, liquidez, reputação, legal, operacional) 
Existência de instrumento de gestão para mitigar 
externalidades e impactos indiretos das atividades da 
companhia 

•Incorporação de sustentabilidade nas decisões principais 

•Execução de projetos na modalidade Project Finance. •Plano de contingência em caso de inoperabilidade da 
companhia 

•Existência de cobertura total ou parcial de seguro para 
causas diversas (produtos, processos, desastres naturais) 

•Cálculo e publicação do impacto da inflação nas 
demonstrações financeiras 

•Cálculo e publicação do impacto da inflação nas 
demonstrações financeiras 

•Publicação do Demonstrativo do Fluxo de Caixa 

•Divulgação das Demonstrações Financeiras seguindo 

•Apresentação do Cálculo do Lucro Econômico ou outras 
medidas de Geração de Valor e Equilíbrio de Crescimento 
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FIGURA 5. A Dimensão Ambiental do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
Fonte: Elaborada pelo Autor de BOVESPA (2007): www.bovespa.com.br/pdf/indices/ISE_Questionario07.pdf 
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•Existência de programas estruturados para 
diminuição do consumo de recursos naturais 

•Controle de emissão, tratamento e redução de 
rejeitos 
 

 

Critério IV– Cumprimento 
Legal 

Áreas de Preservação, 
Reserva 

Legal, Passivos Ambientais, 
Administração, Sanções 

Administrativas e Judiciais,  

•Existência de áreas de preservação permanente 

•Procedimentos adotados em relação aos passivos 
ambientais •Posse de mecanismos de monitoração, verificação de 
conformidade legal dos projetos, instalações e 
operações 
•Recebimento de sanção administrativa de natureza 
ambiental 

•Avaliação e Registro das conformidades e 
desconformidades perante a legislação ambiental 

•Situação das Reservas Legais, em relação à 
regularização e averbação 

Critério I – Política 
Compromisso, Abrangência e 

Divulgação 

Critério Il- Gestão 
Responsabilidade Ambiental,  

Planejamento, 
Gerenciamento, 
Monitoramento, 
Certificações,  
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•Existência, divulgação e monitoração de Política 
Corporativa Ambiental 

•Inclusão na descrição da função da diretoria a 
responsabilidade ambiental 

•Descrição do nível de reporte do gestor ambiental 

•Avaliação sistemática e periódica dos aspectos e 
impactos ambientais 

•Existência de procedimentos que orientem operações 
com impacto ambiental ou riscos ocupacionais 

•Seleção de fornecedores por meio de critérios 
ambientais 

•Existência de Gerenciamento de impactos 
 

•Certificações feitas por Organismo Certificador 
Credenciado 
•Existência de canal para receber demandas das 
partes interessadas 
Existência de procedimentos formais de comunicação 
de riscos e ocorrências ambientais  

•Publicação do desempenho ambiental. •Implementação  de programas propostos pela 
Convenção das Nações Unidas sobre mudança do 
clima 

•Incentivo a conservação e uso racional dos recursos 
da biodiversidade 
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FIGURA 6. A Dimensão Social do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
Fonte: Elaborada pelo Autor de BOVESPA (2007): www.bovespa.com.br/pdf/indices/ISE_Questionario07.pdf 

Critério I - Políticas 
Relações de Trabalho,  

Compromisso com Princípios 
e 

Direitos Fundamentais, 

Critério Il- Gestão 
Relações de Trabalho, 

Conduta, 
Relações com Públicos 

Diversos 
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•Existência de  política corporativa para erradicação 
do trabalho Infantil,  trabalho forçado, contra 
discriminação 

•Existência de  política corporativa para a 
valorização da diversidade 

•Existência de política corporativa  contra assédio 
moral e sexual, corrupção e suborno; 

•Existência de política corporativa em relação a 
livre associação sindical 

•Participação em esforços para elaborar políticas 
públicas 

•Financiamento de campanhas políticas 

•Existência de processos e procedimentos formais 
para erradicação do trabalho infantil, erradicação do 
trabalho forçado, assegurar os direitos trabalhistas 

•Existência de processos e procedimentos que 
objetivem a eliminação de discriminação e 
valorização da diversidade 

•Processos e procedimentos implementados,  de 
comunicação com público interno, para 
monitoramento e melhoria de desempenho em saúde e 
segurança ocupacional, que garantam acesso ao 
desenvolvimento e ampliação das competências 

•Processos e procedimentos para monitoramento e 
avaliação de equidade entre funcionários e 
terceirizados 

 

•Promoção de iniciativas de investimento social, de 
desenvolvimento sustentável junto à comunidade; 

 
•Procedimentos , processos e critérios implementados 
em relação à gestão e monitoração de  fornecedores 
Engajamento dos fornecedores em iniciativas de 
sustentabilidade 

•Gerenciamento e pesquisa das demandas dos clientes 
e consumidores, acolhendo, registrando, respondendo 
e atendendo as suas demandas 

•Existência de processos, procedimentos e 
instrumentos para gerenciar diferentes formas de 
assédio moral  

Critério IV- Cumprimento 
Legal 

Público Interno 
Clientes e Consumidores 

Critério III- Desempenho 
Diversidade e Equidade, 

Geração 
de emprego, Terceirização, 

Conduta D
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•Mensuração do número de mulheres e negros em 
cargos de gerencia e diretoria 
•Mensuração da geração de emprego e renda pela 
companhia 
•Proporção do número de trabalhadores terceirizados; 
e número em cargos de gerência e diretoria. 
•Treinamento e divulgação sobre o comprometimento 
dos funcionários a não praticarem atos de corrupção ou 
suborno 

•Histórico de não cumprimento das negociações 
firmadas em acordos coletivos 

•Porcentagem de pessoas com deficiência e aprendizes 
dentro da orientação legal 

 
•Existência de reclamações fundamentadas nos órgãos de 
defesa do consumidor nos últimos 03 anos; 

•Existência de sanções administrativas ou ações judiciais 
relativas à violação das normas de defesa do consumidor 
nos últimos 03 anos. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1        Método de Pesquisa 

 

 A pesquisa realizada neste estudo é do tipo quantitativa e, com relação ao enfoque 

epistemológico, ela é do tipo empírico-analítica. Com base em procedimentos estatísticos, o 

objetivo é gerar inferências acerca da população-objeto, a partir das amostras consideradas. 

Segundo Martins (2002, p.26) apud Nakayasu (2006, p.53) essa abordagem apresenta em 

comum a utilização de técnicas de coleta, tratamento e análise de dados marcadamente 

quantitativos e há uma forte preocupação com relação causal entre as variáveis e a validação 

da prova cientifica. Essa relação é buscada com os testes dos instrumentos, os graus de 

significância e a sistematização das definições operacionais. 

O objetivo central deste estudo foi avaliar se o ingresso das empresas na Carteira do 

ISE traz retornos anormais aos acionistas. Buscou-se, neste trabalho, reportar a reação do 

mercado com a divulgação de que determinada empresa faz parte do ISE, e que, portanto, tem 

em sua estratégia elementos dos pilares da sustentabilidade. Este estudo compreende a 

primeira e a segunda edição do ISE.  A primeira divulgação ocorreu em 30 de Novembro de 

2005 e a segunda ocorreu em 30 de Novembro de 2006. O quadro 2  apresenta ambas 

carteiras e os segmentos de atuação das empresas que as compõem:  

 

QUADRO 2. Empresas participantes das Carteiras do ISE 
Distribuição Setorial Empresas Carteira2005/2006 Empresas Carteira 2006/2007 

Análise de Diagnósticos Diagnósticos da América Diagnósticos da América 
Carnes e Derivados Perdigão Perdigão 
Energia Elétrica CELESC CELESC 
  CEMIG CEMIG 
  CESP CPFL 
  ELETROBRAS Coelce 
  CPFL Energias do Brasil 
  COPEL COPEL 
  Tractebel Energia Tractebel Energia 
  AES Eletropaulo AES Eletropaulo 
Exploração de Rodovias CCR -Comp. Concessão Rod. CCR -Comp. Concessão Rod. 
Equipamentos Elétricos WEG   
Intermediários Financeiros Banco do Brasil Banco do Brasil 
  Bradesco Bradesco 
  Itaú Itaú 
  Itausa Itausa 
  Unibanco Unibanco 
Material de Transporte Embraer Embraer 
 IOCHPE-MAXION IOCHPE-MAXION 



 

 

82 

Continuação: Quadro 2   
Distribuição Setorial Empresas Carteira2005/2006 Empresas Carteira 2006/2007 

Papel e Celulose Aracruz  Aracruz  
  Suzano Suzano 
  Votorantin Celulose e Papel Votorantin Celulose e Papel 
Petroquímicos Brasken Brasken 
  COPESUL Suzano Petroquímica 
Produtos de Uso Pessoal e 
Limpeza Natura Natura 
Siderúrgia e Metalúrgia Arcelor Brasil Acesita 
    Arcelor Brasil 
    Gerdau 
    Gerdau Metalúrgica 
Transporte Aéreo e Ferroviário ALL ALL 
  GOL GOL 
    TAM 
Aluguel de Carros   Localiza 
Petróleo, Gás e Biodiesel   Petrobrás 

Fonte: Empresas participantes das carteiras do ISE. Elaborado pelo autor de Bovespa (2007) 
 

3.2       Estudo de Evento 

 

Os estudos de evento, tradicionalmente, consistem na análise do efeito da divulgação 

de informações específicas, e na maioria das vezes, inesperadas, de determinadas firmas sobre 

os preços de suas ações. Em finanças e economia os estudos de evento podem ser aplicados 

para uma gama grande de eventos específicos, tais como: fusões e aquisições, anúncios de 

dividendos, IPO (lançamento de ações) e anúncios de variáveis macroeconômicas.  

MacKinlay (1997, p. 13) afirma que, os economistas e financistas são, geralmente, 

solicitados a tentar mensurar os efeitos de um evento econômico no valor das empresas. 

Usando dados de mercado, um estudo deste tipo mede o impacto de um evento específico no 

valor da empresa. O mais importante é que, devido à racionalidade e eficiência de mercado 

um determinado evento pode ter seu efeito refletido, quase que imediatamente, nos preços das 

ações. Este fenômeno permite que, em curto período de tempo, os efeitos dos eventos 

econômicos possam ser medidos. 

Segundo Brown e Warner (1980) 14 apud Barbosa e Camargos (2003, p. 1), um estudo 

de evento tem como preocupação maior avaliar a extensão com que o desempenho dos preços 

dos títulos, em dias próximos ao evento, tem sido anormal, isto é, a extensão com que o 

retorno do título é diferente daquele considerado normal, dado um modelo de equilíbrio de 

retorno esperado.  

                                                
14 BROWN, S.J.; WARNER, J. B. Measuring security price performance. Journal of Financial Economics, 1980 
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Esta metodologia apesar de bastante utilizada, recebe também, considerações e críticas 

de alguns autores. McWilliams e Siegel (1997) descrevem, detalhadamente, os problemas que 

a metodologia pode apresentar. Os autores afirmam que, a base da metodologia é a premissa 

da validade da teoria de eficiência de mercado; outro ponto é a crença de que, o evento não foi 

previamente anunciado ao mercado antes da data efetiva, o que pode não ser verdade, devido 

a existência dos insiders; outro ponto destacado pelo autores é  a dificuldade que existe para 

tratar, estatisticamente e realizar testes robustos em amostras pequenas, normalmente usadas 

em estudos de evento; além da possibilidade de existência de outros eventos que afetem o 

mercado como um todo em data próxima ao evento e que  podem enviesar os resultados.  

Apesar das críticas, segundo Barbosa e Camargos (2003, p. 13), os estudos de evento 

são amplamente utilizados em finanças, principalmente na aferição da eficiência 

informacional do mercado (FAMA, 1991) em sua forma semi-forte. Esta metodologia fornece 

um teste direto de eficiência, uma vez que, os retornos anormais de títulos, estatisticamente 

iguais a zero, e que persistem após um tipo particular de evento, são consistentes com a 

hipótese de que os preços se ajustam rapidamente às novas informações.  

 

3.3 Operacionalização da Pesquisa 

 

 Este estudo é similar ao desenvolvido por Cooper, Dimitrov e Rau (2001). Os autores 

realizaram estudo de evento inovador, comparando retornos de ações das empresas com um 

índice de mercado, e adicionalmente, com um grupo de empresas pares, chamadas de grupo 

de controle. Da mesma forma, o método de estudo de evento usado nesta pesquisa, compara 

os retornos das empresas da carteira do ISE com um índice de mercado (Ibovespa) e também 

os compara com os retornos de empresas de um grupo de controle. Para isso, inicialmente 

foram coletados os preços de fechamento das ações das empresas do grupo do ISE e 

calculados retornos anormais em relação ao Ibovespa. Na segunda fase, foram determinadas 

empresas que atuam no mesmo setor, e que mais se aproximam das pertencentes à carteira do 

ISE, estas empresas irão compor o grupo de controle. Os preços das ações destas empresas 

foram também coletados e calculados os retornos anormais. Por fim, foram executados os 

testes paramétricos e não-paramétricos dos retornos. O detalhamento desta operacionalização 

é feito a seguir.   
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3.3.1 Empresas participantes da Carteira 

 

Conforme descrito, o presente estudo pretende avaliar os retornos anormais das ações 

das empresas que fazem parte das duas Carteiras do ISE, que foram apresentadas ao mercado 

(2005/2006 e 2006/2007). Percebe-se que, há uma variação na composição das carteiras entre 

os dois anos. De um ano para outro algumas empresas entraram e outras saíram da Carteira.  

 

3.3.2 Segmentos das Empresas participantes das Carteiras do ISE 

 

O quadro 3 apresenta o número de empresas e a distribuição setorial de ambas as 

carteiras. Percebe-se que, as empresas de energia elétrica são maioria, em ambas as Carteiras. 

 

QUADRO 3. Distribuição setorial das Carteiras do ISE e número de Empresas.  

Setor  Carteira Novembro 2005 Carteira Novembro 2006 
Aluguel de Carros 0 1 

Análises e Diagnósticos 1 1 
Carnes e Derivados 1 1 

Energia Elétrica 8 8 
Equipamentos Elétricos 1 0 
Exploração de Rodovias 1 1 

Financeiro 5 5 
Holding Diversificada 0 1 
Material de Transporte 2 2 

Papel e Celulose 3 3 
Petroquímicos 2 2 

Petróleo, Gás e Biodisel 0 1 
Produtos de Uso Pessoal e Limpeza 1 1 

Siderurgia e Metalurgia 1 4 
Transporte Aéreo e Ferroviário 2 3 

Total 28 34 
Fonte: Apresentação da carteira do ISE, BOVESPA (2007) 
 
 

O quadro 4 apresenta a participação de cada segmento no valor de mercado das 

Carteiras. Nota-se que as empresas representam diversos setores e, há uma participação 

expressiva dos bancos no seu valor total carteira de mercado, sendo 59,54% em 2006 e 

43,21% em 2007.  
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QUADRO 4. Distribuição setorial das Carteiras do ISE e número de Empresas.  
Setor Part.% 2005 Part.% 2006 

Aluguel de Carros 0 0,56 
Análises e Diagnósticos 0,76 0,52 

Carnes e Derivados 0,96 0,64 
Energia Elétrica 14,11 7,14 

Equipamentos Elétricos 1,14 0 
Exploração de Rodovias 1,35 0,91 

Financeiro 59,54 43,21 
Holding Diversificada 0 0,43 
Material de Transporte 4,97 3,46 

Papel e Celulose 5,53 3,76 
Petroquímicos 2,24 0,88 

Petróleo, Gás e Biodisel 0 25 
Produtos de Uso Pessoal e Limpeza 1,44 0,96 

Siderurgia e Metalurgia 3,72 8,13 
Transporte Aéreo e Ferroviário 4,24 4,4 

Total 100 100 
Fonte: Apresentação da carteira do ISE,  BOVESPA (2007) 
 

3.3.3 Principais inferências do estudo 

 

Com o objetivo de avaliar com mais profundidade, os eventos de anúncio, foram feitas 

análises com o objetivo de inferir: 

• como o mercado reage à divulgação de entrada de nova empresa no ISE; 

• comparar os retornos anormais das participantes do ISE, com um índice de mercado, 

no caso deste estudo, o Ibovespa; 

• comparar as empresas participantes com similares, por meio da utilização de grupos 

de controle. 

 

3.4 Período do evento e janelas de eventos 

 

As considerações iniciais para se conduzir um estudo de eventos são: a definição do 

evento de interesse, a identificação do período no qual os preços das ações serão examinados 

e o estabelecimento da chamada janela do evento (MACKINLAY, 1997).  

Os critérios de seleção envolvem a escolha da base de dados, seleção do setor 

econômico e das empresas que deverão estar na amostra, além da sua caracterização 

(BARBOSA; CAMARGOS, 2003, p.3). 
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3.4.1 Janelas de eventos 

 

 Barbosa e Camargos (2003, p.3) afirmam que, o período e a janela de eventos 

envolvem certo grau de subjetividade e arbitrariedade por parte do pesquisador, dependem do 

evento estudado e dos objetivos que se almejam, com o uso da metodologia.  

No estudo proposto foi considerado como período do evento, 15 dias antes do anúncio 

da inclusão no índice e, 120 dias depois da inclusão. Este período busca identificar quaisquer 

fatores que possam ter influenciado ganhos anormais antes do anúncio da carteira e, sua 

duração buscará identificar se há continuidade dos retornos anormais. Da mesma forma que 

no estudo elaborado por Cooper, Dimitrov e Rau (2001), serão sub-divididas dentro do 

período do evento, várias janelas menores, com o objetivo de avaliar os retornos anormais em 

diferentes períodos dentro da janela principal. O quadro 5 descreve o período do evento e as 

janelas menores que são consideradas neste estudo: 

 

QUADRO 5. Período do Evento e Janelas de Eventos 
Período do Evento -15 a 120 

Janela 1 -15 a -2 
Janela 2 0 a 1 
Janela 3 -2 a 2 
Janela 4 -5 a 10 
Janela 5 2 a 15 
Janela 6 1 a 30 
Janela 7 1 a 60 
Janela 8 1 a 120 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
3.5 Amostra  

 

As amostras são compostas por ações das empresas que fazem parte das Carteiras do 

ISE de 2006 e de 2007. As informações sobre as cotações serão retiradas do banco de dados 

eletrônico Economática®, disponível na Biblioteca de Administração da Universidade  

Presbiteriana Mackenzie. As cotações de fechamento das ações foram obtidas com correção 

de proventos, eliminando-se as oscilações proporcionadas por dividendos, bonificações e 

subscrições. São no total 33 ações para o ano de 2006 e 43 ações para o ano de 2007. O 

quadro 6 mostra a lista de ações das carteiras de 2006 e 2007. 
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Como as instituições financeiras apresentam forma diferenciada de apresentação dos 

relatórios financeiros e, devido a sua forte participação nas Carteiras, foi feita análise dos 

retornos anormais das Carteiras 2006 e 2007, com e sem a inclusão dos bancos.  

QUADRO 6. Ações das Carteiras de 2006 e 2007 
Código - Carteira 2005/2006 Empresa Código - Carteira 2006/2007 Empresa 
ALLL4 ALL AMER LAT ACES4 ACESITA 
ALLL11 ALL AMER LAT ALLL11 ALL AMER LAT 
ARCZ6 ARACRUZ ARCZ6 ARACRUZ 
ARCE3 ARCELOR BR ARCE3 ARCELOR BR 
BBDC3 BRADESCO BBDC3 BRADESCO 
BBDC4 BRADESCO BBDC4 BRADESCO 
BBAS3 BANCO DO BRASIL BBAS3 BRASIL 
BRKM5 BRASKEM BRKM5 BRASKEM 
CCRO3 CCR RODOVIAS CCRO3 CCR RODOVIAS 
CLSC6 CELESC CLSC6 CELESC 
CMIG3 CEMIG CMIG3 CEMIG 
CMIG4 CEMIG CMIG4 CEMIG 
CESP4 CESP COCE5 COELCE 
CPLE3 COPEL CPLE3 COPEL 
CPLE6 COPEL CPLE6 COPEL 
CPSL3 COPESUL CPFE3 CPFL ENERGIA 
CPFE3 CPFL ENERGIA DASA3 DASA 
DASA3 DASA ELPL6 ELETROPAULO 
ELET3 ELETROBRAS EMBR3 EMBRAER  
ELET6  ELETROBRAS ENBR3 ENERGIAS BR 
ELPL4 ELETROPAULO GGBR3 GERDAU 
EMBR3 EMBRAER  GGBR4 GERDAU 
GOLL4 GOL GOAU3 GERDAU MET 
MYPK4 IOCHP-MAXION GOAU4 GERDAU MET 
ITAU4 ITAU BANCO GOLL4 GOL 
ITSA4 ITAUSA MYPK4 IOCHP-MAXION 
NATU3 NATURA ITAU3 ITAUBANCO 
PRGA4 PERDIGAO S/A ITAU4 ITAUBANCO 
SUZB5 SUZANO PAPEL ITSA3 ITAUSA 
TBLE3 TRACTEBEL ITSA4 ITAUSA 
UBBR1 UNIBANCO RENT3 LOCALIZA 
VCPA4 V C P  NATU3 NATURA 
WEGE4 WEG PRGA3 PERDIGAO S/A 
    PETR3 PETROBRAS 
    PETR4 PETROBRAS 
    SUZB5 SUZANO PAPEL 
    SZPQ4 SUZANO PETR 
    TAMM4 TAM S/A 
    TBLE3 TRACTEBEL 
    UGPA4 ULTRAPAR 
    UBBR3 UNIBANCO 
    UBBR11 UNIBANCO 
    VCPA4 V C P  

Fonte: Adaptado pelo autor de Bovespa 2007 
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3.5.1 Análise das Carteiras com a exclusão dos Bancos 

 

As instituições financeiras têm participação expressiva no valor total de ambas as 

carteiras, sendo 59,54% em 2006 e, 43,21% em 2007. Existem várias discussões nos meios 

empresariais se os retornos da carteira do ISE são influenciados pela forte presença das 

instituições bancárias. Como forma de inferir o quanto a participação dos bancos influencia 

no resultado, foram feitas análises incluindo-se, e também, excluindo-se as instituições 

financeiras. 

Segundo MACKINLAY (1997, p.18), ocasionalmente, em eventos com um número 

limitado de observações, os estudos empíricos podem ser fortemente influenciados por uma 

ou duas firmas, sendo esta a principal razão para, alternativamente, se fazer a exclusão das 

instituições financeiras da amostra de análise. O conhecimento disto é importante para 

mensurar a importância dos resultados. Idealmente, os resultados empíricos conduzirão para 

conclusões relativas às fontes e causas dos efeitos do evento em estudo.   

 

3.5.2 Análise das Carteiras compostas somente por Empresas Nível 1 ou inferior 

 

Conforme descrito na seção 2.3.1, a Bolsa de Valores de São Paulo definiu a 

existência de três níveis que atestam a adoção de práticas de governança corporativa de uma 

companhia – Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. Em função dos mecanismos adotados e dentro 

dos critérios estabelecidos pela BOVESPA, a empresa adquire um determinado selo, sendo 

Nível 1 com regras mais brandas até Novo Mercado com padrões mais elevados de 

governança corporativa. (NAKAYASU, 2006, p.8). 

De acordo com Ricart, Rodrigues e Sánchez (2005), e considerando que, as boas 

práticas de governança estão atreladas com boas políticas de sustentabilidade, este estudo fez 

uma inferência do impacto que a entrada no ISE causou para empresas que não aderiram aos 

níveis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA ou, que aderiram somente ao 

Nível I. O objetivo foi avaliar se, empresas com políticas de governança corporativa menos 

rígidas obtêm retornos anormais significativos, quando fazem parte da carteira do ISE.  

 

3.5.3 Grupos de controle  

 

De forma similar ao estudo de evento desenvolvido por Cooper, Dimitrov e Rau 

(2001), esta pesquisa incluiu grupo de controle, com o objetivo de isolar ocorrências que 
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podem afetar segmentos específicos. O grupo de controle é composto por ações negociadas na 

BOVESPA, pertencentes aos mesmos setores econômicos de atuação das empresas que 

compõem a carteira anunciada em 2006. Foi usada apenas esta carteira por uma limitação do 

mercado de capitais brasileiro, o qual é bastante concentrado e ainda não dispõe de uma 

grande quantidade de empresas para formar vários grupos de controle. Foram escolhidas 

empresas com a mesma estrutura de classificação setorial da BOVESPA, de forma a criar um 

grupo de controle com características muito próximas das empresas participantes do ISE. Para 

cada empresa participante da Carteira do ISE foi escolhida outra empresa não participante 

(match), dentro da mesma classificação setorial, apresentadas no apêndice A. Como forma de 

elaborar um grupo de controle, o mais equivalente possível com as empresas participantes do 

ISE, alguns critérios foram pré-estabelecidos neste estudo: 

 

• as empresas do grupo de controle devem obedecer a critérios similares de 

liquidez das ações do ISE, ou seja, para fazer parte do grupo, elas devem  ter 

ações que foram negociadas em pelo menos 50% dos pregões no período de 

estudo; 

• as empresas escolhidas devem ter resultados financeiros (lucros) positivos, 

pois vários índices de sustentabilidade avaliam a lucratividade das empresas 

participantes, e também devem ter receitas de vendas de produtos ou 

serviços, o mais próximo possível da empresa padrão de comparação;  

• em função da limitada quantidade de empresas negociadas no mercado de 

capitais brasileiro, buscam-se, inicialmente, empresas para compor o grupo 

de controle que estejam no mesmo segmento de atuação da empresa do ISE. 

Na impossibilidade de encontrar empresa equivalente, usa-se empresa do 

mesmo sub-setor e, por último, do mesmo setor econômico, de acordo com a 

forma de classificação da BOVESPA.  Esta limitação também é a causa da 

análise ter sido feita apenas com a carteira 2006. 

 

3.5.4 Estrutura de Classificação Setorial 

 

Segundo a Bovespa (2007) a estrutura para a classificação setorial foi elaborada 

considerando-se, principalmente, os tipos e os usos dos produtos ou serviços desenvolvidos 

pelas empresas, com os seguintes propósitos:  
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• fornecer uma identificação mais objetiva dos setores de atuação das empresas, já a 

partir do primeiro nível da estrutura;  

• permitir uma visão sobre empresas que, embora com atividades diferentes, atuem em 

estágios similares da cadeia produtiva ou, com produtos/serviços relacionados e, 

tendam a responder de forma semelhante às condições econômicas;  

• facilitar a localização dos setores de atuação das empresas negociadas; e  

• aproximar-se de critérios utilizados pelo mercado financeiro nacional e internacional.  

A estrutura de classificação setorial abrange uma subdivisão lógica, na qual as 

empresas são enquadradas com base no setor econômico, sub-setor e segmento em que atuam. 

Para a classificação das empresas, são analisados os produtos ou serviços que mais 

contribuem para a formação das receitas das companhias (BOVESPA, 2007). 

 

3.6 Formas de estimar o retorno anormal 

 

Os retornos anormais serão calculados, usando-se as metodologias de  retorno ajustado 

a um índice de mercado (Ibovespa) e, retorno medido com a inclusão dos grupos de controle. 

 

3.6.1 Retorno ajustado ao índice de mercado Ibovespa 

 

Da mesma forma que no estudo desenvolvido por Cooper, Dimitrov e Rau (2001), no 

qual foram comparados os retornos anormais com um índice especifico de mercado, neste 

estudo, foi feito o mesmo. O índice de mercado utilizado para comparar os retornos anormais 

das ações participantes do ISE, foi o Ibovespa. Existe certo questionamento com relação ao 

Ibovespa como proxy de um índice de mercado, uma vez que, há uma excessiva concentração 

no índice em determinados títulos, podendo criar um viés com relação ao comportamento do 

mercado em geral. No entanto, Segundo Leite e Sanvicente (1995, p.7) apud Nakayasu (2006, 

p.56) essa concentração não é uma falha metodológica, e sim, decorrente do mercado 

brasileiro, o qual é bastante concentrado. 

De acordo com a BOVESPA (2007), o Índice Bovespa é o mais importante indicador 

do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do 

fato do Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na BOVESPA e, 

também, de sua tradição, pois, o índice manteve a integridade de sua série histórica e não 

sofreu modificações metodológicas desde sua implementação em 1968. Segundo a 

BOVESPA (2007), ele é um índice extremamente confiável e com uma metodologia de fácil 
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acompanhamento pelo mercado, sendo assim, o Índice Bovespa representa, fielmente, o 

comportamento médio das principais ações transacionadas e, o perfil das negociações 

observadas nos pregões da BOVESPA.  

Os retornos anormais serão calculados da seguinte forma: 

Para a empresa i e data  t, o retorno anormal é definido como: 

 

ARit  = Rit – Rmt , t= -15.....-2 

Sendo que:  

ARit (Abnormal Return) : Retorno Anormal 

Rit: Retorno Observado 

Rmt: Retorno de Mercado (Ibovespa), neste caso considerado o retorno “Normal” 

 

O retorno anormal acumulado (CAR) será calculado para as várias janelas de evento. 

Por exemplo, para a janela de evento de t= -15 até t= -2, o retorno anormal acumulado é 

calculado da seguinte forma: 
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Onde N, é o número de empresas.  

 

3.6.2 Retornos anormais com Grupos de Controle 

 

Os retornos anormais para as empresas, considerando a inclusão nos Grupos de 

Controle, são calculados da seguinte forma: 
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=  Onde 

 

Rit: Retorno da empresa i participante da carteira do ISE 

Rjt: Retorno da empresa j, similar a empresa i, porém não participante da carteira do ISE 
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Teste Paramétrico 

 

Para todas as carteiras de retornos anormais, a estatística t correspondente para cada 

janela será calculada da seguinte forma, conforme descrito em Cooper, Dimitrov e Rau (2001, 

p. 2377): 

 

M
t

k

t
tAR

×
=
�

=

σ 2

1  

 

Onde, 

ARt= Retorno Anormal na janela t 

M: é o número de dias da janela de t=l até k, 

�
2= Variância dentro da janela 

 

 

Testes de Normalidade 

 

 Um dos pressupostos dos métodos de estudos de eventos aqui empregados é que os 

retornos seguem a distribuição da curva normal.  Como forma de testar a possibilidade de 

ausência de normalidade dos retornos, neste estudo são implementados também um teste de 

normalidade para as carteiras ISE Ibovespa 2006, ISE Ibovespa 2007 e Grupo de Controle, 

em período amplo, que cobre quatro meses antes do anúncio da primeira carteira a quatro 

meses após o anúncio da segunda carteira. Os resultados são reportados no Apêndice D - QQ 

Plot test.  Q-Q Plot é um método gráfico para diagnosticar diferenças entre a probabilidade da 

distribuição de uma população estatística e a distribuição de uma amostra de comparação. 

Este tipo de teste gráfico é descritivo e faz uma relação da distribuição observada dos dados 

com a distribuição normal esperada, N~(0,1). Se a distribuição da amostra está próxima à 

distribuição normal, a apresentação do resultado se aproxima de uma linha reta.  

 

 

 

 



 

 

93 

Teste não-paramétrico 

  

 Cowan (1992, p.343) descreve que, apesar de muitos estudos de eventos se apoiarem 

em testes paramétricos, uma das desvantagens destes tipos de testes é suposição de que a 

distribuição da amostra segue a curva normal. 

Conforme afirma Chaves e Silva (2006, p.10) um Teste Não-Paramétrico é útil em 

análises que contenham amostras com um pequeno número de observações e que, 

provavelmente, não seguem a curva de distribuição normal. No caso deste trabalho a 

aplicação de um Teste Não-Paramétrico foi também importante, pois, foram construídas 

amostras com as ações das Carteiras de cada ano do ISE, e posteriormente, as amostras foram 

decompostas com a exclusão dos bancos e de empresas com práticas de governança 

superiores. Esta subdivisão diminui o número de observações. Cowan (1992, p.343) descreve 

também que, adicionalmente aos testes Paramétricos, muitos estudos de eventos também 

reportam aos Testes Não-Paramétricos. 

Com o objetivo de reforçar as inferências desta pesquisa, foi realizado também o Teste 

Não-Paramétrico de Friedman, conforme descrito por Conover (1999). Criado pelo 

economista Milton Friedman, este teste é normalmente chamado de teste de duas dimensões, 

pois, é ao mesmo tempo uma generalização do teste de sinal e do Rank Test.  Como se trata de 

um Teste Não-Paramétrico, não se assume que a amostra siga a curva de distribuição normal. 

O teste é usado para comparar três ou mais pares de grupos dependentes ou relacionados. 

Inicialmente, o teste estabelece um ranking dos valores de cada grupo de ações dentro de cada 

janela. Se as somas nas janelas forem muito diferentes, o p-value será pequeno (inferior a um 

determinado nível de significância pré-estabelecido) e pode-se rejeitar a hipótese nula. 
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Onde:  

N: Número de linhas (neste caso carteiras ISE) 

k : Número de colunas, que representam as variáveis (retornos observados nas janelas) 

Rj: Soma dos resultados na j-ésima coluna, isto é neste caso a soma dos retornos de cada 

janela, para cada grupo de carteiras. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Resultados do ano de 2006 – Usando o índice de Mercado  

  

Conforme descrito na seção anterior, foram coletadas cotações das ações das empresas 

que compõem a carteira do ISE, em período que compreende de -15 até 120 dias da data de 

divulgação da carteira 2006. Este período foi dividido em oito janelas de eventos e foram 

feitos os cálculos de retornos anormais (AR) de cada empresa da carteira, em relação a um 

índice de mercado (Ibovespa), o qual servirá como estimador do retorno normal. Na tabela 1 

estão demonstrados os retornos anormais acumulados (CAR) e, os níveis de significância 

observados (p-values) de cada uma das janelas, se encontram entre parênteses.  

 

Tabela 1: Retornos Anormais Acumulados da Carteira ISE 2006
Janela 1 2 3 4

Período  - 15......-2  0......+1  -2......+2  - 5......+10 
CARTEIRA ISE 2006 1.68% -0.28% 0.04% -0.74%
p -Value (0.457) (0.833) (0.979) (0.668)

CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1 1.83% -0.13% -0.92% -2.94%
p -Value (0.409) (0.926) (0.644) (0.259)

CARTEIRA ISE 2006 SEM BANCOS 0.34% -0.25% -0.19% -0.61%
p -Value (0.995) (0.904) (0.925) (0.783)

Janela 5 6 7 8
Período  +2......+15  +1......+30  +1......+60  +1......+120 

CARTEIRA ISE 2006 0.20% 0.87% 4.95% 7.39%
p -Value (0.851) (0.661) (0.278) (0.248)

CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1 -2.50% -2.11% 6.09% 3.96%
p -Value (0.250) (0.399) (0.247) (0.565)

CARTEIRA ISE 2006 SEM BANCOS 0.21% 0.02% 3.10% 6.50%
p -Value (0.892) (0.994) (0.588) (0.394)
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Os resultados são apresentados com a subdivisão nos seguintes grupos: CARTEIRA 

ISE 2006, (todas as empresas que fazem parte da carteira); CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1 

(somente as empresas com Nível 1 de governança ou inferior) e CARTEIRA ISE 2006 SEM 

BANCOS (excluindo-se as instituições financeiras).   
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4.1.1 Resultados da amostra - CARTEIRA ISE 2006 

 

Como se percebe pelos resultados da Tabela 1, não houve retornos anormais 

acumulados, estatisticamente significantes para a CARTEIRA ISE 2006, tanto positivos 

quanto negativos. Considerando-se apenas a magnitude dos retornos anormais acumulados, os 

resultados indicam reação positiva do mercado nas janelas, 1 (de -15 a -2 dias) de 1,68%; 3 

(de -2 a 2 dias) de 0,04%; 5 (de 2 a 15 dias) de 0,20%; 6 (de 1 a 30 dias) de 0,87%; 7 (de 1 a 

60 dias) de 4,95% e, na janela 8 (de 1 a 120 dias) de 7,39%. Da mesma forma, considerando-

se apenas a magnitude dos retornos anormais acumulados, os resultados indicam uma reação 

negativa na janela 2 (de 0 a 1 dia) de -0,28%  e janela 4 (de 5 a 10) de -0,74%. 

No período após 120 dias do anúncio da carteira, houve valorização de 7,39% em 

relação ao Ibovespa, porém, não há comprovação de que esta valorização da carteira ocorreu 

devido ao ISE, pois apesar da magnitude, o resultado não tem significância estatística. 

Considerando resultados apresentados, não houve a rejeição da hipótese nula e pode-

se inferir que as empresas que fazem parte da CARTEIRA ISE 2006 não apresentam retornos 

anormais acumulados, estatisticamente significantes, quando comparadas com empresas 

participantes de um índice de mercado, neste caso o Ibovespa. 

 

4.1.2 Resultados da amostra - CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1 

 

A CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1, tem como objetivo avaliar se as empresas que  não 

aderiram aos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa ou, que aderiram 

apenas ao Nível 1, apresentam retornos anormais acumulados, estatisticamente significantes.  

Os resultados apresentados na Tabela 1 mostram que, em nenhuma janela de eventos, 

houve retornos anormais, estatisticamente significantes. Houve reação positiva do mercado 

em termos de magnitude da carteira, apenas nas janelas 1, 7 e 8, com valores retorno de 

respectivamente, 1,83%; 6,09% e 3,96%. 

Esta carteira apresenta número maior de janelas com magnitude de resultados 

negativos, em comparação com a amostra do item anterior, sendo que, os retornos das janelas 

2, 3, 4, 5 e 6, foram respectivamente de -0,13%; -0,92%, -2,94%, -2,50% e -2,11% . 

No período posterior a data de anúncio, até o 120º dia, esta carteira valorizou 3,96% 

acima do Ibovespa, em contraste com a valorização de 7,39% da carteira completa, do item 

anterior. Apesar de não ser o objeto deste estudo, este resultado sugere que as empresas que 
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fazem parte de níveis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA, obtiveram 

maior retorno, apesar da falta de significância estatística.  

Os resultados apresentados não permitem a rejeição da hipótese nula e, portanto, não 

se pode inferir que as empresas que fazem parte de níveis mais baixos de governança 

corporativa da BOVESPA e, entraram na Carteira do ISE 2006 trazem retornos anormais aos 

seus acionistas. 

 

4.1.3 Resultados da amostra - CARTEIRA ISE 2006 SEM BANCOS 

 

Como se percebe pelos resultados na Tabela 1, não houve retornos anormais 

acumulados, estatisticamente significantes, para a carteira ISE 2006 SEM BANCOS quando 

comparada ao Ibovespa. Considerando a magnitude dos retornos anormais acumulados, os 

resultados indicam reação positiva do mercado nas janelas 1, 5, 6, 7 e 8 com valorização em 

relação ao Ibovespa de 0,34%; 0,21%; 0,02%, 3,10% e 6,50% respectivamente.   

Percebe-se que a magnitude do retorno anormal acumulado da CARTEIRA DO ISE 

2006 SEM BANCOS, no período de 1 a 120 dias após o anúncio da carteira, difere pouco ou, 

marginalmente, da valorização da CARTEIRA ISE 2006, ou seja, 6,50% contra 7,39%, uma 

diferença de apenas 0,89% no período. Esta pode ser uma indicação de que, neste período a 

valorização das ações dos bancos, não foi extremamente importante na valorização média da 

carteira. 

Em face dos resultados apresentados, a hipótese nula não pode ser rejeitada e podemos 

inferir que, as empresas que fazem parte da carteira do ISE 2006 e, não são instituições 

financeiras, também não trazem retornos anormais acumulados aos investidores. 

 

4.2 Resultados do ano de 2007 – Usando o índice de mercado 

 

Da mesma maneira como foi apresentado para a CARTEIRA 2006, foram coletadas 

cotações das ações das empresas que compõem a CARTEIRA DO ISE 2007, em período que 

compreende de -15 até 120 dias, da data de divulgação da Carteira 2007. Novamente, este 

período foi dividido em oito janelas de eventos e foram feitos os cálculos de retornos 

anormais (AR) de cada empresa da carteira, em relação ao índice de mercado Ibovespa, o 

estimador de retorno normal. Na tabela 2 estão reportados os retornos anormais acumulados 

(CAR) e, os níveis de significância de cada janela, os quais se encontram entre parênteses e, 

em negrito, quando apresentam níveis de significância estatística de 5% (**) ou 10% (***).  
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Cada célula indica o retorno acumulado médio, para todas as empresas participantes 

da Carteira do ISE 2007, subdivididos nos grupos: CARTEIRA ISE 2007 (todas as empresas 

que fazem parte da carteira); CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 (somente as empresas com 

Nível 1 de governança ou inferior) e CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS (excluindo-se as 

instituições financeiras).   

 

Tabela 2: Retornos Anormais Acumulados da Carteira ISE 2007
Janela 1 2 3 4

Período  - 15......-2  0......+1  -2......+2  - 5......+10 
CARTEIRA ISE 2007 1.84% 0.55% -1.92% -0.86%
p -Value (0.246) (0.408) (0.336) (0.689)

CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 2.58% 0.58% -1.47% -1.35%
p -Value (0.087)*** (0.037)** (0.345) (0.508)

CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS 1.11% 0.40% -2.18% -0.86%
p -Value (0.520) (0.468) (0.276) (0.705)

Janela 5 6 7 8
Período  +2......+15  +1......+30  +1......+60  +1......+120 

CARTEIRA ISE 2007 -1.23% 2.70% 0.12% 0.33%
p-Value (0.518) (0.370) (0.977) (0.95)

CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 -1.35% 2.16% 0.05% 2.77%
p-Value (0.468) (0.441) (0.987) (0.592)

CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS -1.47% 1.59% -0.36% -1.96%
p -Value (0.485) (0.608) (0.929) (0.728)
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

4.2.1 Resultados da amostra - CARTEIRA ISE 2007 

 

Da mesma forma que a Carteira de 2006, se percebe, pelos resultados apresentados na 

Tabela 2, que não houve retornos anormais acumulados, estatisticamente significantes, para a 

CARTEIRA ISE 2007 em relação ao Ibovespa, tanto positivos, quanto negativos. 

Considerando a magnitude dos retornos anormais acumulados, os resultados indicam reação 

positiva do mercado nas janelas 1 (de -15 a -2 dias) de 1,84% ; 2 (de 0 a 1 dia) de 0,55%; 6  

(de 1 a 30 dias) de 2,70%; 7 (de 1 a 60 dias) de 0,12% e na janela 8 (de 1 a 120 dias) de 

0,33%. Os resultados indicam uma reação negativa na janela 3 (de -2 a 2 dias) de -1,92%;  

janela 4 (de 5 a 10) de -0,86% e janela 5 (de 2 a 15 dias) de -1,23%. 

No período após 120 dias do anúncio da carteira, houve valorização marginal da 

carteira de apenas 0,33% em relação ao Ibovespa. De qualquer forma, não há comprovação 
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estatística de que, esta valorização da carteira ocorreu devido entrada das empresas no ISE, 

pois não há significância estatística.   

Em função dos resultados apresentados não há como se rejeitar a hipótese nula, e, 

portanto, não se pode inferir que as empresas que fazem parte da Carteira ISE 2007 trouxeram 

retornos anormais acumulados aos seus acionistas, após o anúncio de entrada na carteira. 

 

4.2.2 Resultados da amostra - CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 

 

Diferentemente da Carteira ISE 2006 NÍVEL 1, a carteira ISE 2007 NÍVEL 1 

apresenta duas janelas com retornos anormais acumulados positivos e, com significância 

estatística. Os valores aparecem na Tabela 2 e, em cada célula são destacados os níveis de 

significância, em negrito. Na janela 1, com período compreendido entre os dias -15 e -2 o 

retorno apresentado é de 2,58%, com significância estatística de 0,087, indicando que a 

hipótese nula pode ser rejeitada no nível de 10%. A janela 2, que compreende o período do 

dia do anúncio até o dia seguinte ao anúncio, apresenta, também, retorno anormal acumulado 

positivo, com magnitude de 0,58% e significância estatística de 0,037. Por este resultado 

pode-se inferir que, no intervalo 2 a hipótese nula pode ser rejeitada no nível de 5%. 

Na janela 3, 4 e 5 os retornos anormais acumulados foram negativos e sem 

significância estatística nos níveis de 1%, 5% ou 10%, com valores, respectivamente,  de            

-1,92%; -0,86% e -1,23%. Para as janelas 6, 7 e 8 os resultados mostram que, houve reação 

positiva do mercado em termos de magnitude da Carteira, porém, também sem significância 

estatística. 

Nota-se nesta Carteira valorização acumulada, no período entre a data 1 e 120 dias do 

anúncio, de 2,77%, bastante superior em termos de magnitude, comparada com a CARTEIRA 

ISE 2007, que foi de apenas 0,33%. Dentre todas as carteiras avaliadas neste estudo, para o 

ano de 2007, a CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 demonstra que, há indicações de que  o 

mercado valorizou as empresas que foram aprovadas pelos critérios do ISE, apesar de não 

fazerem parte de grupos de governança diferenciados da BOVESPA. 

Para a segunda Carteira do ISE e, em função dos resultados apresentados nas janelas 1 

e 2, pode- se inferir que, apesar das empresas  não apresentarem níveis de governança tão 

rígidos, foram reportados retornos anormais acumulados, em período prévio e posterior ao 

anúncio de ingresso na carteira. Pode se inferir que, de certa forma, o mercado sinaliza que 

estas empresas, apesar de não fazerem parte de grupos diferenciados de governança da 

BOVESPA, são remuneradas por indicarem que seguem as práticas de Sustentabilidade do 
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ISE, sinalizando a complementaridade entre os aspectos do ISE e de governança. De qualquer 

forma, porém, a maior magnitude do resultado com significância estatística, aconteceu na 

janela de -15 a -2, ou seja antes do anúncio da carteira, e isto pode  também pode indicar 

alguma possibilidade de contaminação deste resultado por ocorrências que não sejam ligadas 

diretamente ao anúncio do ISE.   Outro ponto importante a destacar, é que o mesmo tipo de 

reporte não foi encontrado para a mesma carteira equivalente em 2006. 

 

 

4.2.3 Resultados da amostra - CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS 

 

De acordo com os resultados reportados na Tabela 2, não houve retornos anormais 

acumulados, estatisticamente significantes, para a CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS, 

quando comparada ao índice de mercado Ibovespa, em nenhuma das janelas de eventos. 

Considerando apenas a magnitude dos retornos anormais acumulados, os resultados indicam 

reação positiva do mercado nas janelas 1, 2 e 6,  com  valorização em relação ao Ibovespa, de 

1,11%; 0,40%;  e 1,59% respectivamente.   

Percebe-se que, a magnitude do retorno anormal acumulado da CARTEIRA ISE SEM 

BANCOS, no período de 1 a 120 dias após o anúncio da carteira, difere bastante da 

valorização da Carteira do ISE 2007 completa, ou seja, -1,96 % contra 0,33%, indicando uma 

desvalorização de 1,66% no período. Por este resultado pode-se aventar que, para a Carteira 

2007, os bancos contribuíram mais positivamente, para a valorização total da Carteira, no 

período do evento. 

Mesmo assim, de acordo com os resultados apresentados, não é possível rejeitar a 

hipótese nula, e portanto, não podemos inferir que a CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS 

traz retornos anormais acumulados aos seus acionistas. 

 

4.3 Resultados da Carteira do Grupo de Controle 

 

O uso de grupos de controle tem por objetivo minimizar os problemas que surgem, 

quando se estima o retorno normal, usando um índice de mercado, que nesta pesquisa, foi o 

Ibovespa. Apesar de este ser um índice de muita tradição no mercado e ser utilizado em vários 

estudos acadêmicos no Brasil, sabe-se que a carteira do Ibovespa é fortemente concentrada 

em grandes empresas, como por exemplo, a Petrobrás e Vale. Ocorrências que impactam estas 
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empresas, sempre afetam o retorno do índice. Portanto não se pode generalizar que este seja 

um índice adequado para estimar o retorno normal.  

Usando-se grupos de controle, conforme a seguir, se minimizam estes impactos 

setoriais, pois se presume que ocorrências que afetam determinado setor, impactam também, 

em certa proporção, em todas as empresas que dele fazem parte. Na operacionalização desta 

parte da pesquisa, foram coletadas cotações das ações das empresas que compõem a Carteira 

do ISE 2006, em período que compreende de -15 até 120 dias da data de divulgação. 

Novamente, este período foi dividido em oito janelas de eventos e foram feitos os cálculos de 

retornos anormais (AR), de cada empresa da Carteira, em relação a uma empresa match, 

conforme descrito na seção 3.4.1. 

Na tabela 3 estão reportados os retornos anormais acumulados (CAR) e, os níveis de 

significância de cada janela, os quais se encontram entre parênteses e, em negrito, quando 

apresentam níveis de significância estatística de 1% (*) ou 5% (**).  

Cada célula indica o retorno acumulado médio, para todas as empresas participantes 

da carteira do ISE 2007, subdivididos nos grupos: Carteira GRUPO DE CONTROLE (todas 

as empresas que fazem parte da Carteira, confrontadas com uma empresa match equivalente); 

Carteira GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS (na qual se excluem as instituições 

financeiras).   

 

 
Tabela 3: Retornos Anormais Acumulados Grupo de Controle

Janela 1 2 3 4
Período  - 15......-2  0......+1  -2......+2  - 5......+10 

GRUPO DE CONTROLE -0.42% 0.78% 1.90% -1.40%
p -Value (0.891) (0.019)** (0.000)* (0.643)

GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS -1.57% 1.25% 1.60% -1.50%
p -Value (0.601) (0.273) (0.111) (0.650)

Janela 5 6 7 8
Período  +2......+15  +1......+30  +1......+60  +1......+120 

GRUPO DE CONTROLE -0.59% 0.68% 0.03% -4.59%
p-Value (0.794) (0.856) (0.996) (0.624)

GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS -1.11% 0.19% -0.18% -5.10%
p -Value (0.664) (0.964) (0.978) (0.585)
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.3.1 Resultados da amostra - CARTEIRA GRUPO DE CONTROLE 

 

Como se percebe pelos resultados, houve retornos anormais acumulados, 

estatisticamente significantes, para a Carteira GRUPO DE CONTROLE em duas janelas de 

eventos. Estes resultados aparecem nas janelas 2 (da data do ingresso na carteira até o dia 

seguinte) e 3 (do dia -2 até o dia 2) , ou seja, nas janelas  que estão mais próximas ao evento.   

Para a janela 2 a magnitude do retorno anormal acumulado foi de 0,78%, com nível de 

significância estatística de 0,0190. Indica-se com este resultado que, a hipótese nula pode ser 

rejeitada com nível de significância menor que 5%. A janela 3, é a que apresenta o maior 

retorno, quando comparada a todas as janelas do período. O retorno anormal acumulado desta 

janela  é de 1,90%, com nível de significância estatística de 0,000%. Este resultado corrobora,  

também, com a rejeição da hipótese nula para esta janela de evento, com nível de 

significância menor que 1%.   

Houve outras janelas que apresentaram resultados com magnitude positiva. A janela 2 

apresenta retorno de 0,68% e a janela 7, de 0,03%, porém, ambos os retornos não são 

estatisticamente significantes. As janelas 1, 4, 5 e 8 apresentam os retornos negativos de, -

0,42%; -1,40%; -0,59% e -4,59%, respectivamente. 

Por meio deste resultado, podemos inferir que, as empresas que fazem parte da 

Carteira do ISE, obtêm retornos anormais, estatisticamente significantes, quando comparadas 

com empresas pares do mesmo setor econômico. Esta é uma indicação de que, o mercado de 

capitais valoriza, diferentemente, empresas do mesmo segmento, e que ingressaram na 

Carteira do ISE. Como as janelas em que ocorre a incidência de retornos anormais estão 

próximas à data do anúncio, se infere, também, que a resposta do mercado é rápida nesta 

condição. A seguir são apresentados os resultados da carteira sem a inclusão dos bancos. Não 

foi feita a análise da carteira contemplando apenas empresas com níveis de governança Nível 

1,  ou inferior, conforme feito para a análise com índice Ibovespa, devido à uma limitação do 

mercado de capitais brasileiro. Não há empresas em quantidade suficiente, e que atendam aos 

pré-requisitos estabelecidos anteriormente para compor uma carteira de controle adequada, 

pois não se encontram empresas listadas na BOVESPA, que ao mesmo tempo sejam match 

das empresas do ISE, e também pertençam à mesma categoria de governança corporativa da 

bolsa.   
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4.3.2 Resultados da amostra - CARTEIRA GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS 

 

Analogamente ao que foi feito com as carteiras de mercado, selecionou-se uma 

amostra na Carteira Grupo de Controle, com a exclusão dos bancos. O intuito é verificar o 

quanto as instituições financeiras influenciam a magnitude dos retornos acumulados. Como se 

percebe pelos resultados apresentados na Tabela 3, não houve retornos anormais acumulados, 

estatisticamente significantes, para a carteira GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS, em 

nenhuma das janelas. Apenas na janela 3 verifica-se a existência de retorno marginalmente 

significante no nível de 0,111 e de magnitude positiva de 1,60%.  

As janelas 2 e 6 também apresentam retornos positivos, de 1,25% e 0,19%, porém, 

sem significância estatística. Por meio destes resultados, não há possibilidade de rejeição da 

hipótese nula, e, portanto, não podemos inferir que as empresas participantes da Carteira ISE 

GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS, trazem retornos anormais aos seus investidores. 

 

4.4 Resultados da análise das Carteiras com Teste Não-Paramétrico 

 

O Teste de Normalidade reportado no Q-Q Plot indica que, a distribuição dos retornos 

ao longo do período, das carteiras, pode ser considerada próxima de uma distribuição normal 

e é apresentada no Apêndice D. Como o número de observações não é grande e, por muitos 

estudos de eventos utilizarem Testes Não-Paramétricos, como ferramenta de validação das 

inferências, este estudo inclui, também, a execução de um Teste Não-Paramétrico, conforme 

descrito na seção anterior. O teste aplicado foi o de Friedman, o qual é recomendado para 

análises de várias amostras relacionadas. Na tabela 4 estão apresentados os resultados do 

Teste Friedman para todas as janelas de eventos, e das diferentes carteiras relacionadas. 
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Tabela 4: Resultados do teste não-paramétrico de Friedman
Mean Rank 1 2 3 4

Período  - 15......-2  0......+1  -2......+2  - 5......+10 
FRIEDMAN ( Fr ) (0.972) (0.885) (0,079)*** (0.997)

CARTEIRA ISE 2006 4.79 3.00 4.80 4.38

CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1 4.68 4.50 4.40 4.50
CARTEIRA ISE 2006 SEM BANCOS 4.38 4.00 5.40 4.75
CARTEIRA ISE 2007 4.76 5.00 3.40 4.50
CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 4.76 3.50 3.00 3.94
CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS 4.26 4.00 2.40 4.25
GRUPO DE CONTROLE 4.35 5.50 6.40 4.81
GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS 4.00 6.50 6.20 4.88

Mean Rank 5 6 7 8
Período  +2......+15  +1......+30  +1......+60  +1......+120 

FRIEDMAN ( Fr ) (0,966) (0.947) (0.757) (0.808)
CARTEIRA ISE 2006 5.00 4.72 4.75 4.68
CARTEIRA ISE 2006 NÍVEL 1 4.50 4.48 4.92 4.62
CARTEIRA ISE 2006 SEM BANCOS 4.86 4.38 4.58 4.65
CARTEIRA ISE 2007 4.43 4.75 4.46 4.43
CARTEIRA ISE 2007 NÍVEL 1 4.29 4.37 4.48 4.65
CARTEIRA ISE 2007 SEM BANCOS 4.21 4.23 4.33 4.34
GRUPO DE CONTROLE 4.71 4.20 4.28 4.33
GRUPO DE CONTROLE SEM BANCOS 4.43 4.87 4.20 4.32
Fonte: Elaborada pelo Autor 

Os valores de ranking de cada janela e de cada carteira estão reportados nas células. 

Entre parênteses estão os resultados do teste Friedman com seus respectivos níveis de 

significância. Percebe-se que, em apenas uma janela o teste Friedman mostrou resultados 

estatisticamente significantes. Este resultado aparece na Janela 3, ou seja período de -2 a 2 

dias do anúncio, e com significância estatística de 7,9%. Devido à magnitude dos resultados 

do Mean Rank de 6,40 da CARTEIRA GRUPO DE CONTROLE pode-se inferir que, nesta 

janela, e devido aos efeitos desta carteira houve retornos anormais acumulados positivos para 

os acionistas. Sendo assim a hipótese nula pode ser rejeitada com nível de significância 

estatística de 10%.  

Este resultado corrobora com as inferências encontradas por meio da realização do 

Teste Paramétrico, no item anterior, no qual na mesma Janela 3 da CARTEIRA GRUPO DE 

CONTROLE, foi apresentado o maior nível de significância estatística. Ambos os resultados 

combinados, nos levam a inferir que, existe a possibilidade das ações que fazem parte da 

Carteira do ISE trazerem retornos anormais positivos aos seus acionistas, quando comparadas 

com empresas similares dos mesmos segmentos de atuação. Outro ponto importante é a 

confirmação de que, os retornos anormais acontecem somente em uma janela muito próxima 

ao anúncio do evento, indicando rápida resposta do mercado quando recebem a informação da 

inclusão das empresas na Carteira do ISE. 
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4.5 Síntese dos Resultados 

 

Os resultados descritos nas seções anteriores indicam especificamente para as carteiras 

analisadas com índice de mercado, que não houve a presença de retornos anormais positivos. 

Por outro lado também não foram reportados retornos anormais negativos estatisticamente 

significantes e conclusivos. Estes resultados corroboram com estudos feitos em outros países, 

e por outros autores com índices de sustentabilidade, os quais demonstram também resultados 

não conclusivos (CERIN; DOBERS, 2001; STATMAN, 2005). Não foram encontrados, 

também, indicações de retornos anormais negativos estatisticamente significantes, e que 

indiquem a destruição de valor das companhias (GINGRICH,1995 apud RUSSO; FOUTS, 

1997; WALLEY; WHITEHEAD, 1994). 

Com relação aos resultados encontrados na análise com os grupos de controle as 

inferências são mais robustas. Primeiramente os retornos obtidos foram estatisticamente 

significantes, tanto no Teste Paramétrico como no Teste Não-Paramétricos. Segundo, as 

empresas (do ISE e match) têm maior aderência entre si, por estarem no mesmo setor 

econômico, e como estão agregadas, diminui-se a possibilidade de existir uma diferença 

sistemática dentro do grupo, pois fatores conjunturais que afetem determinado segmento 

devem afetar ambas as empresas ao mesmo tempo.  

Portanto, à luz da literatura e com os resultados do grupo de controle, pode-se sugerir 

que o mercado avalia que empresas de carteiras de sustentabilidade podem estar mais 

preparadas para enfrentar adversidades quando comparadas com suas similares. Esta 

vantagem que aparentemente elas têm pode estar relacionada com diminuição do custo de 

capital, conforme destacado por Hart e Ahuja (1996) e Cohen (1997), ou então pela percepção 

do mercado que estas empresas estão menos sujeitas aos riscos que poderão destruir o valor 

dos acionistas, conforme descrito por Bansal e Clelland (2004) e Barth, McNichols e Wilson 

(1997).  
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, procurou-se avaliar, os retornos anormais das empresas que 

ingressaram nas carteiras de 2006 e 2007 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

O ISE é um índice relativamente novo do mercado de capitais brasileiro, e tem como 

intuito fornecer um selo, que garante à empresa, que a mesma foi avaliada dentro dos critérios 

de sustentabilidade estabelecidos pela BOVESPA e pelo CES – FGV. 

As análises dos retornos foram feitas de formas distintas e, buscou-se neste estudo 

investigar a hipótese da existência de retornos anormais acumulados, quando do anúncio da 

carteira do ISE de uma forma ampliada. As amostras são constituídas pelos valores das ações 

das empresas pertencentes às Carteiras anunciadas em 2006 e 2007, confrontadas com índice 

de mercado Ibovespa. Como forma de expandir as conclusões, foram analisadas Carteiras 

formadas por empresas que não aderiram aos níveis de governança diferenciados da Bovespa 

(Nível 2 e Novo Mercado). Foram feitas, também, análises excluindo-se as instituições 

financeiras, pois, existe grande discussão se as ações dos bancos são as responsáveis pela  

maior parte da valorização da Carteira do ISE.  

Para tornar o estudo mais robusto, os retornos anormais das empresas da primeira 

Carteira foram confrontados com empresas do mesmo setor econômico, porém, que não 

participam do ISE, chamados neste trabalho de grupo de controle. Devido às empresas 

fazerem parte do mesmo segmento, os resultados com o grupo de controle são os principais.  

Os resultados referentes às amostras das carteiras 2006 e 2007, quando comparadas 

com o índice de mercado, não apresentam retornos anormais estatisticamente significantes, 

nem positivos e nem negativos. Não se pode, desta forma, rejeitar a hipótese nula de que as 

empresas participantes da Carteira do ISE trazem retornos anormais aos seus acionistas. 

Portanto não foi possível detectar nem ganho e nem destruição de valor das companhias, por 

participarem da Carteira do ISE.  

No tocante aos resultados obtidos da análise das empresas que não fazem parte de 

níveis diferenciados de governança corporativa, mas, que foram anunciadas como 

participantes das Carteiras do ISE, houve indícios de reconhecimento do mercado. Os 

resultados inferem que, as empresas da Carteira 2007 Nível 1 tiveram resultados 

estatisticamente significantes, em período prévio e posterior ao anúncio. Há alguma evidência 

de que, a inclusão da empresa no índice demonstre ao mercado que a mesma tem em sua 

estrutura, práticas que podem diferenciá-la das demais.  
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Em relação aos resultados apresentados para a Carteira do Grupo de Controle, os 

dados demonstram que, há retornos anormais em datas próximas ao anúncio da inclusão da 

empresa na Carteira do ISE, com nível de significância estatística bastante elevado (menor 

que 1%) e com rapidez. Esta inferência pode indicar que, o mercado remunera de melhor 

forma as empresas que adotam práticas de sustentabilidade, quando comparadas com 

empresas pares do mesmo segmento ou setor. Este mesmo resultado foi confirmado na janela 

-2 a +2, por meio de Teste Não-Paramétrico. 

Pelo fato das empresas do Grupo de Controle fazerem parte do mesmo segmento ou 

classificação econômica das empresas do ISE, diminui-se a possibilidade de que eventos 

isolados enviesassem os resultados, pois, fazendo parte do mesmo grupo setorial, estas 

empresas também seriam afetadas no caso de ocorrências que impactassem as empresas do 

ISE. 

Resumidamente, e tendo em vista os objetivos propostos neste trabalho, os resultados 

obtidos remetem-nos a algumas considerações relevantes: o mercado de capitais reage de 

forma rápida, remunerando ações de empresas que fazem parte da Carteira do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, quando comparadas às empresas que não fazem parte da 

carteira, mas que, atuam no mesmo segmento econômico. Por outro lado, resultados não 

conclusivos foram obtidos, quando se comparam tais empresas a um índice de mercado. Os 

dados também revelam resultados não conclusivos em relação à participação dos bancos na 

carteira, porém, há indícios de que, as empresas com níveis de governança menos rígidos 

podem trazer valor ao acionista, quando fazem parte do ISE. Da mesma forma, não foi 

possível afirmar que, empresas que fazem parte dos índices de sustentabilidade diminuem 

valor ao acionista. 

Uma das limitações deste estudo é o pequeno número de empresas participantes, o que 

poderia não garantir a normalidade dos retornos. Outro ponto importante se refere à data de 

anúncio: todas empresas são apresentadas no mesmo dia e alguns autores defendem que, a 

falta de expectativa em relação a um evento é pré-requisito importante, pois, a existência de 

fatores inesperados é o que fortalece a metodologia de estudo de evento (MCWILLIANS;  

SIEGEL, 1997). 

Pode-se ainda inferir sobre os resultados com base na Teoria Informacional de 

Eficiência de Mercado (FAMA, 1970). Se o mercado fosse eficiente na forma semi-forte, as 

práticas das empresas que fazem parte do ISE deveriam já estar presentes nos preços das 

ações, em data anterior ao anúncio da carteira e, portanto, retornos anormais não deveriam ser 

reportados.  
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Com relação à formação do Grupo de Controle, sabe-se que o mercado de capitais 

brasileiro é bastante concentrado. Em vários segmentos, as maiores empresas já fazem parte 

da Carteira do ISE, e a obtenção de empresas similares é mais complexa. Fatores como 

diferenças em termos de faturamento e porte das empresas podem ter influenciado os 

resultados de alguma forma. A presença dos bancos nesta carteira também se mostra forte, e 

notadamente, todos os grandes bancos já estão no ISE, dificultando a criação de matches 

muito próximos.  

Enfim, novos estudos podem ser realizados com intuito de se avaliar os retornos 

anormais das empresas que foram incluídas em índices de sustentabilidade. Pesquisas com 

amostras que incluam outras carteiras, de outros anos, no Brasil, podem adicionar elementos 

que tornem os resultados mais robustos. Pode-se, ainda, ampliar o universo da amostra, 

realizando estudos similares com empresas de outros países que fazem parte de índices de 

sustentabilidade similares. Há também, a possibilidade de criar novos grupos de controle, com 

critérios diferentes dos utilizados neste trabalho. 

O estudo da sustentabilidade nas organizações é um assunto amplo, complexo e 

polêmico, e o objetivo deste trabalho foi o de contribuir, de alguma forma, com as discussões 

teóricas e práticas sobre o tema. Buscou-se acrescentar algo mais, apresentando na seção de 

revisão teórica os possíveis motivos que podem conduzir as empresas a adotarem, ou não, 

práticas de sustentabilidade. Em relação às contribuições específicas, deste trabalho, podem 

ser destacadas, as inferências encontradas devido aos resultados reportados com o grupo de 

controle. 

E finalmente, o intuito desta pesquisa, como de qualquer outra, nesta linha, é o de 

colaborar para o estudo relativo à sustentabilidade nas organizações, apresentando a 

importância e os benefícios da aplicação destas estratégias na empresa,  buscando avaliar a 

eficácia destas práticas e os retornos para os acionistas e para a sociedade como um todo.  
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APÊNDICE A – Empresas do Grupo de Controle 
 

Empresa Setor - Bovespa Sub Setor BOVESPA Segmento Bovespa
1 Copesul Materiais Básicos Químicos Petroquímicos

Unipar Materiais Básicos Químicos Petroquímicos

2 Braskem Materiais Básicos Químicos Petroquímicos
Petroq Uniao Materiais Básicos Químicos Petroquímicos

3 Natura Consumo Não Ciclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Produtos de Uso Pessoal
Bombril Consumo Não Ciclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Produtos de Limpeza

4 Arcelor BR Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia Siderúrgia
Sid Nacional Materiais Básicos Siderúrgia e Metalurgia Siderúrgia

5 Suzano Papel Materias Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose
Duratex Materias Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose

6 V C P Materias Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose
Ripasa Materias Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose

7 Aracruz Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose
Klabin S/A Materias Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose

8 Gol Construção e Transporte Transporte Transporte Aéreo
TAM S/A Construção e Transporte Transporte Transporte Aéreo

9 CCR Rodovias Construção e Transporte Transporte Exploração de Rodovias
OHL Brasil Construção e Transporte Transporte Exploração de Rodovias

10 Unibanco Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos
Sudameris Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos

11 Brasil Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos
Nossa Caixa Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos

12 Bradesco Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos
Banespa Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos

13 Itaubanco Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos
Santander Br Financeiro e Outros Intermediários Financeiros Bancos

14 Eletrobras Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
AES Elpa Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

15 CPFL Energia Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Energias BR Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

16 Cemig Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Light  S/A Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

17 Eletropaulo Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
F Cataguazes Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

18 Copel Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Ampla Energ Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

19 Cesp Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Coelce Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

20 Celesc Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
Celpe Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

21 Tractebel Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica
AES Tiete Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica

22 Perdigao S/A Consumo Não Ciclico Alimentos Carnes e Derivados
Sadia S/A Consumo Não Ciclico Alimentos Carnes e Derivados

23 Embraer Bens Industriais Material de Transporte Material Aeronáutico
Randon Part Bens Industriais Material de Transporte Material Rodoviário

24 Iochp-Maxion Bens Industriais Material de Transporte Material Rodoviário
Marcopolo Bens Industriais Material de Transporte Material Rodoviário

25 Dasa Consumo Não Ciclico Saúde Análises e Diagnósticos
Cosan Consumo Não Ciclico Alimentos Alimentos Diversos

26 Weg Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Motores, Compressores e Outros
Inepar Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Máquinas e equipamentos  Indústriais

27 ALL Amer Lat Construção e Transporte Transporte Transporte Ferroviário
Cyrela Realty Construção e Transporte Construção e Engenharia Construção Civil  
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Continuação do Apêndice A – Empresas do Grupo de Controle 
Empresa Classe Código Ano Carteira ISE Lucro Líquido - 2006 Receita Operacional- 2006

1 Copesul ON CPSL3 2006 $336,574.00 $3,827,775.00
Unipar PNB UNIP6 $82,275.00 $1,349,042.00

2 Braskem PNA BRKM5 2006 e 2007 $387,987.00 $8,259,371.00
Petroq Uniao PN PQUN4 $115,293.00 $1,576,835.00

3 Natura ON NATU3 2006 e 2007 $209,697.00 $1,381,927.00
Bombril PN BOBR4 $74,663.00 $299,518.00

4 Arcelor BR ON ARCE3 2006 e 2007 $560,150.00 $3,510,796.00
Sid Nacional ON CSNA3 $1,715,077.00 $5,459,448.00

5 Suzano Papel PNA SUZB5 2006 e 2007 $278,226.00 $1,630,270.00
Duratex ON DURA4 $152,258.00 $781,742.00

6 V C P PN VCPA4 2006 e 2007 $365,575.00 $1,683,061.00
Ripasa PN RPSA4 $64,104.00 $675,330.00

7 Aracruz PNB ARCZ6 2006 e 2007 $594,733.00 $1,916,563.00
Klabin S/A PN KLBN4 $372,035.00 $1,405,036.00

8 Gol PN GOLL4 2006 e 2007 $248,652.00 $2,192,238.00
TAM S/A PN TAMM4 2007 $30,543.00 $3,803,717.00

9 CCR Rodovias ON CCRO3 2006 e 2007 $268,603.00 $1,101,598.00
OHL Brasil ON OHLB3 $26,902.00 $279,823.00

10 Unibanco UnN1 UBBR11 2006 e 2007 $1,421,560.00 -
Sudameris ON BFIT3 $42,800.00 -

11 Brasil ON BBAS3 2006 e 2007 $2,477,168.00 -
Nossa Caixa ON BNCA3 $385,526.00 -

12 Bradesco ON BBDC3 2006 e 2007 $4,006,622.00 -
Banespa ON BESP3 $452,104.00 -

13 Itaubanco PN ITAU4 2006 e 2007 $4,016,474.00 -
Santander Br PN SANB4 $964,536.00 -

14 Eletrobras PNB ELET6 2006 $82,784.00 $10,638,186.00
AES Elpa ON AELP3 $137,578.00 $3,520,099.00

15 CPFL Energia ON CPFE3 2006 e 2007 $842,375.00 $4,377,395.00
Energias BR ON ENBR3 2007 $240,837.00 $2,271,399.00

16 Cemig ON CMIG3 2006 e 2007 $921,629.00 $4,919,691.00
Light  S/A ON LIGT3 $727,683.00 $2,746,407.00

17 Eletropaulo PNA ELPL5 2006 e 2007 $505,536.00 $3,490,340.00
F Cataguazes PNA FLCL5 $76,240.00 $1,623,566.00

18 Copel ON CPLE3 2006 e 2007 $524,602.00 $2,574,164.00
Ampla Energ ON CBEE3 $90,165.00 $1,087,795.00

19 Cesp PN CESP4 2006 $75,077.00 $1,030,562.00
Coelce PNA COCE5 2007 $161,230.00 $845,719.00

20 Celesc PNB CLSC6 2006 e 2007 $215,094.00 $1,562,798.00
Celpe PNA CEPE5 $151,103.00 $1,003,177.00

21 Tractebel ON TBLE3 2006 e 2007 $471,649.00 $1,407,230.00
AES Tiete ON GETI3 $302,529.00 $740,418.00

22 Perdigao S/A ON PRGA4 2007 $133,549.00 $3,053,055.00
Sadia S/A ON SDIA4 $205,544.00 $3,912,665.00

23 Embraer ON EMBR3 2006 e 2007 $138,254.00 $3,943,923.00
Randon Part PN RAPT4 $83,405.00 $1,188,444.00

24 Iochp-Maxion PN MYPK4 2006 e 2007 $25,301.00 $605,117.00
Marcopolo PN POMO4 $53,615.00 $958,541.00

25 Dasa ON DASA3 2006 e 2007 $57,477.00 $392,144.00
Cosan ON CSAN3 $13,667.00 $591,713.00

26 Weg PN WEGE4 2006 $279,865.00 $1,724,269.00
Inepar PN INEP4 $11,610.00 $363,994.00

27 ALL Amer Lat PN ALLL4 2006 $35,651.00 $1,002,991.00
Cyrela Realty PN CYRE4 $240,770.00 $658,787.00  
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APÊNDICE B – Resultados dos Testes Paramétricos  
 
Carteira ISE 2006 – Janela 1 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 ,000985882 ,0053311116 ,0012929845 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,762 16 ,457 ,0009858824 -,001755122 ,003726887 

 
Carteira ISE 2006 – Janela 2 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 -,001415000 ,0074599765 ,0052750000 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,268 1 ,833 -,0014150000 -,068440230 ,065610230 

 
Carteira ISE 2006 – Janela 3 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 ,000082000 ,0066810381 ,0029878511 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,027 4 ,979 ,0000820000 -,008213604 ,008377604 
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Carteira ISE 2006 – Janela 4 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000461875 ,0042204348 ,0010551087 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,438 15 ,668 -,0004618750 -,002710786 ,001787036 

 
Carteira ISE 2006 – Janela 5 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 ,000142143 ,0027817515 ,0007434544 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,191 13 ,851 ,0001421429 -,001463993 ,001748278 

 
Carteira ISE 2006 – Janela 6 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000289333 ,0035794605 ,0006535171 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,443 29 ,661 ,0002893333 -,001047259 ,001625926 
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Carteira ISE 2006 – Janela 7 
 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 ,000825000 ,0058396684 ,0007538979 

 
One-Sample Test 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno 1,094 59 ,278 ,0008250000 -,000683546 ,002333546 

 
Carteira ISE 2006 – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 ,000616167 ,0058146307 ,0005308007 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno 1,161 119 ,248 ,0006161667 -,000434872 ,001667205 

a  num_janela = 8,00 
 
Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 ,001078235 ,0052485370 ,0012729572 

a  num_janela = 1,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,847 16 ,409 ,0010782353 -,001620313 ,003776784 

a  num_janela = 1,00 
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Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 -,000640000 ,0077357482 ,0054700000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,117 1 ,926 -,0006400000 -,070142940 ,068862940 

a  num_janela = 2,00 
 
Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 3 
 
H0: O retorno médio diário na janela 3 é menor ou igual a zero 
H1: O retorno médio diário na janela 3 é maior que zero 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 -,001836000 ,0082350762 ,0036828380 

a  num_janela = 3,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,499 4 ,644 -,0018360000 -,012061198 ,008389198 

a  num_janela = 3,00 
 
Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,001838750 ,0062726165 ,0015681541 

a  num_janela = 4,00 
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One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -1,173 15 ,259 -,0018387500 -,005181191 ,001503691 

a  num_janela = 4,00 
 
Carteira ISE 2006 – Nível 1– Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 -,001784286 ,0055387345 ,0014802891 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -1,205 13 ,250 -,0017842857 -,004982256 ,001413684 

a  num_janela = 5,00 
 
Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 -,000703000 ,0044978279 ,0008211873 

a  num_janela = 6,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,856 29 ,399 -,0007030000 -,002382517 ,000976517 

a  num_janela = 6,00 
 
 
 
 
 
 



 

 

122 

Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 ,001014667 ,0067251001 ,0008682067 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno 1,169 59 ,247 ,0010146667 -,000722611 ,002751944 

a  num_janela = 7,00 
 
Carteira ISE 2006 – Nível 1 – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 ,000330167 ,0062683778 ,0005722220 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,577 119 ,565 ,0003301667 -,000802890 ,001463223 

a  num_janela = 8,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 ,000197059 ,0060608867 ,0014699809 

a  num_janela = 1,00 
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One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,134 16 ,895 ,0001970588 -,002919162 ,003313279 

a  num_janela = 1,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 -,001235000 ,0114622009 ,0081050000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,152 1 ,904 -,0012350000 -,104218789 ,101748789 
a  num_janela = 2,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 3 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 -,000390000 ,0086748055 ,0038794909 

a  num_janela = 3,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,101 4 ,925 -,0003900000 -,011161194 ,010381194 

a  num_janela = 3,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000383750 ,0054857766 ,0013714442 

a  num_janela = 4,00 
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One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,280 15 ,783 -,0003837500 -,003306914 ,002539414 
a  num_janela = 4,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 ,000150714 ,0040770096 ,0010896266 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,138 13 ,892 ,0001507143 -

,002203281 ,002504710 

a  num_janela = 5,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000006000 ,0045682243 ,0008340398 

a  num_janela = 6,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,007 29 ,994 ,0000060000 -,001699803 ,001711803 

a  num_janela = 6,00 
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Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 ,000516833 ,0073531074 ,0009492821 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,544 59 ,588 ,0005168333 -,001382676 ,002416342 

a  num_janela = 7,00 
 
Carteira ISE 2006 – Sem Bancos – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 ,000541083 ,0069260714 ,0006322609 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,856 119 ,394 ,0005410833 -,000710856 ,001793023 
a  num_janela = 8,00 
 
Carteira Controle 2006 – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 -,000247647 ,0073238468 ,0017762938 

a  num_janela = 1,00 
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One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,139 16 ,891 -,0002476471 -,004013222 ,003517927 

a  num_janela = 1,00 
 
Carteira Controle 2006 – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 ,003915000 ,0001626346 ,0001150000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 34,043 1 ,019 ,0039150000 ,002453786 ,005376214 
a  num_janela = 2,00 
 
Carteira Controle 2006 – Janela 3 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 ,003800000 ,0007163449 ,0003203592 

a  num_janela = 3,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 11,862 4 ,000 ,0038000000 ,002910540 ,004689460 
a  num_janela = 3,00 
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Carteira Controle 2006 – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000875625 ,0074039557 ,0018509889 

a  num_janela = 4,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,473 15 ,643 -,0008756250 -,004820914 ,003069664 

a  num_janela = 4,00 
 
Carteira Controle 2006 – Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 -,000424286 ,0059527818 ,0015909479 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,267 13 ,794 -,0004242857 -,003861320 ,003012748 

a  num_janela = 5,00 
 
Carteira Controle 2006 – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000227333 ,0068167790 ,0012445679 

a  num_janela = 6,00 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,183 29 ,856 ,0002273333 -,002318094 ,002772760 
a  num_janela = 6,00 
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Carteira Controle 2006 – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 ,000005333 ,0084607740 ,0010922812 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,005 59 ,996 ,0000053333 -,002180316 ,002190983 
a  num_janela = 7,00 
 
Carteira Controle 2006 – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 -,000382500 ,0085223213 ,0007779779 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,492 119 ,624 -,0003825000 -,001922974 ,001157974 

a  num_janela = 8,00 
 
Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 -,000921176 ,0071248657 ,0017280338 

a  num_janela = 1,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -,533 16 ,601 -,0009211765 -,004584444 ,002742091 

a  num_janela = 1,00 
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 Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 ,006270000 ,0040587929 ,0028700000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 2,185 1 ,273 ,0062700000 -,030196808 ,042736808 
a  num_janela = 2,00 
 
Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 3 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 ,003196000 ,0034999329 ,0015652176 

a  num_janela = 3,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno 2,042 4 ,111 ,0031960000 -,001149741 ,007541741 

a  num_janela = 3,00 
 
Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000936250 ,0080887476 ,0020221869 

a  num_janela = 4,00 
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One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,463 15 ,650 -,0009362500 -,005246439 ,003373939 
a  num_janela = 4,00 
 
Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 -,000792143 ,0066694576 ,0017824875 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,444 13 ,664 -,0007921429 -,004642973 ,003058687 
a  num_janela = 5,00 
 
Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000062000 ,0074181838 ,0013543689 

a  num_janela = 6,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,046 29 ,964 ,0000620000 -,002707995 ,002831995 
a  num_janela = 6,00 
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Carteira Controle 2006 –  Sem Bancos – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 -,000030000 ,0082328040 ,0010628504 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,028 59 ,978 -,0000300000 -,002156759 ,002096759 
a  num_janela = 7,00 
 
Carteira Controle 2006 – Sem Bancos – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 -,000425000 ,0085088539 ,0007767485 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,547 119 ,585 -,0004250000 -,001963040 ,001113040 
a  num_janela = 8,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 ,001084706 ,0037126239 ,0009004436 

a  num_janela = 1,00 
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One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 1,205 16 ,246 ,0010847059 -,000824149 ,002993561 
a  num_janela = 1,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 ,002755000 ,0029062089 ,0020550000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 1,341 1 ,408 ,0027550000 -,023356251 ,028866251 
a  num_janela = 2,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 3 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 -,003846000 ,0078687343 ,0035190050 

a  num_janela = 3,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -1,093 4 ,336 -,0038460000 -,013616324 ,005924324 
a  num_janela = 3,00 
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Carteira ISE 2007 – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000536875 ,0052645338 ,0013161335 

a  num_janela = 4,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,408 15 ,689 -,0005368750 -,003342147 ,002268397 
a  num_janela = 4,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 -,000880714 ,0049567335 ,0013247428 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,665 13 ,518 -,0008807143 -,003742647 ,001981218 
a  num_janela = 5,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000900333 ,0054191114 ,0009893899 

a  num_janela = 6,00 
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One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,910 29 ,370 ,0009003333 -,001123196 ,002923863 

a  num_janela = 6,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 ,000019167 ,0050919212 ,0006573642 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,029 59 ,977 ,0000191667 -,001296216 ,001334549 
a  num_janela = 7,00 
 
Carteira ISE 2007 – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 ,000027833 ,0048225202 ,0004402339 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,063 119 ,950 ,0000278333 -,000843874 ,000899540 
a  num_janela = 8,00 
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Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 ,001514706 ,0034293023 ,0008317280 

a  num_janela = 1,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 1,821 16 ,087 ,0015147059 -,000248479 ,003277890 
a  num_janela = 1,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 ,002900000 ,0002404163 ,0001700000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 17,059 1 ,037 ,0029000000 ,000739945 ,005060055 
a  num_janela = 2,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 3 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 -,002932000 ,0061261668 ,0027397051 

a  num_janela = 3,00 
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One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno -1,070 4 ,345 -,0029320000 -,010538641 ,004674641 

a  num_janela = 3,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000845000 ,0049876995 ,0012469249 

a  num_janela = 4,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,678 15 ,508 -,0008450000 -,003502757 ,001812757 
a  num_janela = 4,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 -,000960714 ,0048076133 ,0012848887 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,748 13 ,468 -,0009607143 -,003736548 ,001815119 
a  num_janela = 5,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000719667 ,0050403670 ,0009202409 

a  num_janela = 6,00 
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One-Sample Test(a) 
 

  Test Value = 0 

  T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 
Retorno ,782 29 ,441 ,0007196667 -,001162437 ,002601771 

a  num_janela = 6,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 ,000009333 ,0045493229 ,0005873151 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,016 59 ,987 ,0000093333 -,001165881 ,001184548 
a  num_janela = 7,00 
 
Carteira ISE 2007 – N1 – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 ,000231000 ,0047058970 ,0004295877 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,538 119 ,592 ,0002310000 -,000619626 ,001081626 
a  num_janela = 8,00 
 
Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 1 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 17 ,000653529 ,0040937497 ,0009928801 

a  num_janela = 1,00 
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One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,658 16 ,520 ,0006535294 -,001451282 ,002758341 
a  num_janela = 1,00 
 
Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 2 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 2 ,002005000 ,0025667976 ,0018150000 

a  num_janela = 2,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno 1,105 1 ,468 ,0020050000 -,021056762 ,025066762 
a  num_janela = 2,00 
 
Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 3 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 5 -,004356000 ,0077194449 ,0034522407 

a  num_janela = 3,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -1,262 4 ,276 -,0043560000 -,013940957 ,005228957 
a  num_janela = 3,00 
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Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 4 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 16 -,000538125 ,0055730210 ,0013932552 

a  num_janela = 4,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,386 15 ,705 -,0005381250 -,003507778 ,002431528 
a  num_janela = 4,00 
 
Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 5 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 14 -,001050714 ,0054676088 ,0014612799 

a  num_janela = 5,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,719 13 ,485 -,0010507143 -,004207618 ,002106189 
a  num_janela = 5,00 
 
Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 6 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 30 ,000531000 ,0056156354 ,0010252701 

a  num_janela = 6,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno ,518 29 ,608 ,0005310000 -,001565913 ,002627913 
a  num_janela = 6,00 
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Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 7 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 60 -,000060000 ,0051614139 ,0006663357 

a  num_janela = 7,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,090 59 ,929 -,0000600000 -,001393335 ,001273335 
a  num_janela = 7,00 
 
Carteira ISE 2007 – Sem Bancos – Janela 8 
 
One-Sample Statistics(a) 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Retorno 120 -,000163417 ,0051395228 ,0004691721 

a  num_janela = 8,00 
 
One-Sample Test(a) 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
   
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

       
Lower Upper 

Retorno -,348 119 ,728 -,0001634167 -,001092424 ,000765591 
a  num_janela = 8,00 
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APÊNDICE C – Resultados dos Testes Não-Paramétricos 
 

 
JANELA 1  

 
Friedman Test 

Ranks 
 

  Mean Rank 
RET_IBOV2006 4,79 

RET_IBOV2006N1 4,68 

RET_IBOV2006_SEMBANC 4,38 

RET_IBOV2006_CONTROLE 4,35 

RET_IBOV2006_CONT_SEMBANC 4,00 

RET_IBOV2007 4,76 

RET_IBOV2007_N1 4,76 

RET_IBOV2007_SEMBANC 4,26 

 
Test Statistics(a) 

 
N 17 
Chi-Square 1,763 
Df 7 
Asymp. Sig. ,972 

a Friedman Test 
 
JANELA 2 
 

Friedman Test 
Ranks 

 

  Mean Rank 
CART_IBOV2006 3,00 
CART_IBOV2006_N1 4,50 
CART_IBOV2006_SEMBANC 4,00 
CART_IBOV2006_CONTROLE 5,50 
CART_IBOV2006_CONT_SEMBANC 6,50 
CART_IBOV2007 5,00 
CART_IBOV2007_N1 3,50 
CART_IBOV2007_SEMBANC 4,00 

 
Test Statistics(a) 

 
N 2 
Chi-Square 3,000 
Df 7 
Asymp. Sig. ,885 

a Friedman Test 
 



 

 

142 

JANELA 3 
 
Friedman Test 

Ranks 
 
 Mean Rank 
CART_IBOV2006  4.80 

CART_IBOV2006_N1 4,40 

CART_IBOV2006_SEMBANC 5,40 

CART_IBOV2006_CONTROLE 6,40 

CART_IBOV2006_CONT_SEMBANC 6,20 

CART_IBOV2007 3,40 

CART_IBOV2007_N1 3,00 

CART_IBOV2007_SEMBANC 2,40 

 
Test Statistics(a) 

 
N 5 
Chi-Square 12,733 
Df 7 
Asymp. Sig. ,079 

a  Friedman Test 
 
JANELA 4 
 

Friedman Test 
Ranks 

 

  Mean Rank 
RET_IBOV2006 4,38 

RET_IBOV2006N1 4,50 

RET_IBOV2006_SEMBANC 4,75 

RET_IBOV2006_CONTROLE 4,81 

RET_IBOV2006_CONT_SEMBANC 4.88 

RET_IBOV2007 4,50 

RET_IBOV2007_N1 3,94 

RET_IBOV2007_SEMBANC 4,25 

 
Test Statistics (a) 

 
N 16 
Chi-Square 1,854 
Df 7 
Asymp. Sig. ,967 

a  Friedman Test 
 
 
 



 

 

143 

JANELA 5  

 

Friedman Test 
Ranks 

 
   Mean Rank 
IBOV_2006 5.00 
IBOV_2006_N1 4.50 
IBOV_2006_SEMBANC 4.86 
CONTROLE 4.71 
CONTROLE_SEMBANC 4.43 
IBOV_2007 4.29 
IBOV_2007_N1 4.21 
IBOV_2007_SEMBANC 4.00 

 
Test Statistics(a) 

 
N 14 
Chi-Square 1.881 
Df 7 
Asymp. Sig. .966 

a  Friedman Test 
 
JANELA 6 
 

Friedman Test 
Ranks 

 

  Mean Rank 
IBOV_2006 4.72 
IBOV_2006_N1 4.48 
IBOV_2006_SEMBANC 4.38 
CONTROLE 4.23 
CONTROLE_SEMBANC 4.20 
IBOV_2007 4.87 
IBOV_2007_N1 4.75 
IBOV_2007_SEMBANC 4.37 

 
Test Statistics(a) 

 
N 30 
Chi-Square 2.222 
Df 7 
Asymp. Sig. .947 

a  Friedman Test 
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JANELA 7 
 

Friedman Test 
Ranks 

 

    Mean Rank 
IBOV_2006 4.75 

IBOV_2006_N1 4.92 

IBOV_2006_SEMBANC 4.58 

CONTROLE 4.28 

CONTROLE_SEMBANC 4.20 

IBOV_2007 4.46 

IBOV_2007_N1 4.48 

IBOV_2007_SEMBANC 4.33 

 
Test Statistics(a) 

 
N 60 
Chi-Square 4.199 
Df 7 
Asymp. Sig. .757 

a  Friedman Test 
 
JANELA 8 
 

Friedman Test 
Ranks 

 

   Mean Rank 
IBOV_2006 4.68 

IBOV_2006_N1 4.62 

IBOV_2006_SEMBANC 4.65 

CONTROLE 4.33 

CONTROLE_SEMBANC 4.32 

IBOV_2007 4.43 

IBOV_2007_N1 4.65 

IBOV_2007_SEMBANC 4.34 

 
Test Statistics(a) 

 
N 120 
Chi-Square 3.753 
Df 7 
Asymp. Sig. .808 

a  Friedman Test 
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APÊNDICE D – Resultados do Teste de Normalidade Q-Q PLOT  
 
 
 

0.020.010.00-0.01-0.02
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Normal Q-Q Plot of IBOV_2006_ALL
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0.020.00-0.02-0.04-0.06

Observed Value
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Normal Q-Q Plot of CONTROLE
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0.020.010.00-0.01-0.02

Observed Value
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Normal Q-Q Plot of IBOV_2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


