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RESUMO 

 

O mercado de crédito desempenha importante papel na economia mundial, fomentando a 

expansão e a diversificação das atividades econômicas de diferentes agentes. Por outro lado, a 

obtenção de crédito representa potenciais riscos de inadimplência aos respectivos credores. 

Para mitigar esses riscos as instituições financeiras estão, constantemente, avaliando as 

condições e características do mercado e de seus participantes, servindo-se de instrumentos de 

análise quantitativa e qualitativa. Os modelos analíticos utilizados procuram incorporar 

variáveis relevantes relacionadas à capacidade de pagamento do potencial devedor e, 

recentemente, discute-se se variáveis não financeiras relacionadas à sustentabilidade 

corporativa podem ser incorporadas por alguns deles. A análise de crédito e o gerenciamento 

de risco são atividades fundamentais para se evitar a deterioração da carteira de crédito de 

uma instituição. Na análise de crédito são avaliadas as variáveis relacionadas ao risco do 

tomador do empréstimo, como os chamados C’s de crédito: caráter, capacidade, condições, 

capital e conglomerado, além dos riscos da operação: valor, modalidade, prazo e garantias. 

Algumas instituições já incluem em suas avaliações de crédito o risco ambiental para o 

financiamento de projetos de grande porte, pois, como agentes financiadores, tais 

organizações procuram comprometer a respectiva imagem a ações consideradas corretas sob 

os aspectos sociais e ambientais. Algumas diretrizes e políticas internas dos financiadores 

podem exigir que os projetos e programas de expansão dos clientes estejam inseridos na 

legislação do meio-ambiente, e dessa forma, estimulam a adequação empresarial aos valores e 

propostas socioambientais. Para avaliar os riscos envolvidos, algumas instituições financeiras 

também adotaram indicadores socioambientais no processo de análise e concessão do crédito, 

de forma que novas variáveis, além das tradicionais, podem ter influência positiva ou negativa 

na apuração do rating do tomador de recursos e na precificação desses recursos. Ainda é 

incipiente o número de pesquisas presentes na literatura científica nacional sobre o tema, 

particularmente com relação aos modelos analíticos de crédito e risco que se servem de 

variáveis relacionadas à sustentabilidade empresarial sob a sua tríplice perspectiva: 

econômico-financeira, ambiental e social. Este trabalho exploratório, de abordagem 

quantitativa, objetivou verificar a influência das variáveis sociais e ambientais na análise e 

risco de crédito, complementando as variáveis econômicas já usualmente consideradas. A 

amostra selecionada por conveniência foi composta por 125 empresas de capital aberto 

listadas na Bovespa com informações disponíveis sobre os seus respectivos aspectos sociais, 

ambientais, econômicos e, ainda, a classificação de risco (rating). Nesse sentido, aplicaram-se 

as técnicas estatísticas de análise fatorial e regressão múltipla linear. Os resultados obtidos 

permitiram inferir sobre a adoção, na análise de crédito, de variáveis socioambientais, desde 

que tratadas de forma padronizada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de crédito, Sustentabilidade, Risco de crédito, Variáveis 

socioambientais. 
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ABSTRACT 

 

The credit market plays an important role in the global economy by promoting the expansion 

and diversification of economic activities of different players. Moreover, obtaining credit 

represents potential risk of default to their creditors. To mitigate these risks, financial 

institutions are constantly evaluating the conditions and characteristics of the market and its 

participants, relying on instruments of quantitative and qualitative analysis. The analytical 

models used try to incorporate relevant variables related to capability of payment of potential 

debtor, and recently has been discussed whether non-financial variables related to corporate 

sustainability can be incorporated by any of them. The credit analysis and risk management 

activities are essential to prevent deterioration of the credit portfolio of an institution. In 

credit analysis are assessed variables related to risk of the borrower, as so-called C's of 

credit: character, capacity, conditions, capital, collateral and conglomerate, as well as 

operational risks: value, type, term and collateral. Some institutions already have been 

included environmental aspects in their assessments of credit risk for financing large projects 

because, as financial agents, these organizations seek to link its image to actions considered 

appropriate under the social and environmental aspects. Some guidelines and internal 

policies of lenders may require that the projects and expansion programs of clients are 

related to the laws concerning the environment, and thus stimulate these values in the 

business. To assess the risks, some financial institutions have also embraced social and 

environmental indicators in the process of review and granting of credit, so that new 

variables, besides the traditional, can have positive or negative influence in determining the 

rating of the borrower and the pricing of these resources. It is still incipient the number of 

studies in Brazilian scientific literature on this subject, particularly related to analytic models 

of credit risk that use variables related to corporate sustainability under the triple 

perspective: economic, social and  environmental. This exploratory research, under a 

quantitative approach, aimed at evaluating the influence of social and environmental 

variables in the credit risk analysis, complementing the economic variables already have 

usually considered. The selected sample, by convenience, was composed of 125 companies 

listed on Bovespa with available information on their social, environmental, economic issues, 

and also information on their rating. Accordingly, in this research were applied statistical 

techniques of factor analysis and multiple linear regression. The results led to inferences 

about the adoption, in credit analysis of socio-environmental variables, since treated in a 

standardized manner. 

 

KEY-WORDS:  Analysis of credit, Sustainability, Risk of credit, socioenvironmental 

variables. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Contextualização 

 

As questões ambientais e sociais são o foco das grandes preocupações mundiais deste 

século. O avanço na degradação do meio ambiente, tendo como consequências o aumento do 

aquecimento global e implicações relacionadas a alterações do clima do planeta, afeta 

crescimento econômico, na medida em que compromete a sobrevivência das organizações.  

O desenvolvimento econômico e os impactos ambientais e sociais passam a ser 

discutidos e foram amplamente desenvolvidos no relatório Brundltand (1991), quando surgiu 

a expressão “desenvolvimento sustentável”, questionando-se o processo de satisfação das 

necessidades humanas imediatas ante as necessidades das gerações futuras. 

Os efeitos da expansão do capitalismo como forma de produção fincada na exploração 

irracional de recursos naturais, no individualismo e no consumo em massa, associado à 

produção em alta escala, são fonte relevante de preocupações para todas as sociedades 

(CASTRO, 1993). 

Segundo Birnfeld (1998), a Comunidade Internacional tem enfatizado a questão 

ambiental à medida que a degradação do meio ambiente e o aquecimento global se 

intensificam. Prova disso, são as constantes conferências realizadas, em que as nações 

desenvolvidas e emergentes se encontraram para estabelecer metas de readequação da 

utilização de recursos naturais e redução do lançamento de gases na atmosfera. Entretanto, 

vale ressaltar que essa preocupação com o ambiente existe desde tempos remotos.   

O desenvolvimento sustentável deve ser dinâmico, afirma Bossel (1999), pois a 

sociedade e o meio ambiente sofrem mudanças contínuas: as tecnologias, as culturas, os 

valores e as aspirações se modificam constantemente e uma sociedade sustentável tem por 

dever permitir essas modificações.  

As modificações comportamentais da sociedade foram abordadas nas pesquisas de 

Trevisan (2002), as quais indicaram que um quarto da população européia e norte-americana 

pertence ao grupo classificado de novos culturais, que demonstram preocupação acima da 

média com a preservação ambiental.  

 É comum, muitas empresas afirmarem adotar políticas e práticas socialmente 

responsáveis, direcionando recursos para atender às expectativas de seus acionistas, 

investidores, clientes. Neste sentido, investimentos socioambientais são realizados e espera-se 

que sejam capazes de agregar valor à empresa em longo prazo. Além disso, os consumidores, 
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as organizações sem fins lucrativos (ONGs) e o próprio Governo podem pressionar a empresa 

por um desempenho alinhado com o seu discurso. 

 Empresas que tomaram a decisão de investir na melhoria comunitária, ou seja, que 

levaram em consideração a sua responsabilidade social poderão rapidamente descobrir o 

sucesso do negócio. Estas praticam a responsabilidade social da mesma forma com que 

utilizam estratégias para obter lucro com produtos de qualidade (BATISTA, 2001). 

 Valverde (2005) percebe que, quando se discute nacionalidade ambiental, busca-se um 

novo paradigma científico. No âmago desse processo, convergem a ciência, a política e a 

economia, uma amparando a outra, cabendo à ciência a busca de novos parâmetros de 

desenvolvimento com tecnologias menos poluentes e de métodos para despoluição e 

recuperação de bens ambientais degradados. 

 Essa nova realidade econômica requer uma postura corporativa responsável que venha 

ao encontro do novo mercado consumidor: as instituições financeiras. Como principais 

fomentadoras de crédito para a economia, são também peças importantes e, como tal, devem 

ajustar-se à nova realidade do mercado financeiro que começa a tratar a questão 

sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental de forma séria, considerando os riscos 

intrínsecos em todas as operações de crédito. 

 Jorion (1998), Silva (2003) e Kimura et al.(2009) discorrem sobre os principais  riscos 

do mercado financeiro, considerando o aspecto de default, enquanto Tosini (2007) ressalta a 

necessidade de considerar-se também os riscos ambientais. Tais riscos são intrínsecos às 

operações financeiras e de crédito, uma vez que os bancos, como grandes fornecedores de 

recursos, tornam-se co-responsáveis e correm o risco de comprometer sua imagem, 

financiando projetos que venham acarretar danos à sociedade ou ao meio ambiente.  

O mercado de crédito desempenha importante papel na economia mundial, 

fomentando a expansão e a diversificação das atividades econômicas de diferentes agentes. O 

crédito estimulado e controlado pelos órgãos governamentais competentes, segundo Perera 

(2009), é o mecanismo mais eficiente, pois atua como propulsor da atividade econômica. Mas 

se, por um lado, a concessão de crédito permite o giro dos ativos das empresas, por outro, 

induz à assunção de riscos financeiros que poderão transformar-se em perdas advindas de 

alguns fatores, como: inadimplência, políticas de crédito agressivas entre outros fatores. 

Cabe destacar a crise do mercado de subprime deflagrada nos Estados Unidos em 

2008, decorrente do risco de liquidez, ou seja, de empréstimos imobiliários para pessoas de 

baixa renda, que abalou o mercado de crédito mundial. Esse cenário reforçou ainda mais a 
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necessidade de identificação de riscos no processo de análise e concessão de crédito, assim 

como a constante gestão da carteira de devedores (KIMURA et al. 2009). 

Em ambientes de incerteza, a concessão de crédito implica em riscos de não obter-se o 

retorno desejado ou, ainda, em perdas parciais ou integrais dos valores originalmente 

emprestados. Para mitigar esses riscos, as instituições credoras avaliam constantemente as 

condições e características do mercado e de seus agentes, servindo-se de modelos de análise 

creditícia sob as perspectivas quantitativa e qualitativa.  

Os modelos de Altman (1999) e demais autores para mitigar os riscos de crédito 

procuram incorporar variáveis relevantes relacionadas à capacidade de pagamento do 

potencial devedor e, recentemente, discute-se a inclusão de variáveis não financeiras 

relacionadas à sustentabilidade corporativa nesses modelos, com o propósito de adequá-los e 

aprimorá-los. 

A análise de crédito e o gerenciamento de risco são atividades fundamentais para 

evitar-se a deterioração da carteira creditícia das instituições, as quais contam com áreas 

especializadas para a avaliação da situação econômico-financeira de seus clientes. Tais áreas 

são compostas por profissionais qualificados, que fazem uso de informações contábeis e 

informações complementares tais como: análises setoriais, publicações nacionais e 

internacionais, além de visitas in loco aos clientes para identificar os possíveis riscos das 

operações. 

Para gerenciar e controlar esses riscos sabe-se que alguns bancos já adotaram 

indicadores ambientais no processo de avaliação e concessão de crédito (Tosini, 2007), de 

forma que esses terão influência na apuração do rating de crédito do tomador de recursos e 

poderão também, influenciar a precificação do empréstimo. 

Constata-se que ainda é incipiente o número de pesquisas presentes na literatura 

nacional sobre o tema, particularmente com relação aos modelos analíticos de crédito e risco 

que se serve de variáveis relacionadas à sustentabilidade corporativa sob a sua tríplice 

perspectiva: econômico-financeira, ambiental e social, não obstante a questão sustentabilidade 

passar a fazer parte do processo de concessão de crédito, num primeiro momento, para 

grandes projetos, conforme os critérios dos Princípios do Equador adotados pelo International 

Finance Corporation (IFC, 2009). 
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1.2. Questão de Pesquisa 

 

É crescente o número de empresas que se declaram comprometidas com políticas e 

programas de sustentabilidade. Essas questões também ganham importância nas instituições 

financeiras, como verificado pela adesão de grandes conglomerados financeiros brasileiros 

(Unibanco, Itaú, Bradesco e Brasil) aos Princípios do Equador, os quais se constituem em um 

conjunto de procedimentos utilizados espontaneamente pelos bancos na gestão de questões de 

sustentabilidade, associadas a operações de financiamento de projetos com valores superiores 

a US$ 10 milhões. 

Diante dessa nova realidade econômica, em que as práticas de sustentabilidade passam 

a se destacar no relacionamento entre instituições financeiras e organizações e com maior 

ênfase dos impactos ambientais sobre a análise de riscos financeiros e de crédito, formula-se a 

seguinte questão de pesquisa: “A inclusão de variáveis socioambientais nos modelos de 

análise tem relação significativa com a classificação do risco de crédito?”. 

 

1.3. Objetivo Geral 

 

Considerando a diversidade das práticas socioambientais e a dificuldade de sua 

medição ou controle, o objetivo geral desta pesquisa será verificar, no universo pesquisado, se 

há significativa relação entre as variáveis selecionadas e se estas podem influenciar na análise 

de crédito e na classificação do rating de crédito. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

 Questões socioambientais invadem o mundo dos negócios e mais do que nunca as 

Instituições Financeiras (Bancos), grandes fomentadoras de crédito na economia, buscam 

desenvolver mecanismos para controlar os mais diversos riscos das operações.  

 O mercado financeiro é muito robusto, neste operam grandes, médios e pequenos 

bancos, que fomentam a economia e o desenvolvimento das empresas, mas ainda é comum a 

utilização de antigas fórmulas e modelos de avaliação e concessão de crédito que não 

contemplam variáveis socioambientais e que deixam de considerar todos os riscos intrínsecos 

das operações. Diante de tal situação, esta pesquisa aponta os seguintes objetivos específicos: 
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 levantar  modelos que se servem de variáveis socioambientais para a avaliação do 

risco de crédito corporativo; 

 identificar, mediante formulações teóricas, potenciais variáveis socioambientais 

relacionadas à responsabilidade socioambiental que poderiam integrar a análise 

creditícia; 

 testar modelos estatísticos baseados em premissas teóricas. 

 

1.5. Justificativa 

 

Esta pesquisa aborda um problema atual e relevante que exige a atenção da 

comunidade acadêmica, dos órgãos reguladores e dos profissionais de mercado. 

Como agentes econômicos em um mercado competitivo, as instituições financeiras 

objetivam maximizar seus resultados e atender às expectativas e aos interesses de seus 

acionistas, investidores, colaboradores e clientes em geral. Isto torna a discussão sobre 

critérios vinculados à sustentabilidade do cliente para a concessão de crédito pertinente e 

atual, atraindo o interesse, não somente de pesquisadores acadêmicos, mas também de 

profissionais da área financeira e corporativa em geral. 

Outro fator de importância é a inclusão desta discussão no meio acadêmico e criação 

de literatura, uma vez que ainda é pouco explorado o tema, diante do ainda limitado número 

de empresas que divulgam informações padronizadas sobre as práticas socioambientais.  

 

1.6. Limitações da Pesquisa 

 

A base de dados utilizada refere-se somente ao período de 2009, portanto, os 

resultados obtidos podem sofrer variações se forem considerados outros períodos. 

A classificação de risco de crédito adotada neste trabalho é de uma empresa 

multinacional especializada e conceituada nesse tipo de análise, uma das mais conceituadas 

empresas prestadoras de serviços para grandes instituições financeiras do país. Não foram 

consideradas outras classificações produzidas por empresas semelhantes em razão da 

indisponibilidade e acesso a essas informações. 

As informações socioambientais disponibilizadas pelas empresas não são, em sua 

maioria, padronizadas e auditadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

 

Os alertas sobre as questões ambientais datam dos anos 60 com os primeiros grupos 

ambientalistas.  

Nos anos 70, somaram-se a esse movimento os estudos realizados pelo Ignacy Sachs 

que defendia que os caminhos do desenvolvimento passariam pela preservação do patrimônio 

ambiental para as gerações futuras, mas também por avanços sociais que garantissem 

emprego, educação e respeito às diferenças culturais, num contexto de crítica à sociedade 

industrial. 

Em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

da ONU (United Nations Conference on Environment and Development) e presidida pela ex-

ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, que lançou, em 1987, uma nova discussão sobre 

a relação entre crescimento econômico e a preservação ambiental no documento Nosso futuro 

comum, responsável por introduzir a expressão “desenvolvimento sustentável” no vocabulário 

político internacional.   

Conforme o relatório Brundtland (1987), o desenvolvimento sustentável permite às 

gerações presentes satisfazer suas necessidades sem impedir que as gerações futuras o façam.   

Em 1992, na conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, foi formulado um plano de ação 

global “Agenda 21”.  

Composta por 40 capítulos, a Agenda 21, estabeleceu um novo padrão de 

desenvolvimento, em que concilia os métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica. Este plano de ação determinou os três pilares fundadores do 

desenvolvimento sustentável: a responsabilidade social, o meio ambiente e a economia 

(people, planet, profit) e consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável e a 

conscientização do papel empresarial em busca desse objetivo.  

O novo conceito de desenvolvimento sustentável teria como princípios integrar a 

conservação da natureza e o desenvolvimento, satisfazer as necessidades humanas 

fundamentais, perseguir equidade e justiça social, buscar a autodeterminação social e respeitar 

a diversidade cultural e manter a integridade ecológica (SARRETA, 2007). 

Sachs (2004) enfatiza que o conceito de sustentabilidade ambiental é baseado no 

duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade 
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diacrônica com as gerações futuras. Ela compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e 

espaço, o que desarruma a caixa de ferramentas do economista tradicional.  

O desenvolvimento sustentável apóia-se na integração de questões sociais, ambientais 

e econômicas, constituindo um tripé conhecido como a teoria do Triple Bottom Line –TBL 

(ELKINGTON, 1994,2004) 

 

 

 

Figura 1 – Triple Bottom Line – TBL  

Fonte: Elkington (2004) 

 

A Figura 1 demonstra a intersecção dos três aspectos que resulta no desenvolvimento 

sustentável. É nessa junção dos três aspectos, especificamente no sócioeconômico e no 

econômico-ambiental, que este trabalho foi elaborado, objetivando mostrar que as variáveis 

socioambientais devem ser consideradas na análise e podem influenciar a classificação do 

risco de crédito. 

Laville (2009), considera sustentável tanto aquilo que se pode sustentar como aquilo 

que é possível defender. Destaca, ainda, que o grande desafio para se alcançar os três 

objetivos é a revolução cultural nas empresas, que na maioria das vezes tem como gestores 

profissionais formados em business schools, em que a cultura socioambiental ainda não está 

totalmente fundamentada.  

Nesse sentido, ressalta-se o papel das corporações, pois as empresas possuem força de 

mudança social, em que deve ser repensada a razão de sua existência e sua respectiva 

finalidade para sua própria sobrevivência e competitividade numa economia, cujo mercado 

consumidor mudou, exigindo maior comprometimento e responsabilidade social das mesmas.  
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Sustentabilidade é a prática, do conceito de desenvolvimento sustentável pelas 

empresas. Estas, ao incorporarem tais princípios, atuam sob a perspectiva da longevidade e 

buscam desta forma, o sucesso de seus negócios no longo prazo, já que a sustentabilidade 

envolve a gestão, a maneira de tratar os empregados, o impacto sobre o meio ambiente e sobre 

a comunidade local e as relações com clientes e fornecedores (MATTAROZZI E TRUNKL, 

2008). 

  Veiga (2008) aprofunda a discussão sobre desenvolvimento, lembrando que o Plano 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) relata que desenvolvimento tem a ver 

inicialmente e acima de tudo com a possibilidade de pessoas viverem o tipo de vida que 

escolheram, e com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem suas 

escolhas. Lembra ainda que o Relatório de Desenvolvimento Humano tem insistido que essa é 

uma idéia tão política quanto econômica, indo desde a proteção dos direitos humanos até o 

aprofundamento da democracia. 

A conscientização gradativa das práticas socioambientais ganha cada vez mais 

destaque no mundo corporativo. As empresas passaram a integrar em suas estratégias de 

crescimento as questões socioambientais, exemplo disso são empresas como: Natura, 

Boticário e Cosan, entre outras.  

Por outro lado, os bancos também desenvolveram novos produtos como: fundos de 

investimentos específicos com empresas classificadas pelos critérios do TBL, que registraram 

rentabilidade consideravelmente superior à dos fundos tradicionais. É válido pressupor que, 

sob estas condições, essas empresas consigam atrair capital com mais facilidade, e obter 

acessibilidade a financiamentos de instituições que fazem exigências socioambientais. 

 

2.2. Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

 

Desde a Revolução Industrial, o papel social das empresas privadas é debatido nos 

meios acadêmicos, empresariais e governamentais.  A discussão sobre o papel social dos 

agentes econômicos não é um assunto recente nas discussões acadêmicas.  

Nas décadas de 60 e 70 autores como Friedman (1962), que consideravam a autor-

regulação do mercado e a plena liberdade dos agentes, defendiam que a função social da 

empresa seria a geração de lucros. Em posição contrária, McClaughry (1972) e Tipgos (1977); 

enfatizaram a importância do envolvimento empresarial nas comunidades locais. 

Nos anos 90, o interesse empresarial em divulgar o comprometimento social fez com 

que a quantidade de informações disponibilizadas publicamente aumentasse gradativamente, 
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conforme demonstrado por Esrock e Leichty (1998) na pesquisa que apontou 82% das 

grandes empresas americanas tratava, explicitamente, de questões sobre responsabilidade 

social em seus relatórios anuais. 

Borger (2001) e Fischer (2002) enfatizam que o caráter dinâmico da responsabilidade 

social corporativa faz com que se assemelhe a um processo ininterrupto de monitoramento do 

ambiente e das relações e não se fixe, estaticamente, em grupos específicos.  

Para o Instituto Ethos (2006), a responsabilidade social corporativa integra o conjunto 

de interesses das empresas e de seus stakeholders, além de fomentar o desenvolvimento 

socioeconômico das comunidades do entorno. Entretanto, os tipos de relacionamento entre as 

partes envolvidas, formalizados contratualmente ou não, expressarão a complexidade de 

interesses e expectativas dos diferentes agentes e serão avaliados sob três dimensões (Tripple 

Bottom Line): econômica, social e ambiental. 

Brown et al.(2006); exploram os problemas da agência envolvidos nas decisões de se 

adotarem práticas de responsabilidade social corporativa, estimulam a reflexão sobre modelos 

de governança capazes de aliar o objetivo de maximização da riqueza dos acionistas com os 

interesses de gestores e outros stakeholders. Sob a perspectiva utilitarista, a promoção de 

práticas sociais pode favorecer os interesses de gestores e de membros do conselho de 

administração, além de contribuir com a melhoria da percepção da imagem institucional da 

empresa. Desta foram, o aumento no valor da empresa decorreria da obtenção de vantagens 

competitivas. 

Para favorecer a redução da assimetria informacional entre a organização e seus 

stakeholders, alguns instrumentos de evidenciação e certificação são utilizados, como: 

 

 Balanço Social (IBASE, Instituto Ethos, outros); 

 NBR 16001 (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

 GRI Sustainability Report (Global Reporting Initiative); 

 SA 8000 (Social Accountability Institute); 

 AA 1000 (Institute of Social and Ethical Accountability); 

 Indicadores de Responsabilidade Social (Instituto Ethos); 

 ISO 26000 (International Organization for Standardization); 
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Milani Filho (2008) reforça que as práticas socialmente responsáveis desenvolvem-se 

nos relacionamentos estabelecidos com os stakeholders, dentro da cadeia de negócios das 

empresas, de forma a gerar condições favoráveis para a sustentabilidade empresarial. Muitas 

ações socioambientais realizadas pelas empresas atendem às necessidades competitivas de 

mercado, favorece a agregação de valor às próprias entidades, compatibilizada esse tipo de 

decisão estratégica com o comportamento racional dos agentes previstos pela teoria 

econômica. 

Sousa (2006) conclui que a responsabilidade social deve ser vista como uma nova 

forma de gestão corporativa e, para tanto, deve permear todos os setores, áreas e 

departamentos, estar incorporada na cultura de todos os funcionários e servir como um dos 

critérios para a realização de contratos com clientes e fornecedores. 

 As organizações vivem em função da sociedade, devendo, em troca, revelar 

informações de como usam eficiente e eficazmente esses recursos (TINOCO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - A empresa é uma colisão de interesses 

Fonte: Tinoco (2006 p.24) 
 

A Figura 2 demonstra a empresa como uma coalizão de interesses internos e externos 

no meio em que vive. Ou seja, é co-responsável por suas ações quando estas afetam ou são 

afetadas pela sociedade, mercado e meio ambiente. Saber utilizar de forma responsável os 

recursos disponíveis para a geração de receita é a garantia de sobrevivência no mercado de 

atuação.  

 Porter e Kramer (2006) e Laville (2009), consideram que empresas e comunidade 

podem beneficiar-se mutuamente, afirmando que uma relação simbiótica é desenvolvida: o 

sucesso da companhia e o sucesso da comunidade ficam reforçados. A companhia é a maior 

beneficiada, pois além de alavancar recursos e capacidades para a firma, ainda beneficia a 

comunidade. 

EMPRESA 

Emprestadores 

Fornecedores 

Empregados 

 Acionistas 

Clientes 

Estado 

Comunidade Sindicados 
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2.3. Gestão Ambiental 

 

2.3.1 Norma ISO 14.001  

 

A International Organization for Standardization – ISO (Organização Internacional 

para Normalização), fundada em 1947, tem sua sede em Genebra na Suíça e é composta por 

120 países membros. A ISO procura desenvolver normalização mediante acordos técnicos 

internacionais, associando-se às entidades de normalização de cada país.  

No Brasil, a ISO é representada pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, e tem direito a voto na organização ISO, além de atuar também como certificadora 

credenciada.  

A norma ISO 14000 – Gestão Ambiental foi elaborada para conscientizar as empresas 

no tocante aos efeitos que estas provocam no meio ambiente. Para obter o certificado ISO 

14000 a empresa precisa atender as exigências e critérios ambientais de forma a se evitar 

desastres e contaminações examinando-se, a priori, os processos internos, sobretudo os que se 

referem à eliminação de efluentes e que prejudiquem o solo, a água, a flora ou a fauna. 

 

2.3.2. Protocolo Verde  

 

 No Brasil, o Governo Federal, em 1995, lançou o Protocolo Verde com a finalidade de 

induzir a efetiva incorporação da variável ambiental como critério indispensável no processo 

de análise para concessão de crédito por parte dos seus bancos, e dos benefícios fiscais, por 

parte de seus órgãos e autarquias. 

 Os dois objetivos básicos do protocolo são priorizar a alocação de recursos públicos 

em projetos que apresentam maior capacidade de autos-sustentação socioambiental, e evitar o 

uso destes recursos em projetos que acarretem significativos prejuízos ao meio ambiente. 

 O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já adota essas 

práticas desde 1976, mas a partir de um intercâmbio com o Banco Mundial, na década de 80, 

intensificou seu envolvimento com a questão ambiental. Além deste, outros agentes 

financeiros públicos também adotam essas práticas na concessão de créditos: Banco do Brasil, 

Banco da Amazônia, Banco do Nordeste do Brasil, Caixa Econômica Federal. 

 

 

   

http://www.iso.ch/
http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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2.3.3. Protocolo de Kyoto  

 

Pelo protocolo de Kyoto, firmado em Evento realizado no Japão em 1997, por ocasião 

da terceira Conferência das Partes da Convenção sobre Mudanças do Clima, os países 

industrializados se comprometeram a reduzir, até 2012, suas emissões de gases que 

contribuem com o aquecimento global em 5,2%, calculados com base nos níveis de emissões 

de 1990. 

Esse compromisso com vinculação legal prometia produzir uma reversão da tendência 

histórica de crescimento das emissões iniciadas nesses países a cerca de 150 anos.  

Esses acordos internacionais como Protocolo de Kyoto determinam uma cota máxima 

de Gases de Efeito estufa - GEE que os países desenvolvidos podem emitir. Os países, por sua 

vez, criam leis que restringem as emissões de GEE. Assim, aqueles países ou indústrias que 

não conseguem atingir as metas de reduções de emissões, tornam-se compradores de créditos 

de carbono. Por outro lado, aquelas indústrias que conseguiram diminuir suas emissões abaixo 

das cotas determinadas, podem vender, a preços de mercado, o excedente de "redução de 

emissão" ou "permissão de emissão" no mercado nacional ou internacional. 

Os créditos de carbono ou redução certificada de emissões (RCE) são certificados 

emitidos para um agente que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE). Por 

convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO²) corresponde a um crédito de carbono.  

 

2.3.4. Princípios do Equador  

 

As instituições financeiras têm assumido um papel crescente quanto às questões 

socioambientais, pois são co-responsáveis no financiamento de projetos e empreendimentos 

que venham a causar danos ao ambiente ou à sociedade.  

Para atenuar esses riscos socioambientais, o International Finance Corporation (IFC, 

2009), braço financeiro do Banco Mundial, promoveu, em Londres, um encontro de altos 

executivos para discutir experiências com investimentos em projetos, envolvendo questões 

sociais e ambientais em mercados emergentes, nos quais nem sempre existe legislação rígida 

de proteção do ambiente.  

Em 2003, dez dos maiores financiadores internacionais de projetos - ABN Amro, 

Barclays, Citigroup, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, HypoVereinsbank (HVB), Rabobank, 

Royal Bank of Sctland, WestLB e Westpac – que concentravam 30% dos investimentos em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Quioto
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todo o mundo – lançaram as regras dos Princípios do Equador para políticas de concessão de 

crédito com valor igual ou superior a US$ 50 milhões.  

Pela declaração dos Princípios do Equador, a classificação dos riscos de um projeto é 

elaborada de acordo com as diretrizes do IFC, variando em três níveis de categorias, A (alto 

risco), B (médio risco) ou C (baixo risco); para os níveis A e B, é obrigatória a elaboração de 

uma Avaliação ambiental, em que o relatório deverá abordar as questões a seguir: 

 avaliação das condições ambientais e sociais básicas; 

 exigências de acordo com as leis e regulamentações do país em questão de tratados e 

acordos internacionais aplicáveis 

 desenvolvimento sustentável e utilização de recursos naturais renováveis; 

 proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da biodiversidade, incluindo 

espécies ameaçadas e ecossistemas sensíveis; 

 utilização de substâncias perigosas; 

 principais riscos; 

 saúde e segurança no trabalho; 

 prevenção contra incêndio e segurança à vida; 

 impactos socioeconômicos; 

 aquisição e utilização de terras; 

 repovoamento involuntário; 

 impactos em povos e comunidades nativas; 

 impactos cumulativos sobre projetos existentes, sobre o projeto proposto e sobre 

projetos futuros e previstos; 

 participação das partes afetadas na elaboração, revisão e implementação do projeto; 

 consideração de alternativas ambientais e sociais exeqüíveis; 

 produção, distribuição e utilização eficiente da energia; 

 prevenção à poluição, minimização de resíduos, controles de poluição (efluentes 

líquidos e emissões aéreas) e gerenciamento de resíduos sólidos e químicos. 

 

Em 2006, os Princípios do Equador foram revistos e as principais alterações foram as 

seguintes: 

 

i) a redução do valor de enquadramento dos projetos de 50 para 10 milhões de 

dólares e inclusão do principio nº 10, o qual se refere à necessidade de 
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divulgação sobre a quantidade e qualidade das concessões de crédito realizadas 

com os recursos da linha especial do IFC (IFC, 2009); 

ii) as diretrizes dos Princípios do Equador passaram a ser aplicadas à atividade de 

assessoramento a operações de project finance que os bancos prestam a seus 

clientes e também as expansões de projetos já existentes; 

iii) toda a instituição signatária deve divulgar publicamente um relatório anual 

sobre a implementação dos Princípios do Equador. 

Thomas (2006) ressalta que os Princípios do Equador incorporaram os padrões de 

políticas de sustentabilidade e de desempenho do IFC, que exigem o gerenciamento 

socioambiental dos riscos e impactos dos projetos e a utilização de padrões de desempenho 

para monitoramento: 

 

[…] The IFC’s policy and performance standards have two components: the policy on 

social and environmental sustainability and the performance standards on social and 

environmental  sustainability. Under the sustainability policy, borrowers are required 

to manage  the social and environmental risks and impacts of their projects. The 

performance standards are the benchmark against which the IFC evaluated 

performance over the life of its investiment  in a project. Responsibility for managing 

social and environmental performance lies with the performance standards.  

 

 É crescente a preocupação dos bancos brasileiros com o risco ambiental em seus 

negócios, refletindo, portanto, a percepção da realidade do país, por apresentar algumas 

particularidades que aumentam o risco ambiental para as instituições do Sistema Financeiro 

Nacional (TOSINI, 2006). 

 

2.4. Balanço Social (BS) 

  

No Brasil, os primeiros balanços sociais de empresas apareceram nos anos 80 e, a 

partir da década de 90, corporações de diferentes setores passaram a publicar balanço social 

anualmente. A proposta, no entanto, só ganhou visibilidade nacional com o sociólogo Herbert 

de Souza, o Betinho, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Análises Sociais (IBASE).  

Em 1998, para estimular a participação de um maior número de corporações, o IBASE 

lançou o Selo Balanço Social IBASE / Betinho, conferido anualmente a todas as empresas que 

publicam o balanço social no modelo sugerido pelo IBASE, dentro da metodologia e dos 

critérios propostos.  

O Balanço Social compreende dois tipos de ações sociais: as que são direcionadas para 

os empregados e seus familiares, em especial no campo da educação, saúde, segurança do 
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trabalho, remuneração e benefícios, e as ações que são voltadas para a sociedade (educação, 

cultura, esporte, lazer, meio ambiente, etc.) 

O objetivo do balanço social é demonstrar o resultado da interação da empresa com o 

meio em que está inserida com o grau de responsabilidade social assumido e, assim, prestar 

contas à sociedade pelo uso do patrimônio público, constituído por recursos naturais, 

humanos e o direito de participar dos benefícios da sociedade em que atua (IUDÍCIBUS, 

2000). 

Para Tinoco (2006), o BS é um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o 

exercício da responsabilidade social corporativa, por ser publicado periodicamente pelas 

empresas, e reúne um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais 

dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. 

Batista (2000) alerta sobre a importância da confiabilidade desse demonstrativo de 

prestação de contas de contas, para que os usuários da informação possam conhecer e avaliar 

a qualidade dos investimentos, aplicação de recursos e o cumprimento das destinações 

orçamentárias.  

 

Quadro 1 - Os objetivos dos usuários do Balanço Social (BS) 

Usuários do BS Objetivos 

Clientes Produtos com qualidade, recebimento de produtos em dia, produtos 

mais baratos, cortesia no atendimento 

Fornecedores Parceria, segurança no recebimento, continuidade 

Colaboradores Geração de caixa, salários adequados, incentivos à promoção, 

produtividade, valor adicionado, segurança no emprego 

Investidores potenciais Custo de oportunidade, rentabilidade, liquidez da ação 

Acionistas controladores Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Retorno sobre o Ativo, 

continuidade, crescimento no mercado, valor adicionado 

Acionistas minoritários Fluxo regular de dividendos, valorização da ação e liquidez 

Gestores Retorno sobre o Patrimônio Líquido continuidade, valor patrimonial 

da ação, qualidade, produtividade e valor adicionado 

Governo Lucro tributável, valor adicionado e produtividade 

Vizinhos Contribuição social, preservação do meio ambiente, segurança, 

qualidade e cidadania 

 Fonte: Tinoco (2006, p.35) 

 

No Quadro 1 foram dispostos os alguns usuários do balanço social como: 

colaboradores; clientes; acionistas; sindicatos dos trabalhadores; fornecedores e governo. 

Porém, além dos citados, deve-se juntar a esse grupo: as instituições financeiras, autoridades 

fiscais, monetárias e trabalhistas; comunidade local; pesquisadores; professores e todos os 

formadores de opinião. 
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2.4.1. Indicadores Socioambientais “Propostos” 

 

 A evidenciação do envolvimento das empresas pelas questões ambientais tem sido 

feita por meio do Balanço Social, normalmente anexo às demonstrações contábeis; em 

relatórios da administração; notas explicativas; e, mais recentemente, a demonstração do valor 

adicionado. 

 Os dados ambientais e sociais apresentados nas demonstrações financeiras e relatórios 

complementares contribuíram com o desenvolvimento de novas ferramentas, tais como os 

indicadores propostos para avaliação de aspectos ambientais e sociais 

 Nas pesquisas de Tinoco (2006), são explorados alguns indicadores, extraídos do 

balanço social, tanto de ordem quantitativa como qualitativa (estes últimos geralmente mais 

numerosos). Considerando que a publicação do balanço social não é obrigatória, torna-se mais 

complexo o processo de se obter informações padronizadas precisas e atualizadas, para a 

apuração desses indicadores.  

  

Quadro 2 - Os indicadores sociais e ambientais  

Indicadores de Caráter Social 

Evolução do emprego na empresa 

Promoção dos trabalhadores na escala salarial da empresa 

Relação entre a remuneração do pessoal em nível de gerência e os operários 

Participação e evolução do pessoal por sexo e instrução 

Classificação do pessoal por faixa etária 

Classificação do pessoal por antiguidade na empresa 

Nível de absenteísmo 

Benefícios sociais concedidos (médico, odontológico, moradia e educação) 

Política de higiene e segurança do trabalho 

Política de proteção ao meio ambiente etc. 

Indicadores de Caráter Econômico 

Valor adicionado por trabalhador 

Relação entre salários pagos ao trabalhador em relação ao valor adicionado 

Relação entre salários e as receitas brutas da empresa 

Contribuição do valor adicionado da empresa para o Produto Interno Bruto 

Produtividade social da empresa 

Carga tributária da empresa em relação a seu valor adicionado etc. 

 Fonte: Tinoco (2006 p.41) 

 

 No Quadro 2, observa-se um maior número de indicadores sociais, já que tais índices 

seriam extraídos dos dados disponibilizadas pelo balanço social, em que normalmente as 

questões sociais são predominantes. Com relação aos indicadores econômicos, a nova lei das 

sociedades anônimas 11.638/07 que passou a exigir a publicação do DVA – Demonstrativo de 

valor adicionado, veio contribuir de forma significativa para a elaboração desses indicadores.  
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 Paiva (2006) propôs ecos-indicadores, destacando o comprometimento e 

responsabilidade corporativa em relação às questões socioambientais. A utilização de 

indicadores permite uma comparação da empresa em intervalos temporais distintos, bem 

como comparações com empresas do mesmo setor de atuação, mas de porte diferenciado.  

Quadro 3 – Os Ecos indicadores contábeis 

 

Índice Formulação Relação casual Reflexo 

Investimentos 

ambientais gerais 

Investimentos  

em prevenção 

Ativos totais 

Indica a proporção entre ativos 

ambientais adquiridos no período 

e os ativos totais da empresa 

Reflete o posicionamento da 

empresa frente à questão 

ambiental, de forma ampla 

Investimentos 

ambientais gerais 

Investimentos  

em prevenção 

Ativo Imobilizado 

Revela a evolução dos 

investimentos em prevenção em 

relação a seu parque fabril 

Demonstra a preocupação com 

a qualidade de seu parque 

fabril 

Diminuição do 

patrimônio dos 

acionistas em 

decorrência de 

fatores ambientais 

 

Perdas Ambientais 

Patrimônio 

Líquido 

Mostra o percentual de seu 

patrimônio que está sendo 

diminuído em função de perdas 

ambientais 

Reflete o grau de cuidado com 

as operações, assim como o 

reflexo direto na alteração do 

patrimônio 

Perdas ambientais 

da empresa 

Perdas Ambientais 

Ativo Total 

Relaciona o quanto, em termos 

percentuais, as perdas 

significaram sobre os bens e 

direitos que a empresa dispunha 

no período 

Reflete o grau de 

conscientização mediante 

desastres ambientais 

Custos ambientais 

operacionais 

Custos ambientais 

Receitas 

Operacionais 

Indica o quanto os custos 

ambientais apropriados no 

período representam das receitas 

operacionais 

Demonstra os investimentos da 

empresa na qualidade 

ambiental de seus produtos e 

como essa relação pode afetar 

seu resultado 

Despesas 

ambientais e as 

operações 

Despesas 

ambientais 

Receitas 

Operacionais 

Demonstra o quanto foi 

consumido de despesas, 

favorecendo o meio ambiente na 

geração de receitas operacionais 

Revela a relação entre a 

conscientização ambiental da 

empresa e suas atividades de 

comercialização 

Prevenção e valor 

adicionado gerado 

Gastos totais 

com prevenção 

Valor adicionado 

total 

Relaciona os gastos em prevenção 

com o valor adicionado total 

Reflete como a empresa está 

administrando seus gastos na 

prevenção de problemas 

ambientais face ao valor 

adicionado por suas operações. 

Remediação e 

prevenção 

Gastos com 

remediação  

Gastos com 

prevenção 

Indica a relação entre remediação 

e prevenção 

Revela a postura da empresa 

em sua relação com o meio 

ambiente. 

Fonte: Paiva (2003, p.136) 

 

 O Quadro 3 apresenta os indicadores sugeridos por Paiva (2003), focados no meio 

ambiente, que podem servir de parâmetro no desenvolvimento de modelos mais abrangentes 

de avaliação de riscos, se utilizadas em conjunto com os aspectos sociais em processos de 

análise e concessão de crédito. 
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Carvalho (2003), assim como Paiva (2006), da ênfase aos aspectos ambientais, e indica 

apenas sete indicadores, que podem ser extraídos, das demonstrações financeiras.  

 

Quadro 4 – Os indicadores ambientais  

Imobilização Ambiental do Patrimônio Líquido (IAPL) 

Composição do Endividamento Ambiental (CEA) 

Liquidez Ambiental (LA) 

Participação dos Custos Ambientais na Receita Líquida (PCARL) 

Despesas Ambientais em relação ao Lucro Líquido (DARLL) 

Custo Ambiental de Produção (CAP) 

Unidade de Custo Ambiental (UCA) 

Fonte: Carvalho (2003) 

 

 O Quadro 4 apresenta os indicadores recomendados por Carvalho (2003) que podem 

ser utilizados em conjunto com os indicadores econômico financeiros na avaliação e 

concessão de crédito.   

 Vale frisar que a falta de padronização e assimetria das informações utilizadas para 

apuração de índices constitui grande obstáculo para o sucesso dos indicadores propostos, e 

inviabiliza na prática sua utilização, razão pela qual não se tem ciência de sua inclusão em 

modelos de avaliação de crédito e risco. 

 

2.5. Métodos de Avaliação Ambiental e Social 

 

 Além das informações extraídas das demonstrações contábeis usualmente utilizadas 

pelas instituições financeiras, outras ferramentas, como documentos não-financeiros são 

solicitados mais recentemente como subsídio na análise e concessão do crédito. Os 

documentos ambientais que geralmente são solicitados pelos bancos brasileiros são: Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a certificação ISO e 

o Balanço Social. 

 EIA é um instrumento de gestão ambiental aplicável a projetos de empreendimentos e 

atividades, para identificar e avaliar previamente os impactos e antecipar soluções antes de 

implantá-los. Pode ser realizado em qualquer momento do ciclo de vida de um projeto, mas o 

ideal é que ocorra no começo, de forma a evitar ônus para o investimento realizado 

(BARBIERI, 2004). 

 Segundo Carvalho e Ribeiro (2000), RIMA é um relatório elaborado periodicamente, 

que serve para a descrição e acompanhamento das ações propostos no EIA, bem como para a 
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apresentação dos resultados obtidos. Deve conter ainda uma avaliação valorativa que 

identifique se o projeto é ou não nocivo ao meio ambiente e em que grau. 

 Outro método, também reconhecido de avaliação de impactos ambientais é baseado 

em listas de verificação e foi desenvolvido por Battelle-Columbus Institute, no qual a lista se 

estrutura numa árvore com quatro fatores ambientais: ecologia, poluição, estética e valores 

humanos, 78 parâmetros e um sistema de ponderação (apêndice 2). O método foi 

desenvolvido inicialmente para avaliar impactos de projetos relacionados com recursos 

hídricos nos Estados Unidos e posteriormente, foi adaptado para outros tipos de projetos, 

envolvendo outros parâmetros e outros sistemas de ponderação (BARBIERI, 2004). 

 As vantagens desse método são as mesmas de qualquer lista de verificação, acrescida 

da quantificação dos impactos listados, apesar do subjetivismo que pode estar associado ao 

sistema de ponderação utilizado. Mas deixa a desejar no que concerne às interações entre os 

impactos, pois esse método continua apresentando as mesmas limitações das listas de 

verificação que são avaliados isoladamente, dificultando a identificação e a interpretação das 

interações entre os impactos decorrentes das ações previstas. 

 

2.5.1. Impactos socioambientais na Gestão Financeira   

 

 Mattarozzi e Trunkl (2008) discursam sobre a importância do papel do setor financeiro 

como indutor de práticas de sustentabilidade empresarial e considerado estratégico desde as 

primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável em nível global. Quando são 

aplicadas restrições baseadas em critérios socioambientais, não é difícil compreender a força 

de persuasão das instituições detentoras dos recursos sobre aquelas que precisam adquiri-los. 

 O maior exemplo de instituição financeira sustentável é o banco holandês Triodos, 

criado em 1980, o qual traçou políticas de crédito e de investimentos claras para financiar 

apenas empresas e projetos que contribuam nessas direções. Seus recursos são provenientes 

de pessoas e organizações que têm, por prioridade, contribuir para o desenvolvimento 

sustentável com justiça social. Hoje o banco conta hoje com mais de 100 mil clientes e 9 mil 

acionistas. 

 No Brasil, um dos maiores exemplos de inclusão das questões ambientais na análise e 

concessão de crédito é o Banco Real no período de gestão do ABN Amro. Foi o pioneiro em 

2000 a adotar critérios socioambientais na concessão de empréstimos. Criou uma área 

específica para avaliar créditos corporativos, ao avaliar os riscos socioambientais também 

ofereciam soluções a seus clientes para a adoção dessas práticas. O ABN Amro (ex-Banco 
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Real e atual Santander) deixou de operar em setores com fortes impactos ambientais e sociais. 

A principal ferramenta que o ABN Amro utilizava para avaliar os riscos dos clientes eram 

questionários socioambientais específicos que faziam parte da tomada de decisão de crédito. 

Esses questionários eram elaborados em três versões: para empresas com faturamento anual 

de até R$ 30 milhões, para empresas com faturamento acima desse valor e, um terceiro, 

somente para empresas do ramo de construção civil.  

 A adoção pelo Banco Real, ao longo dos últimos anos, de diversas práticas de 

sustentabilidade nos negócios demonstrou que é perfeitamente viável conciliar metas 

socioambientais com metas econômicas nas estratégias do setor financeiro. Os ativos totais do 

Banco Real aumentaram de R$ 61,6 bilhões para R$ 159,5 bilhões entre 2004 e 2007. Nesse 

mesmo período, o retorno sobre o patrimônio líquido evoluiu de 17% para 25%, e o banco 

subiu do quarto lugar para terceiro no ranking dos maiores bancos privados em ativos totais. 

 O BNDES desenvolveu em 2002, seu modelo de avaliação de risco ambiental com o 

auxílio de consultoria externa especializada, realiza uma categorização do risco ambiental em 

relação ao impacto decorrente das atividades da empresa proponente do crédito. Essa 

categorização compreende três níveis em uma escala ABC e deve ser estabelecida pra o 

empreendimento com o objetivo de adotar procedimentos específicos em fases de análise e 

acompanhamento da operação de crédito. 

i. Categoria A – a atividade relacionada a riscos de impactos ambientais, em que o 

licenciamento ambiental requer estudos de impactos, medidas preventivas e ações 

mitigadoras como os setores: indústria, siderúrgica, galvanização, indústria química, 

coque, refino de petróleo, cimento, borracha, plástico e celulose e papel. 

ii. Categoria B – atividades que envolvem impactos ambientais mais leves e requer 

avaliação e medidas específicas como os setores: alimentos, laticínios,bebidas,abate, 

vidro, fumo, têxtil,calçados,madeira,cerâmica, automotiva, autopeças e etc. 

iii. Categoria C – corresponde a atividade que não representa, em princípio, risco 

ambiental como os setores: confecção, vestuário e acessórios. 

 Mais recentemente em Jan.2008, o Banco Itaú S/A, um dos maiores conglomerados 

financeiros do país, anunciou que sua política de risco de crédito socioambiental se aplica as 

empresas clientes do Banco, com crédito acima de R$ 5 milhões.  

 O Itaú desenvolveu  sua metodologia para avaliação dos riscos socioambientais que se 

baseiam no uso de diversas ferramentas. Entre elas, uma lista de setores de atividades com os 

quais o banco não opera e uma lista de setores com os quais o banco opera mediante 

determinadas restrições. Outra ferramenta utilizada é categorização do risco por setor de 
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atividade e os questionários de avaliação nos quais os próprios clientes respondem por suas 

práticas socioambientais. 

   

2.6. Crédito 

 

A palavra crédito é de origem latina do verbete credo, significando crença ou 

confiança. O crédito esteve presente na sociedade, e evoluiu gradativamente de forma a 

acompanhar as necessidades dos tomadores (SCHRICKEL, 2000).  

 Schrickel (2000) define crédito como todo o ato de vontade ou disposição de alguém 

de ceder, temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de que 

esta parcela volte à sua posse integralmente, depois de decorrido o tempo estipulado. 

 Para Perera (2003), crédito consiste na entrega de um valor presente mediante uma 

promessa de pagamento. Em um banco, que tem a intermediação financeira como sua 

principal atividade, o crédito consiste em colocar à disposição do cliente (tomador de 

recursos) certo valor sob a forma de empréstimo ou financiamento, mediante uma promessa 

de pagamento numa data futura. 

 

2.6.1. Análise de Crédito 

 

As entidades fomentadoras, como bancos, fazem uso da análise fundamentalista de 

demonstrativos contábeis e financeiros para estimar a capacidade de crédito de seus 

tomadores de recursos. Outras ferramentas também são utilizadas para ajudar na avaliação e 

concessão de crédito como os ratings de crédito proferidas por agências especializadas, que 

também estimam as probabilidades de default do tomador. 

 Schrickel (2000 p.27) ressalta a complexidade da análise de crédito que ocorre, num 

contexto de incertezas e volatilidade, além de trabalhar com informações parciais. A 

habilidade e a experiência do analista de crédito são elementos que diferenciam a própria 

atividade de análise.  

O analista financeiro recorre ao uso de duas técnicas: subjetiva e a objetiva ou 

estatística. O processo subjetivo baseia-se na sua experiência, sensibilidade e disponibilidade 

de informações quanto à viabilidade do empreendimento. O objetivo ou estatístico, por 

definição, orienta-se pelos demonstrativos contábeis, índices econômico-financeiros, entre 

outros (GITMAN, 1987). 
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Segundo Caouette, Altman e Narayanan (1999), a análise de crédito é subjetiva, pois 

as decisões de crédito consideram a avaliação pessoal da capacidade que o tomador tem de 

pagar de acordo com análise de crédito, reforçando a afirmação de Hale (1983) de que a 

decisão de crédito é pessoal, e o analista deve estar confortável com ela, de acordo com seu 

julgamento. Os autores concordam que a análise de crédito é um processo estruturado e que 

envolve trabalho intenso na avaliação de um complexo volume de informações: 

- finalidade do empréstimo solicitado pela empresa, uma vez identificada será comparada 

essa necessidade de empréstimo com a política e com o apetite da instituição;  

-  demonstrações financeiras da empresas são analisadas para destacar tendências de 

período e qualquer volatilidade existentes em seus negócios; 

- as contas são ajustadas para no formato padrão usado pelo banco em análises de 

tendências e projeções; 

- o empréstimo é avaliado em relação ao fluxo de caixa da empresa. 

Santos (2000), Caouette, Altman e Narayanan (1999) concordam que à análise de 

crédito é um processo que usa técnicas subjetivas, baseadas em opiniões e julgamentos, 

aliadas a técnicas objetivas, as quais estão fundamentadas em ferramentas quantitativas.  

Silva (2003) salienta a assimetria das informações e ressalta a importância e a 

complexidade de obter informações confiáveis para uma boa análise de crédito. As principais 

informações utilizadas na análise de crédito são:   

- proposta de crédito que contemple as garantias, prazo e valor e como vai repagar; 

- cadastrais (cadastro da empresa e dos sócios); 

- contábeis: demonstração financeira dos três últimos anos completa e auditada e balancete 

recente; 

- desabonos e restritivos no mercado;  

- dívida existente no sistema de crédito e risco do Bacen com a devida autorização do 

tomador;  

- setoriais;  

- relação de bens do tomador ou dos sócios em caso de pessoa jurídica; 

- visita ao cliente; 

- análise econômica e financeira da empresa e apuração do rating com base nos critérios 

estabelecidos na Resolução de nº 2682/99, que classifica o tomador conforme seu grau de 

risco. 
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Silva (2003) e Schrickel (2000) enfatizam a importância da avaliação de variáveis 

relacionadas ao risco do tomador do empréstimo, os chamados dos C’s de crédito para a 

tomada de decisão sobre a concessão ou não do crédito. Essas variáveis são: caráter, 

capacidade, condições, capital, conglomerado e colateral e os riscos da operação: valor, 

modalidade, prazo e garantias.  

A variável “condições”, segundo Schrickel (2000), está relacionada com o micro e 

macro cenário em que o tomador está inserido. No caso de empresas, está relacionado com o 

setor de atuação e cenário econômico que pode incluir aspectos ambientais e de 

responsabilidade social relacionados ao segmento de atuação da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – C’s do crédito 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
 

A Figura 3 apresenta os C’s de crédito, também denominados como variáveis de 

crédito e suas características. No processo de crédito essas variáveis são analisadas em 

conjunto, de forma a mitigar a exposição do risco na concessão de crédito. 

 

 

2.6.2.  Risco de Crédito 

 

 Risco é a possibilidade de perda, mais formalmente, o termo risco é usado 

alternativamente com incerteza, ao referir-se à variabilidade de retornos esperados, relativos a 

um dado ativo. Acrescenta ainda o autor que os ativos que possuem grandes possibilidades de 

prejuízo são vistos como mais arriscados que aqueles com menos possibilidades de prejuízo 

(GITMAN, 1987).  

Para Securato (2007), os riscos também podem ser separados em risco sistemático ou 

conjuntural e não sistemático ou próprio. Os riscos conjunturais advêm dos cenários: político, 
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econômico e social, o risco próprio limita-se ao segmento de atuação de determinado negócio 

ou empresa. Desta forma, o risco conjuntural pode ser entendido como aquele que age ou 

impacta por todas as empresas ou ativos ao mesmo tempo, como, por exemplo: hiperinflação 

de um país, guerra, crise global, etc. Já o risco não sistemático atinge determinados negócios 

somente.  

Os principais riscos que afetam uma empresa estão naturalmente ligados às suas 

principais atividades tais como: produção, marketing, pessoal, finanças mais a influência 

governamental (HALE, 1993). Pode-se acrescentar hoje a essa definição os riscos ambientais 

e sociais como fator determinante para a sobrevivência da atividade econômica. 

Jorion (1997) classifica o risco para qualquer tipo de empresa em: Risco do negócio, 

Risco Estratégico e Risco Financeiro. 

i. Risco do negócio – que está associado à obtenção de vantagem competitiva e à 

valorização da empresa perante seus acionistas. Esse risco está relacionado ao setor 

em que a empresa opera, e inclui inovações tecnológicas, desing do produto e 

marketing. O risco do negócio é inerente a qualquer tipo de atividade econômica.  

ii. Risco estratégico – resultam de mudanças fundamentais (profundas) no ambiente 

político e estratégico. Como, por exemplo, o rápido desaparecimento da ameaça da 

União Soviética sobre os EUA no final dos anos 1980, provocando uma gradual 

redução nos gastos com defesa, o que causou forte impacto sobre a indústria bélica  

iii. Risco Financeiro – está relacionado às possíveis perdas em mercado financeiro. As 

empresas podem otimizar suas exposições aos riscos financeiros e concentrar seus 

esforços no gerenciamento dos riscos do negócio, ao contrário das instituições 

financeiras que têm como função principal gerenciar ativamente os riscos financeiros. 

Os bancos devem monitorar, com precisão, as fontes de risco como ponto de partida 

para controlá-los adequadamente. Os riscos financeiros estão classificados em: risco 

de mercado, de crédito, de liquidez, operacional e legal. 

   

2.6.3.  Riscos inerentes as Instituições Financeiras 

 

 As instituições financeiras estão expostas a uma variedade de riscos que podem 

resultar em prejuízos relevantes, e comprometer sua saúde financeira e sua própria 

continuidade. A seguir são elencados os riscos inerentes as operações do mercado financeiro.  
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 Risco de Mercado: 

O risco de mercado resulta do potencial de perdas relacionadas a flutuações de preços 

de ativos e passivos da empresa. Uma queda muito grande do preço de um ativo da empresa 

pode levar a perdas que, em última análise, podem afetar a capacidade de sobrevivência da 

organização.  

Os bancos estão sempre sujeitos às constantes mudanças na economia e na política de 

modo geral. Geralmente, o banco quando concede um empréstimo, cobra uma taxa de juros, 

com o propósito de obter retorno para cobrir o custo do funding, pagar as despesas 

operacionais e administrativas, além de remunerar o acionista (SILVA, 2003). 

 

 Risco de Liquidez  

Kimura et al. (2009, p.17), enfatizam que o risco de liquidez pode comprometer 

seriamente a sobrevivência da organização, ou seja, uma empresa pode estar exposta ao risco 

de liquidez na medida em que um ativo perca a negociabilidade; outra situação é a falta de 

recursos de disponíveis para bancar desembolsos de curto prazo.  

A gestão de risco de liquidez é de grande importância, principalmente em cenários 

adversos, como foi o caso da recente crise do mercado de subprime, ou seja, de empréstimos 

imobiliários para pessoas com alto nível de endividamento e baixo poder que pagamento, que 

acarreta em um sério problema de liquidez e, que impacta todo o mercado financeiro e 

econômico mundial. 

Segundo Silva (2003), o risco de liquidez é de grande importância nas instituições 

financeiras, pois diz respeito à capacidade de solvência, demonstrando sua habilidade na 

gestão de fundos de forma a honrar seus compromissos junto aos depositantes e aos 

demandadores de recursos, ou seja, a instituição deve saber equilibrar essas duas pontas 

empréstimos e depósitos.  

 

 Risco Legal 

Está relacionado à possibilidade de perdas ocasionadas pelo não cumprimento de 

normas legais. Multas do poder público, perdas devidas a ações judiciais são exemplos de 

perdas devido ao risco de compliance. É de grande importância a definição de políticas e de 

procedimentos para adequação às normas legais para que os controles possam ser mais 

efetivos (KIMURA et al. 2009). 
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 Risco Operacional 

Não existe uma definição perfeita e única para o risco operacional, mas pode-se dizer 

que se trata de possíveis problemas que podem atrapalhar a condução normal de determinadas 

atividades ligadas às operações de empresas, sejam financeiras, comerciais, industriais ou de 

serviços. 

Para Jorion (1997), riscos operacionais são perdas potenciais resultantes de sistemas 

inadequados, má administração, controles defeituosos ou falha humana, a qual inclui o risco 

de execução, correspondente a situações em que as operações não são executadas, resultando 

em atrasos ou em penalidades. O risco de execução relaciona-se a qualquer problema nas 

operações de back-office, relativas ao registro de transações e à reconciliação de operações. 

Também incluem fraude e a necessidade de proteger os sistemas contra acesso não autorizado 

e violações. Outros exemplos são: falhas de sistema, prejuízos oriundos de desastres naturais 

ou acidentes envolvendo pessoas importantes.  

Os problemas relacionados a riscos operacionais surgem em função da inadequada 

atenção destinada a processos ou sistemas, ou ainda porque as pessoas falham no desempenho 

de suas atividades ou suas atribuições são mal especificadas (CULP, 2001).  

 Em novembro de 2005, foi publicada a versão mais recente do Acordo Basel II: 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework. A principal alteração foi á inclusão do “risco operacional” nos requerimentos 

mínimos de capital.  

- Requerimentos mínimos de capital: trata das exigências de capital para fazer frente aos 

riscos de crédito, mercado e operacional, incorridos pelas instituições financeiras. Para o 

“risco operacional” são apresentadas três abordagens para o cálculo do capital a ser 

alocado, em ordem crescente de complexidade e sensibilidade ao risco.: i) Abordagem 

básica; ii) Abordagem padronizada, e  iii) Abordagem Avançada. 

 

Quadro 5 - Os principais eventos de risco operacional 

Eventos de Risco Operacional com base na Resolução 3.380/06 

Fraude Interna 

Fraudes Externas 

Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho 

Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços 

Danos a Ativos físicos próprios ou em uso pela instituição 

Aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição 

Falhas em sistemas de tecnologia da informação 

Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 

instituição. 

  Fonte: BACEN (2006) 



31 

 

O Quadro 5 apresenta os principais eventos considerados como risco operacional que 

devem ser gerenciados pelas instituições financeiras, conforme Resolução 3.380 de 29 de 

julho de 2006 do Bacen (Banco Central do Brasil), que trata ainda da adoção de uma estrutura 

de gerenciamento do risco operacional que deverá identificar avaliar, monitorar, controlar e 

mitigar o risco operacional nas instituições. 

 

 Risco Ambiental  

 

Os Riscos de ambientais são definidos como a medida de possíveis danos que uma 

atividade econômica pode causar ao meio ambiente (TOSINI, 2007, p.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Risco ambiental em relação aos demais riscos 

Fonte: Tosini (2007, p.37) 

 

A Figura 4 demonstra que o risco ambiental está intrínseco em todas as atividades de 

intermediação financeira realizadas pelas instituições financeiras, que tem as empresas como 

principais tomadores de crédito. Sendo assim, o risco ambiental está associado aos quatro 

grandes riscos das instituições financeiras, de forma deve ser considerado na avaliação e na 

concessão do crédito. 

Weber et al.(2008), em seus estudos, entre 50 bancos europeus, participantes da União 

Europeia, foi observado que os riscos ambientais são significativamente considerados, mas 

com maior frequência, na fase do rating dentro do processo de gerência do crédito de risco. 

Conclui-se que haveria grande necessidade de agregar os riscos ambientais em fases após o 

rating, como: custo, preço, monitoramento ou elaboração desses riscos. 
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 Risco de Crédito e o Impacto do Risco Ambiental  

 Cada vez que um banco concede um empréstimo ou um financiamento está assumindo 

o risco de não receber, pois o cliente pode não honrar a promessa de pagamento. Apesar 

desses empréstimos na maioria das vezes estarem cobertos por garantias, estas devem sempre 

considerar as fraquezas relacionadas às variáveis implícitas no risco de crédito (SILVA, 2003, 

p.54). 

 Segundo Bouma, Jeucken e Klinkers (2001), os riscos dos clientes também são riscos 

do banco. E considerando que os riscos ambientais são riscos indiretos, ou seja, gerados por 

seus parceiros de negócios e por meio de operações por eles financiadas, no caso, aqui as 

instituições financeiras.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - O impacto do risco ambiental no risco de crédito 

Fonte: Associação de Bancos Suíços - SBA (2004), apud Tosini, (2007) 
 

 A Figura 5 apresenta como o Banco está exposto aos riscos ambientais, já que estes 

estão intrínsecos em todas as suas transações diretas ou indiretas por meio de seus clientes e 
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como podem ser identificados, separando os riscos de menores rendimentos dos de maiores 

custos.  

Para Kimura et al. (2009, p.16), o risco de crédito está relacionado à possibilidade de 

default ou inadimplência de uma contraparte em uma relação de crédito.  

Brito, Corrar e Assaf Neto (2008) abordam que o risco de crédito pode ser avaliado a 

partir de seus componentes que compreendem o risco default, o risco de exposição e o risco 

de recuperação.  

 

2.6.4.  Classificação do risco de crédito 

 

 Modelo de Atribuição de Rating – Res.2682/99 BACEN  

 

 A resolução 2682/99 dispõe sobre os critérios de classificação das operações de 

crédito e regras para constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa para as 

Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN) que devem classificar as operações de crédito, em ordem crescente de risco. 

Quadro 6 - Os critérios para a classificação de risco - Res.2682/99 

Em relação ao devedor e aos seus garantidores 

 situação econômico-financeira 

 grau de endividamento 

 capacidade de geração de resultados 

 fluxo de caixa 

 administração e qualidade de controles 

 pontualidade e atrasos nos pagamentos 

 contingências 

 setor de atividade econômica 

 limite de crédito 

Em relação à operação 

 natureza e finalidade da operação 

 características das garantias, particularmente quanto à suficiência e à 

liquidez grau de endividamento 

 valor 
Fonte: (BACEN, 1999) 

O Quadro 6 destaca os critérios relacionados ao devedor e aos seus garantidores e os 

critérios em relação á operação. A atribuição do rating de crédito do tomador é realizada com 

base na apuração dos pontos obtidos para cada item descrito no quadro acima (que pode 

oscilar de 0 a 10), conforme as exigências do Bacen. O somatório dos pontos de cada item é 

que vai classificar o tomador num determinado rating de crédito: quanto maior a soma 

melhor o rating. 
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Vale lembrar que os itens relacionados com a operação podem melhorar o rating do 

risco de crédito do tomador, como por exemplo: o tipo de garantia da operação, o prazo e o 

valor.  

 

Tabela 1 - Classificação e Provisão do Risco de Crédito 

Classificação de risco Prazo de atraso 

(dias) 

Provisão mínima 

(%) 

AA - 0,0 

A Até 14 dias 0,5 

B 15 a 30  1,0 

C 31 a 60 3,0 

D 61 – 90 10 

E 91 – 120 30 

F 121 – 150 50 

G 151 – 180  70 

H Acima de 180  100 

Fonte: BACEN (1999) 

 

A Tabela 1 acima apresenta os tipos de rating e o percentual respectivo de provisão 

segundo o nível de risco do tomador. Cada cliente é classificado num determinado rating com 

base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas em 

relação ao devedor e seus garantidores, considerando também o tipo de operação e as 

garantias oferecidas. Uma empresa classificada como rating “AA”, o risco de inadimplência é 

bem próximo de zero não requer provisão. Já uma empresa classificada num rating “C” o 

risco de inadimplência é maior, e vai exigir uma provisão de 3% sobre o valor total da 

operação pela Instituição Financeira.  

O percentual de provisão de créditos de liquidação duvidosa (PCLD) deve ser 

constituída mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos 

percentuais preestabelecidos para cada nível de classificação. O valor total da PCLD, será 

registrado no resultado, reduzindo o lucro da instituição financeira e comprometendo sua 

imagem e a gestão da carteira de crédito. 

 

 A Modelo de classificação – Agência de Rating  

 

As principais agências de classificação de rating consideradas por Jorion (2007) são 

Moody’s Investors Services, Standard & Poor’s e Fitch, Inc., que determinam suas 

classificações com base na probabilidade de default, ou seja, na previsão sobre a capacidade 
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futura do credor satisfazer, completa e tempestivamente, o pagamento de principal e juros 

devidos ao investidor.  

Resumidamente, um rating descreve a capacidade de crédito da empresa e é produzido 

com base em informações quantitativas e qualitativas. 

 Na prática, a classificação de crédito baseia-se mais em julgamento e experiência do 

analista do que em um procedimento puramente estatístico com saídas definidas de maneira 

estrita. 

Quadro 7 – Modelo de classificação das Agências de Rating  

 Interpretação Moody’s Standard 

& Poor’s 

Bacen 

Investimento Segurança financeira excepcional; é improvável 

que sua forte posição seja debilitada a ponto de 

tornar-se inadimplente 

AAA Aaa AA 

Situação financeira excelente, embora os riscos 

em longo prazo sejam maiores, quando 

comparados à classe superior 

AA Aa AA 

Boa segurança financeira, mas alguns elementos 

sugerem uma possibilidade de dificuldades no 

futuro 

A A A 

Segurança financeira adequada, mas carece de 

certas proteções, podendo ser mais susceptível a 

falhas no longo prazo 

BBB Baa A 

 
Especulativo Segurança financeira questionável; capacidade 

moderada de satisfazer as obrigações, posição 

futura insegura 

BB Ba B 

Fraca segurança financeira; baixa garantia de 

pagamento de obrigações no longo prazo 

B B B 

Segurança financeira muito fraca; pode estar 

inadimplente ou em risco de atrasos 

CCC Caa C 

Situação financeira extremamente deficiente; 

frequentemente inadimplentes, ou passando por 

outras dificuldades 

CC Ca D 

Classe inferior; normalmente inadimplentes e 

com baixo potencial de recuperação 

C C E 

Insolvente/inadimplente 

(em moratória, ou em default) 

D - F,G,H 

Fonte: Jorion (2007, p. 430) e Ramaswamy (2003). 

 
 

 O Quadro 7 compara a classificação do risco de crédito com probabilidade de default 

em operações de longo prazo (investimentos) das Agências de Rating com o Bacen. As 

agências de rating possuem suas próprias regras para atribuição de rating, mas pode-se 

observar que na comparação com o Bacen, as agências de rating são menos rigorosas em seus 

critérios de avaliação. Numa situação financeira extremamente deficiente com constante 

inadimplência, o BACEN em seu conservadorismo atribuiu um rating “D”, ao contrário da 

Moody’s e Standard & Poor’s, que atribuíram rating “C”, só atribuindo um rating “D” para 

casos de moratória ou default. 
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2.6.5.  Modelos de análise do risco de crédito 

 

Segundo Caouette, Altman e Narayanan (1999), a maioria dos modelos de crédito 

enfatiza a previsão da inadimplência do que a previsão do valor. Para prever o valor, é 

necessário um entendimento melhor dos efeitos de tais variáveis como correlações, covenants, 

opções incrustadas, falência e leis fiscais sobre o valor de um ativo. 

 Credit Socring baseados em dados contábeis  

 Neste modelo de sistema, o analista de crédito compara diversos índices contábeis do 

tomador potencial com normas e tendências setoriais ou grupais pertinentes a estes 

indicadores. Agências de rating como, por exemplo: Standard&Poor’s e, a Moody’s pode 

fornecer índices setoriais aos aplicadores. Cabe ressaltar que níveis insatisfatórios de um 

índice podem ser compensados pela força de outra medida. 

 Métodos Univariados a Métodos Multivariados 

 É a técnica de avaliação do desempenho das empresas por meio de indicadores 

econômico financeiros. Um dos estudos clássicos de análise de índices e falências foi 

realizado por Beaver (1967), que descobriu que diversos indicadores poderiam discernir entre 

amostras equiparadas de empresas falidas e saudáveis em até cinco anos antes da quebra. 

 Posteriormente, Deakin (1972) utilizou os mesmos 14 indicadores que Beaver 

analisara, mas os aplicou dentro de uma série de modelos discriminantes multivariados e 

atingiu uma precisão maior. De modo geral, os índices que medem lucratividade, liquidez e 

solvência parecem ser os indicadores mais importantes nos estudos que foram realizados. 

 A análise discriminante 

 A metodologia desenvolvida por Fisher (1936) consiste num conjunto de técnicas 

estatísticas que permitem obter uma regra para classificar um indivíduo ou empresa em um 

grupo previamente determinado. A função discriminante tem como objetivo, com base nos 

atributos do indivíduo ou empresa prever em que tipo de grupo está classificado. Antes de 

conceder o crédito a um novo cliente é importante para a instituição prever se o provável 

cliente irá tornar-se um bom ou mau pagador. Uma forma é comparar as características do 

cliente novo com as dos clientes já conhecidos, classificados de acordo com o perfil destes. 
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 Sistemas Especialistas 

 Também conhecidos como sistemas de inteligência artificial (AI), estes sistemas de 

apoio à tomada de decisão baseada em computadores. Os sistemas especialistas fazem 

julgamentos inferenciais e dedutivos a respeito de um crédito com base em três componentes: 

 um módulo de consulta que interage com o usuário, fazendo perguntas, 

proporcionando respostas e hipóteses imediatas e fazendo mais perguntas até que 

tenham sido reunidos dados suficientes para dar apoio a uma recomendação final; 

 uma base de conhecimentos contendo dados estatísticos, algoritmos para 

simulação, otimização  e previsões estatísticas financeiras; e um conjunto de regras 

de produção que diz ao sistema o que fazer nas mais diversas circunstâncias; 

 um módulo de aquisição de conhecimento e aprendizado que consiste, geralmente, 

de dois componentes. O primeiro cria regras de produção com base em entradas 

realizadas off-line por um especialista. Por exemplo, o sistema extrairá do 

executivo de crédito a importância das informações de histórico do cliente em 

relação a seu potencial para negócios. O segundo componente é capaz de gerar, 

sozinho, regras adicionais. 

 

 Modelos baseados em prêmios de risco de mercado 

 Esses modelos surgiram com os estudos de Jonkhart (1979) e, posteriormente, 

aprimorado com os estudos de Iben e Litterman (1989). São utilizados para deduzir 

probabilidades implícitas de inadimplência, a partir da estrutura de prazos de spreads de 

rendimento entre títulos corporativos livres de inadimplência e outros arriscados. O modelo se 

baseia nas presunções de que:  

a) a teoria de expectativa de taxas de juros se sustente;  

b) os custos de transação sejam baixos; 

c) os fundos de amortização e outras características de opções estejam ausentes;  

d) as curvas de rendimento de bonds a desconto existam ou possam ser inferidas 

de curvas de rendimento com cupom (pagamentos intermediários de um bond).  

 Modelos de Mortalidade 

 Refere-se ao modelo de taxa de mortalidade de Altman (1989) e o modelo de 

envelhecimento de Asquith, Mullins e Wolff (1989), que se baseiam nos mercado de capitais. 

Tais modelos de taxa de mortalidade-inadimplência procuram derivar probabilidades atuariais 
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de inadimplência de dados passados sobre a inadimplência em títulos por nível de crédito 

(Moody’s ou Standard&Poor’s) e anos até o vencimento. Todas as agências de rating 

adotaram e modificaram a abordagem de mortalidade e agora usam rotineiramente em suas 

análises de instrumentos financeiros estruturado 

 Regressão Logística 

 O modelo de Regressão Logística procura estimar y sujeitando-o a um intervalo entre 

0 e 1, condição que permite a y ser considerado como uma probabilidade. Embora haja outras 

opções, normalmente y é tratado como uma variável dicotômica. 

 Pode ser utilizado para avaliar probabilidade de pagamento de um cartão de crédito em 

função do salário de titular tomador. Neste caso, tem-se: p= f (valor do salário)   

 A regressão logística tem os seguintes pressupostos: as variáveis independentes são 

intervalares, dicotômicas ou de razão; os preditores incluídos são relevantes – formulação 

teórica; o valor médio do erro é igual a zero; não há autocorrelação; não há correlação entre o 

termo erro e as variáveis independentes, e as variáveis independentes não possuem 

multicolinearidade. 

 

 Redes Neurais 

 Esses modelos para risco de crédito exploram correlações potencialmente ocultas entre 

as variáveis preditivas, que são então inseridas como variáveis explicativas adicionais na 

função não-linear de previsão de dificuldades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6 - A estrutura da rede neural (Multilayer Perceptron MLP) 

Fonte: Lima et al. (2009)  
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 A Figura 6 é uma representação da estrutura de uma rede neural. A camada de entrada 

mostra que os nós recebem os valores dos dados de entrada. As linhas de interconexão 

indicam que o valor de saída de um neurônio é passado ao longo da linha até o próximo 

neurônio. Quando todos os dados da camada de entrada tiverem passado pela última camada, 

conhecida como camada de saída, um ciclo ou época terá sido realizado.  

 As aplicações de redes neurais à análise de risco de crédito incluem a aplicação de 

Coats e Fant (1993) para previsão de dificuldades corporativas nos Estados Unidos, e a de 

Altamn, Marco e Vareto (1994) para previsão de dificuldades corporativas na Itália. Trippi e 

Turban (1996) discutem outras aplicações das redes neurais ao risco de crédito, incluindo 

crédito ao consumidor, hipotecas residenciais, bancos e instituições financeiras não bancárias.  

 Segundo Haykin (2001), em uma rede neural, as unidades básicas são os neurônios 

artificiais que se agrupam em três categorias de camadas: (i)a camada de entrada, (ii) a 

camada intermediária (oculta) que pode conter outras subcamadas e (iii) a camada de saída. 

Os neurônios entre as camadas são conectados por sinapses ou pesos, que refletem a 

importância relativa de cada entrada no neurônio.  

 A camada de entrada é responsável pelas variáveis de resultados finais do 

processamento. Nas camadas intermediárias ou camadas ocultas, o processamento é refinado, 

possibilitando a formação de relações não lineares. A segregação em várias camadas justifica 

a denominação de rede neural baseada em Multilayer Perceptron (MLP). 

 A rede neural baseada no multilayer perceptron inicia-se com uma camada de dados 

de entrada que são processados em outras camadas de pontos de processamento de 

informação de neurônios.  

 O processamento nos neurônios gera pesos a serem atribuídos a cada variável de 

entrada. A cada nova oportunidade de empréstimo, uma rede neural avalia o risco e atualiza a 

estrutura de peso das variáveis relevantes na análise da concessão de crédito, portanto a rede 

neural é uma ferramenta flexível que permite um rápido ajuste a mudanças ambientais ou 

alterações nas características do tomador. 

 O processamento nos neurônios gera pesos a serem atribuídos a cada variável de 

entrada. A cada nova oportunidade de empréstimo, uma rede neural avalia o risco e atualiza a 

estrutura de peso das variáveis relevantes na análise da concessão de crédito,  

Cabe ressaltar, como exemplo de aplicação de redes neurais, o estudo de Lima et al. 

(2009), em que foi utilizado o modelo baseado no procedimento Multilayer Perceptron na 

concessão automatizada de crédito ao consumidor, ressaltando a viabilidade do modelo que 
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pode se tornar uma boa ferramenta de análise ajustando-se a amostra e as variáveis 

consideradas, com possibilidade de minimizar perdas com inadimplência. 

 

O Recursive Partitioning Algorithm (RPA)  

 

É uma técnica computadorizada, apresentada por Novak e LaDue (1999), baseada num 

método não-paramétrico de classificação, que não impõe a adoção de nenhuma distribuição a 

priori. O modelo tem por essência desenvolver uma árvore de classificação particionando as 

observações baseada em divisões binárias de variáveis características.  

O processo de seleção e partição ocorre repetidas vezes até que mais nenhuma seleção 

ou divisão das variáveis características seja possível, ou o processo seja interrompido por 

algum critério pre-determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - A árvore de decisão hipotética  

Fonte: Perera et al. (2009)  

 

A Figura 7 ilustra o processo de construção da árvore que é utilizada como modelo 

para melhor entendimento dessa técnica, em que “A” é a variável característica selecionada e 

a1 é a regra que minimiza o custo das classificações erradas, ou a valor ótimo da divisão 

selecionada pelo algoritmo computadorizado. Observações com valor da variável 

característica maior que a1 serão dirigidas para o lado direito. A subárvore resultante T1, 

consiste de um nó pai à direita e um e um subnó terminal à esquerda. O subnó da direita é 
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denominado de Subnó 1, porque ele continua. A subárvore T2, por sua vez é composta de nó 

pai à esquerda e um nó terminal à direita. O nó pai torna o nome de subnó 1 para indicar sua 

origem. Os nós terminais tornam o nome do grupo predonimante, i ou j. Por exemplo, se a 

amostra fosse de empresas falidas e não falidas, os nós terminais à esquerda tomariam o nome 

de falidas e, os nós à direita, de não falidas. 

Essa técnica não-paramétrica pode ser introduzida na análise de crédito permitindo a 

incorporação dos custos de classificações erradas, conforme estudos realizados por (PERERA 

et al. (2009). 

 Cadeias de Markov para crédito parcelado 

 É um processo estocástico, ou seja, um fenômeno que varia em algum grau de forma 

imprevisível, à medida que o tempo passa (CLARKE E DISNEY, 1979). A imprevisibilidade, 

nesse caso, significa que se observou uma sequência inteira do processo em diversas ocasiões 

diferentes, sob condições presumivelmente idênticas; a sequência em observação, as  

resultantes seriam geralmente diferentes. Dessa forma, a probabilidade aparece, mas não no 

sentido de que cada resultado de uma experiência aleatória determine um único número. Ao 

invés, a experiência aleatória determina o comportamento de algum sistema para uma 

sequência ou intervalo de tempo inteiro.  

 O resultado da experiência aleatória é uma seqüência ou série de valores, uma função e 

não apenas um único número. As cadeias de Markov, tem as seguintes propriedades:  

 cada resultado pertence a um conjunto finito de resultados (a1, a2, a3,....... an), 

chamado espaço dos estados do sistema, se o resultado da n-éssima tentativa é ai, é 

quando o sistema se encontra no estado ai no instante n;  

 o resultado de qualquer ensaio depende, no máximo, do resultado do ensaio 

imediatamente anterior e não de qualquer dos precedentes; a cada par de estados 

(ai, aj) está associada à probabilidade Pij  de que ocorra aj imediatamente após ter 

ocorrido ai. 

Os valores atribuídos a P ij  correspondem às probabilidades de transição de um para 

outro estado, isto pode ser visto por meio da chamada matriz de transição P 

A cada estado ai corresponde a i-éssima linha (pi1, pi2,....., pij) da matriz de transição P; 

se o sistema está no estado ai, então esse vetor linha representa as probabilidades de todos os 

possíveis resultados do próximo ensaio; razão pela qual é um vetor de probabilidade. A matriz 

de transição de uma Cadeia de Markov é uma matriz estocástica.  
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A sequência aleatória dependente, ou Cadeias de Markov são de ampla aplicabilidade 

no geral, qualquer processo que seja desprovido de memória no sentido aqui relatado, e que 

liste possíveis posições ou efeitos, cairá nesta categoria. Este modelo teórico foi apresentado e 

discutido para avaliação de carteiras de crédito nos estudos de (PERERA, 1998). 

Os modelos de risco de crédito ainda precisam atingir um ponto onde o risco no nível 

micro da empresa ou indivíduo tenha esteja ligado aos fatores no nível macro da economia. 

Em 2010, já se começa a caminhar nessa direção pela adoção do conceito de risco operacional 

para as instituições financeiras associado ao risco ambiental e social. Estes dois aspectos do 

risco serão fundamentais para mitigar o risco de inadimplência e melhor apuração do rating e 

precificação do empréstimo para o tomador de crédito. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo geral desse trabalho foi verificar a influência das variáveis socioambientais 

na análise de crédito e na classificação de risco de crédito. Como este trabalho é experimental, 

a metodologia assumiu papel de destaque. 

Para isso, utilizamos como base o conceito desenvolvimento sustentável parâmetro de 

nossa pesquisa, os três elementos que constituem o tripé do desenvolvimento sustentável: 

social, ambiental e econômico.  

Foram utilizadas no modelo variáveis sociais e ambientais complementando as 

variáveis econômicas normalmente utilizadas nos processos de análise, que quando 

consideradas juntas contribuem para crescimento sustentável da empresa, de forma a garantir 

sua sobrevivência e competitividade no mercado. 

O desenvolvimento sustentável apóia-se na integração de questões sociais, ambientais 

e econômicas, constituindo um tripé conhecido como a teoria do Triple Bottom Line –TBL 

(Elkington, 1994;2004). Sendo assim as empresas que não adotarem a sustentabilidade em 

suas estratégias de crescimento, demonstra a intersecção dos três aspectos que resulta no 

desenvolvimento sustentável. É nessa junção dos três aspectos, especificamente no sócio-

econômico e no econômico-ambiental, que o este trabalho foi elaborado, objetivando mostrar 

que as variáveis socioambientais devem ser consideradas na análise e podem influenciar a 

classificação do risco de crédito. 

Entretanto, como se trata de uma pesquisa experimental, a metodologia assume papel 

relevante. Os métodos adotados foram experimentais tanto na sua concepção, quanto nos 

procedimentos utilizados. Procedimentos incomuns tiveram que ser utilizados para a coleta de 

dados, formação de banco de dados, e sistemas de análise, os quais são descritos nos 

próximos itens. 

 

3.1. Tipo e método de pesquisa 

 

Conforme Gil (1999) e Andrade (2000), a pesquisa exploratória é desenvolvida no 

sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato ainda pouco explorado, 

visando a proporcionar maiores informações sobre o assunto, enquanto que, nas pesquisas 

descritivas o principal objetivo é descrever características de determinada população ou 

fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis.  
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Richardson (1999) menciona que os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar, a interação 

de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

Esta pesquisa se caracterizou como exploratória e descritiva por se tratar de um tema 

pouco explorado, cuja intenção é proporcionar maiores informações sobre o assunto 

investigado, e por essa razão todos os passos da pesquisa serão apontados e descritos os 

resultados, de forma que venham a contribuir para novos estudos.  

O método de pesquisa será caracterizado como positivista, com a utilização de dados 

numéricos secundários. 

 

3.2. População e Amostra 

 

O maior obstáculo encontrado para este tipo de pesquisa foi a busca de informações 

adequadas à análise do tema proposto, haja vista que variáveis econômicas e análise de 

concessão de crédito às empresas são atividades triviais para os pesquisadores da área, que 

geralmente se deparam com problemas de obter e acessar dados qualificados como sigilosos 

pelas empresas. 

O balanço social é ainda considerado uma peça de retórica. Na crise de 2007, 

demonstrou que, aos primeiros sinais de recessão, as empresas esqueceram suas boas 

intenções e nem mesmo as informações para alimentar os sistemas eram fornecidas, haja vista 

a redução das empresas que fornecem informações para o Balanço Social (IBASE, 2010) no 

qual a relação de empresas foi reduzida de 126 (2006) para 63 (2007), passando a apenas 24 

(2008). 

Com relação aos dados representativos do comportamento da empresa em relação ao 

meio ambiente, ainda mais se for considerada a cadeia produtiva afetada, haverá uma grande 

dificuldade de o pesquisador acessar essas informações, pois além de não serem padronizadas, 

são peculiares aos diversos tipos de atividades empreendidas. Algumas publicações têm 

investido na busca de informações, por meio de questionários, cujas respostas são tabuladas e 

distribuídas em edições especiais, servindo como banco de dados incipientes (ANALISE 

GESTÃO AMBIENTAL, 2009). 

Veiga (2009), em seu artigo sobre indicadores socioambientais, comenta a incipiência 

dos bancos de dados primários sobre o meio ambiente, comparando sua impropriedade à 

incipiência conceitual sobre o que realmente pode ser sustentabilidade ambiental. Considera 

uma evolução o entendimento de desenvolvimento com elevado cunho social, porém afirma 
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que enquanto não se chegar a um consenso sobre sustentável, a governança socioambiental 

continuará dependendo de muitos voos cegos – termo emprestado de Hales&Prescott-Alen 

(2005). 

 A complexidade na obtenção dos dados, principalmente quanto aos dados ambientais 

de empresas, por ser um novo conceito que envolve toda uma reformulação estratégica e 

cultural das organizações, e por não existir ainda por parte dos órgãos reguladores uma 

obrigatoriedade na divulgação dessas informações. Tais informações foram obtidas a partir do 

Anuário de Gestão Ambiental (AGA) de 2009, uma publicação inovadora com dados de 662 

empresas, que serviu de base de dados de referência desta pesquisa, portanto, considerada a 

amostra inicial.  

    Quadro 8 – Plano Amostral - Seleção das variáveis 

Variáveis da Amostra  

Variáveis ambientais 662 

Empresas de capital 

 aberto e fechado 

Anuário de Gestão 

Ambiental – AGA de 2009 

Variáveis econômicas  

 

131 

Empresas de capital aberto  

CVM - Demonstrações 

Financeiras Patrimoniais 

Variáveis sociais 

 

131 

Empresas de capital aberto  

CVM – Demonstrativo de 

Valor Adicionado 

Variável Rating 125 

Empresas de capital aberto 

Empresa 

Classificadora 

 

 O quadro 8, mostra como foram selecionados os dados secundários para a pesquisa. A 

amostra inicial foi extraída do AGA 2009, para a base de dados ambientais, que contemplava 

662 empresas de capital fechado e aberto. Os dados econômicos limitaram a amostra em 131 

empresas, já que só foi possível ter acesso as demonstrações financeiras de 31/12/2009 de 

empresas listadas na CVM, outro aspecto relevante, foi o fato dessas empresas apresentarem 

um número maior de informações, como: o Demonstrativo de Valor Adicionado - DVA, os 

Relatórios de Administração e o Balanço Social, utilizados na extração dos dados sociais. 

 Outro fator limitador foi o rating, que não foi encontrado para seis empresas o que 

novamente reduziu para 125 empresas a amostra final. Para evitar distorções na análise, foram 

realizados os seguintes procedimentos: 

- Priorizadas as demonstrações financeiras patrimoniais (DFP) consolidadas de 31/12/09, 

para evitar distorções na análise, pois várias empresas individuais, geralmente eram 

holdings e não registravam receita de vendas; 
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- Retiradas as demonstrações financeiras patrimoniais consolidadas de grupos que incluíam 

demonstrações financeiras de Instituições financeiras como: Itaúsa; 

- Excluídas as demonstrações financeiras patrimoniais de instituições financeiras, 

corretoras, seguradoras, financeiras, gestoras de fundos, também foram desconsiderados 

por apresentarem contas diferenciadas, especificas de sua atividade o que também 

provocaria distorções na análise dos dados; 

- Eliminadas as empresas que apresentaram uma grande quantidade de missigns values e 

outliers. 

 

Os problemas encontrados confirmam as afirmações de Hand e Henley (1997) que discutem o 

preocupante aspecto de que os modelos desenvolvidos e testados no meio acadêmico estão 

limitados pelo acesso aos bancos de dados das empresas que, por alegadas questões de 

confiabilidade, geralmente só tornam disponível bases defasadas ou incompletas. 

Concomitantemente, as atividades creditícias das indústrias não parecem refletir aquilo que os 

trabalhos acadêmicos reputam como melhores práticas. 

 

3.3. Procedimentos na Coleta de Dados 

 

 . Variáveis ambientais 

 

 As variáveis ambientais foram selecionadas a partir do Anuário de Gestão Ambiental 

(AGA) de 2009. Essa publicação apresentava as respostas de 662 empresas a um questionário 

composto por 35 questões com múltiplas respostas, sobre gestão e aspectos ambientais (vide 

apêndice 1). O questionário em sua totalidade foi transcrito em uma planilha Excel e serviu 

como base de dados para o tratamento dessas variáveis. 

 Cabe ressaltar que os dados apresentados no AGA não foram apresentados na forma 

numérica, foi necessário transformar esses dados em numéricos, para que os mesmos 

pudessem ser utilizados no modelo conceitual e exploratório.  

 A transformação dos dados não numéricos em numéricos, foi realizada com adaptação 

do método de avaliação Environmental Evaluation System – EES de Battelle Columbus 

(apêndice 2). Esse método foi desenvolvido por Dee et al. (1973), uma comissão de cientistas 

pertencentes ao Laboratório Battelle-Columbus, é um dos mais antigos, e é uma metodologia 

consolidada para avaliar impactos ambientais, esse método baseia-se em destacar os fatores de 

impacto e atribuir pesos a estes (BARBIERI, 2004).  
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 O método original compreende quatro categorias: ecologia, poluição, estética e valores 

humanos. Estas quatro categorias são desdobradas em dezoito componentes e estes em setenta 

e oito parâmetros. Aos parâmetros são atribuídos pesos, que são avaliados em uma escala de 0 

a 10. O resultado é a soma dos escores, e são feitos dois cálculos, sem e com a implantação do 

projeto – este último estimado. Os resultados são comparados e a diferença representa o 

impacto ambiental que será causado pelo projeto (BARBIERI, 2004). 

 Para seleção e uso das variáveis ambientais, foi utilizada uma adaptação do método 

EES (apêndices 3 e 4) desenvolvida e discutida com pesquisadores da área, e num consenso, 

optou-se pela utilização de todas as informações disponíveis no AGA 2009. Essas 

informações, já estavam distribuídas em categorias que foram consideradas simplesmente 

fatores. 

 A cada fator corresponde um determinado número de questões que estão apresentadas 

ao término da pesquisa. Os fatores, respectivos pesos e justificativas são relacionados a 

seguir: 

1. Organização da gestão ambiental (1,0); compreendendo seis questões indicativas do 

gerenciamento ambiental da empresa. Foi considerado o fator mais importante, pois depende 

de decisão central e orienta os demais procedimentos da empresa; 

2. Procedimentos adotados (0,5); compreende seis questões e foi considerado um fator de 

impacto médio, pois são medidas indiretas para reduzir impactos ambientais periféricos; 

3. Política de informação (0,5); compreende cinco questões. Também foi considerado um 

fator de impacto médio por não ser decorrente de atividades operacionais, apesar de, seu 

relevante conteúdo informacional; 

4. Relacionamento e investimentos (0,3); com duas questões, foi considerado um fator de 

baixo impacto, apesar de evidenciar intenções relevantes; 

5. Consumo de recursos naturais (0,8); com cinco questões, foi considerado um fator de 

elevado impacto, pois decorre diretamente das atividades da empresa; a avaliação foi ajustada 

às peculiaridades das empresas; 

6. Tratamento de resíduos (0,8); com quatro questões, também foi considerado um fator 

diretamente impactante pelas atividades operacionais da empresa; 

7. Ações ambientais adicionais (0,5); com sete questões, foi considerado um fator de 

impacto médio, pois as questões mesclam atividades impactadas de várias formas pelas 

empresas inclusive algumas não se aplicam a todas. 
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 As questões foram respondidas por um sistema de múltipla escolha contando pontos 

num processo similar ao sistema EES, porém ajustado ao objetivo de fazer uma avaliação 

ambiental das empresas.  

 Ainda mantendo a similaridade ao EES, a soma alcançada pela empresa dentro de cada 

fator é dividida pela pontuação máxima que equivaleria a uma situação ambiental ideal. Por 

exemplo, se no Fator 1, a empresa X alcança um escore de 3,2, este será dividido por 4,7 

(máximo alcançável), resultando em 0,68 o índice da empresa X no fator. Os fatores têm o 

peso indicado entre parêntesis, que será usado para cálculos estatísticos mais sofisticados, tipo 

regressão linear múltipla. Ao final do processo de avaliação, cada empresa terá sete fatores, 

correspondentes às variáveis ambientais que foram utilizadas na pesquisa (vide apêndice 4). 

 Cabe lembrar que a atribuição de pesos foi subjetiva, portanto, se considerado tais 

impactos por setor de atividade, esses pesos podem oscilar para maior ou menor. Contudo, 

como o número de empresas do AGA (662 empresas) foi limitado a 125 em razão da 

limitação de informações para as demais variáveis selecionadas nesta pesquisa (econômica, 

social e rating), seria inviável num primeiro momento isolar tais impactos por setores 

específicos. 

 

 . Variáveis econômicas: 

 

 Dos C’s de crédito, são considerados básicos, o caráter (condição sine qua non), ou 

seja, a vontade intrínseca de honrar o compromisso assumido a capacidade operacional para 

assumir compromissos e efetuar seus pagamentos, e o capital que mostra a pujança financeira 

da empresa e sua condição de reagir aos eventos adversos.  

 É comum a utilização de indicadores econômicos financeiros na análise de crédito, 

principalmente os relacionados com liquidez, estrutura e rentabilidade. Tais indicadores 

utilizados em conjunto, demonstram a capacidade de uma empresa gerar e administrar 

recursos. Tais índices foram também considerados nos principais trabalhos para previsão de 

falência, de acordo com Perera et al. (2009), razão pela qual foram selecionados os 

indicadores constantes no quadro a seguir:  
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  Quadro 9 – Principais índices utilizados em trabalhos selecionados 

   

Falida / Não Falida, STATUS Ativo Total 

1. Lucro Líquido / Ativo Total, LL/AT 6. Capital de Giro/ Ativo Total, CG/AT 

2. Dívida Total / Ativo Total, DT/AT 7. Ebtida / Dívida Total, Ebtida/DT 

3. Ativo Circulante / Passivo Circulante, AC/PC 8. Vendas/ Ativo Total, VD/AT 

4. Fluxo Caixa / Ativo Total, FC/AT 9. Lucro Retido / Ativo Total, LR/AT 

5. Lucro Líquido / Ativo Total, LL/AT 10. Lucro Operacional/Divida Total, LO/DT 

Fonte: Perera et al, (2009) 

 

O quadro 9 mostra o critério adotado para seleção dos índices econômicos, que são 

tratados como variáveis econômicas nesta pesquisa. Das variáveis constantes do quadro 

acima, Status, foi substituída por rating, mais apropriado ao tipo de análise desejada e a 

demais variáveis foram consideradas em sua forma pura ou ajustadas como índices. 

Para a obtenção desses índices, foi elaborada uma planilha no Excel com as principais 

contas extraídas das demonstrações financeiras patrimoniais (DFP) publicadas no site da 

CVM, que seriam utilizadas no cálculo desses indicadores (apêndices 5 e 6).  

 

. Variáveis sociais: 

 

 Como as empresas não são obrigadas a publicar o balanço social, o acesso às variáveis 

dessa natureza ficou praticamente restrito às informações do Demonstrativo de Valor 

Adicionado (DVA), que segundo Tinoco (2008), informa possíveis benefícios gerados para 
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diversos grupos participantes das operações, os stakeholders. Informações adicionais foram 

obtidas em notas explicativas, relatórios de diretoria e balanço social (quando demonstrado), o 

inconveniente é que tais dados, além de não serem padronizados, também não são informados 

regularmente, resultando em elevado número de missing values quando da consolidação dos 

dados para análise.  

 Das variáveis sociais consideradas inicialmente, ao todo dezenove, apenas Despesas 

com Pessoal, Despesas com Impostos, Remuneração do Capital e Número de Funcionários 

puderam ser utilizadas (apêndice 7), as demais se mostraram impróprias em razão do elevado 

número de missing values. Vale ressaltar que variáveis importantes para a melhor avaliação 

da pesquisa como: investimentos em P&D, projetos sociais, treinamento de pessoal, tiveram 

de ser descartadas. Observou-se também que as empresas do setor de energia elétrica e de 

saneamento básico foram as que apresentaram maior número de informações sociais, contudo 

não eram em número relevante para se trabalhar apenas com essas empresas. 

 Numa visão crítica, os dados das variáveis consideradas são pouco representativos da 

magnitude do fator social que se pretende medir, logo são esperados resultados pouco 

significativos. Corroborando essas afirmativas, Weber, Scholz e Michalik (2010) relataram 

que acessar dados representativos de atitudes sociais das empresas apresenta elevado grau de 

dificuldade, pois os riscos sociais podem envolver considerações de como tratar com equidade 

os salários e a participação dos empregados, a segurança do trabalho, os planos de saúde, a 

criação de novos postos de trabalho e o relacionamento com os demais stakeholders 

interessados. 

 

. Variável rating: 

 

 Rating é uma variável classificadora de crédito (apêndice 8). A metodologia de cálculo 

é própria da empresa e considera os tradicionais elementos tais como: Caráter, Capacidade, 

Capital, Condição e Conglomerado. A metodologia é voltada para pessoas jurídicas e indica a 

probabilidade de a empresa tornar-se inadimplente em um horizonte de 12 meses. O nome da 

empresa classificadora foi omitido por questões de sigilo empresarial. Contudo, cabe ressaltar 

que, se trata de empresa altamente conceituada no mercado, na área de classificação de risco 

de crédito, tendo seus serviços utilizados por grandes corporações. 

 A inadimplência é caracterizada quando os eventos falência, concordata, protestos, 

cheques sem fundos, recuperações e ações judiciais (executivas, de busca e apreensão e de 

execução fiscal ou justiça federal), pendências financeiras, restrições financeiras bancárias. 
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Para cada evento, é atribuído um peso, por exemplo: falência requerida = 5, ação (executiva 

ou de busca e apreensão) = 2, protesto = 1 e pefin (pendência financeira) = 1. 

 O risco é representado por uma escala numérica de 1 a 10, em que 1 significa menor 

risco de inadimplência e 10 maior risco (a escala adotada pela empresa é inversa à das 

variáveis ambientais e acarretará inversão de alguns sinais das regressões. 

  

3.4. Empresas listadas na amostra   

 

 Apesar da limitação de informações públicas e padronizadas, a amostra final de 

empresas utilizada na pesquisa, contemplou vários setores econômicos, ao todo 29 (apêndice 

9), em que se destacaram com maior número de empresas: Energia Elétrica (22), Alimentos 

(12), Metalúrgico e Siderúrgico (11), Textil-Couro e Vestuário (11), Químico e Petroquímico 

(9), Água Saneamento (6), Materiais de Construção e Decoração (5) e Transportes e Logística 

(5).   

 Estes setores representaram 65% do total da amostra, contudo vale ressaltar que os 

setores de infra-estrutura como: Energia Elétrica e Água-Saneamento foram também os que 

publicaram maior volume de informações. 

 Na amostra final, 74% das empresas registraram ativos totais até R$ 5.000 bilhões e 

81% registraram faturamento até R$ 5.000 bilhões. Por classificação de rating atribuído, 74% 

das empresas apresentaram ratings entre 2 e 5, considerados adequados para uma concessão 

de crédito, se comparado com a classificação do Bacen para provisionamento de risco de 

crédito, tais empresas estariam entre os ratings AA e C e o provisionamento máximo ficará 

em 3% que corresponde ao rating C (apêndice 9).  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados das análises serão apresentados na seguinte ordem: 

 

 Inicialmente, por uma regressão linear dos fatores (variáveis reduzidas por meio de 

análise fatorial), representando as variáveis sociais, ambientais e econômicas. É uma 

análise conceitual que procura verificar a importância das considerações de 

desenvolvimento sustentável para a análise de crédito, posteriormente, por teoria, que 

é como se a capacidade creditícia da empresa fosse explicada numa visão de longo 

prazo, pelo princípio do Triple Bottom Line; 

 

 Na sequência será feita uma regressão de variáveis socioambientais e econômicas 

selecionadas, para verificar a significativa relação entre as variáveis e constatar sua 

viabilidade na avaliação do risco de crédito que irá além das exigências dos Princípios 

do Equador, fato que poderá se tornar rotineiro quando as empresas, regularmente, 

tornarem públicas informações padronizadas. 

 

4.1. Análise Fatorial: 

 

 As variáveis foram agrupadas em fatores, por meio da análise fatorial, com auxílio do 

software SPSS versão 14. Para cada grupo de variáveis, impôs-se a extração de um único 

fator, e esse fator foi armazenado, para ser utilizado em seguida em uma análise de regressão 

múltipla contra a variável dependente (rating). 

 Foi utilizado o método de análise de componentes principais, já que a intenção foi um 

fator que venha a explicar a parcela máxima da variância existente nas variáveis originais. A 

análise realizada foi R-mode factor analysis que criará o agrupamento de variáveis com base 

em sua estrutura de relacionamento. O número de fatores será escolhido pelo critério Kaiser 

(variância explicada de no mínimo 1,0), deixando de ser tratadas no estudo as variáveis que 

explicam um valor de variância inferior à capacidade de explicação. Salienta-se que nesta 

pesquisa impôs-se a extração de apenas um fator para cada grupo de variáveis. Para aumentar 

o poder de explicação foi escolhido o método Varimax. 
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Quadro 10 - Variáveis utilizadas nos modelos de análise 

Variáveis sociais  

Fator social  

Variáveis econômicas 

 Fator econômico 

Variáveis ambientais  

Fator ambiental 

Número de funcionários LL/AT Organização Ambiental 

Despesas com Pessoal DT/AT Processos Adotados 

Despesas com Impostos AC/PC Políticas de Informação 

Remuneração do Capital Próprio FC/AT Relacionamento e Investimentos 

 LL/DT Recursos Naturais 

 CG/AT Tratamento de Resíduos 

 LR/AT Ações Ambientais Adicionais 

 EBTIDA/DT  

 VD/AT  

 LO/DT  

  

 O quadro 10 apresenta as variáveis utilizadas nos modelos de análise que podem ser 

observadas com maior detalhamento nos apêndices 4,6 e 7 respectivamente.  

 A análise fatorial agrupou as quatro variáveis sociais em um único fator denominado 

Fator Social (FS). Analogamente, o grupo de variáveis econômicas composto por dez 

variáveis foi reduzido a um único fator denominado Fator Econômico (FE). Finalmente, o 

grupo de variáveis ambientais, que inicialmente continha sete variáveis, foi reduzido a um 

único fator denominado Fator Ambiental (FA). 

 A seguir foi realizada a regressão múltipla linear, com a utilização dos fatores social, 

econômico e ambiental, tratados aqui como variáveis independentes e o rating como variável 

dependente. 

 

4.2. Modelo Conceitual - Triple Bottom Line 

 

O modelo geral de regressão utilizado foi: 

Rating = f (VA, VS, VE) 

O resultado desta regressão é apresentado a seguir: 

Rating = 4,62(p=0,00)+0,05(p=0,70)FE-0,34(p=0,02)FA-0,35(p=0,02)FS 

 

 A regressão linear efetuada com os três fatores explicando a variável dependente 

rating de crédito foi estatisticamente significativa, com F = 5,23, significativo em nível de 

significância de 5% e apresentou R
2
 ajustado = 9% da variação do rating de crédito. Os 

coeficientes dos fatores também são estatisticamente significativos ao nível de significância 

de 5% e são apresentados com seu p value.  
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 O modelo acima é tratado aqui como conceitual, confirmando que existe correlação 

entre as variáveis econômicas, ambientais e sociais, ou seja, teoricamente é como se a 

capacidade creditícia da empresa fosse explicada numa visão de longo prazo, através do 

princípio do Triple Bottom Line. 

 

4.3. Modelo Exploratório – Regressão Linear Múltipla 

 

 Nesse modelo de regressão foram utilizadas todas variáveis independentes: 

econômicas, ambientais e sociais.  

 As variáveis sociais foram adicionadas novas duas variáveis estas últimas foram 

adicionadas as variáveis: Pessoal/Ativo Total - DP/AT e Impostos/ Ativo Total - IMP/AT) 23 

e a variável dependente rating. Como as variáveis sociais são em número menor, realizamos 

novos testes de análise, utilizando as duas novas variáveis e encontramos mais correlação com 

a variável dependente. 

 O rating esta numa escala invertida a das variáveis ambientais, sociais e econômicas, 

razão pela qual essas variáveis se apresentaram com sinais negativos, conforme podemos 

observar nos quadros a seguir. 

  

 O resultado desta regressão é apresentado a seguir: 

 Rating = 6,436 (p=0,00)-0,946(p=0,00)LR/AT-3,280(p=0,02)VA1-0,054(p=0,08)IMPAT 

Model Summaryb

,528a ,279 ,261 1,393 ,279 15,588 3 121 ,000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), IMPAT , VA1, LR/ATa. 

Dependent Variable: Ratingb. 

 

Coefficientsa

6,436 ,591 10,892 ,000 5,266 7,606

-,946 ,207 -,358 -4,569 ,000 -1,356 -,536

-3,280 1,025 -,250 -3,200 ,002 -5,309 -1,251

-,054 ,020 -,209 -2,692 ,008 -,093 -,014

(Constant)

LR/AT

VA1

IMPAT

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: Ratinga. 
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 A regressão foi significativa e apresentou F = 15,58 com p-value 0,000. Os 

coeficientes também foram todos estatiscamente significativos, depois de realizados vários 

testes, as variáveis escolhidas foram: 

 

- Variáveis Econômicas: Lucros Retidos sobre Ativo Total (LR/AT). Os lucros retidos 

sinalizam que a boa gestão dos negócios da empresa em gerar recursos que serão 

utilizados em novos investimentos e expansão da atividade econômica. Quanto maior 

forem os lucros retidos melhor será o rating. 

- Variáveis Ambientais: Avaliação Organização Ambiental, representa as políticas 

ambientais adotadas pela empresa em conformidade com o ISO 14000, de forma que 

quanto maior melhor e também melhorará seu rating. 

- Variáveis Sociais: Despesas com Impostos sobre Ativo Total (IMP/AT), neste caso as 

despesas com impostos para a empresa quanto menores melhor. 

  

 No modelo, indentificou-se a relação significativa entre as variáveis e, portanto 

constatou-se a viabilidade da utilização dessas variáveis em modelos de análise de crédito e 

sua influência na classificação de risco de crédito, que irá além das exigências dos Principios 

do Equador onde se aplicam a concessão de crédito para financiamentos acima de 10 milhões 

de dolares, fato que poderá se tornar comum quando as empresas, regularmente, tornarem 

públicas informações ambientais e sociais padronizadas.  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral deste trabalho foi atingido ao se identificar e verificar as variáveis 

socioambientais divulgadas pelas empresas que podem influenciar a análise de crédito e sua 

relevância. Utilizou-se um modelo exploratório, como já foi abordado na metodologia, em 

razão da limitação de informações ambientais e sociais padronizadas. Uma vez constatada a 

relação entre as variáveis analisadas, é viável a inclusão das mesmas em modelos de análise e 

avaliação de risco de crédito. 

  Os fatores previstos pela teoria do Triple Bottom Line, em que o desenvolvimento 

sustentável resulta da interação dos aspectos: ecônomicos (resultados), ambientais (meio 

ambiente) e sociais (pessoas) foram identificados no primeiro modelo (conceitual). 

 Da mesma forma que as empresas devem considerar esses três aspectos para o seu 

crescimento sustentável, as Instituições Financeiras, por sua vez, também deverm estar 

preparadas para atender essas mudanças, levando em consideração as variáveis identificadas 

em seus processos de análise de risco e crédito. A ausência de um desses aspectos pode 

comprometer a performance da empresa a médio e longo prazo. 

Laville (2009, p.55) cita Albert Einstein que afirmava que qualquer problema não 

pode ser resolvido sem mudar-se o estado de espírito que o engendrou. Isso é exatamente o 

que se propõe a revolução do desenvolvimento sustentável nas empresas: uma verdadeira 

mudança cultural, que pode fazer alguns hesitarem, mas que também serve de grande estímulo 

para aqueles que reconhecem como inexorável. 

No segundo modelo apresentado (exploratório), o qual teve a finalidade de confirmar 

o problema de pesquisa, constatou-se a  significativa relação entre as variáveis selecionadas e 

sua relevância na análise de crédito e classificação do rating de crédito. 

Porém, para que tais modelos sejam viabilizados na prática, é necessário que os 

analistas disponham de um conjunto de variáveis ambientais e sociais padronizadas em sua 

funcionalidade de modo que sejam o reflexo das reais condições de como as empresas estão 

lidam com: i) os aspectos sociais de seu conjunto de stakeholders; ii) o ambiente em que atua 

em sua cadeia de valores expandida, e iii) os aspectos éticos e o resultado econômico.  

 Os Principios do Equador, já amplamente adotados na maioria das instituições 

financerias em todo o mundo, contribuiram de forma significativa para que essas instituições 

desenvolvessem novas técnicas de avaliação dos riscos ambientais e sociais em seus 

processos de concessão de crédito. Uma vez que as informações sociais e ambientais 

corporativas não são padronizadas, o processo de análise e concessão de crédito por parte das 
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instituições financeiras não se serve de instrumentos igualmente padronizados para interpretar 

e avaliar essas informações, desfavorecendo adotar tais práticas a todos os clientes.  Esse fato 

é, ainda, o grande desafio das empresas e retarda a adoção de modelos padronizados na 

análise de crédito, bem como a utilização de indicadores que venham a se constituir em 

parâmetros de avaliação de risco de crédito ambiental e social. 

 A proposta desta pesquisa exploratória também incentiva os órgãos reguladores e 

fiscalizadores a promover uma padronização e maior publicação dessas informações por parte 

das empresas. 
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APÊNDICE 1 – Questionário Gestão Ambiental – AGA 2009 

 

I. ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 

1. Possui política ambiental? 

 (  ) Sim. Integrada as demais políticas 

 (  ) Sim. Especifica para o meio ambiente 

 (  ) Não. Mas adota práticas não sistematizadas 

 (  ) Não. 

 

2. Tem ISO 14.000? 

 (  ) Sim. Há até 2 anos 

 (  ) Sim. De 2 a 5 anos 

 (  ) Sim. De 5 a 10 anos 

 (  ) Sim. Mais de 10 anos  

 (  ) Não. Planejo implementar 

 (  ) Não. Mas cumpre etapas para obtenção 

 (  ) Não julga necessário no momento. 

 

3. A responsabilidade pela gestão ambiental está definida? 

 (  ) Sim. Declarada no organograma 

 (  ) Sim. De maneira informal 

 (  ) Não. 

 

4. Qual área responde pela gestão ambiental? 

 (  ) Presidência 

 (  ) Qualidade e Certificação e Qualidade e meio ambiente 

 (  ) Controle de qualidade 

 (  ) Segurança e saúde 

 (  ) RH /Jurídico 

 (  ) Operação/Industrial/Técnica 

 (  ) Projetos Corporativos 

 

5. A que nível a área se reporta? 

 (  ) Presidência 

 (  ) Vice presidente/Diretoria 

 (  ) Superintendente 

 (  ) Gerente 

 (  ) Chefia 

 (  ) Outros 

 

6. Quais regras da série ISO 14000 adota? 

 (  ) Auditorias ambientais 

 (  ) Avaliação da performance ambiental 

 (  ) Rotulagem ambiental 

 (  ) Análise do ciclo de vida do produto e serviço 

 (  ) Análise do ciclo de vida do processo 

 (  ) Comunicação ambiental 

 (  ) Não adota. 
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II. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

 

7. A administração reconhece os impactos decorrentes da operação? 

 (  ) Sim, de maneira documentada 

 (  ) Sim, de maneira informal 

 (  ) Não. 

 

8. Tais impactos ambientais referem-se a ... (para quem responder sim na 

anterior) 

 (  ) Processos produtivos 

 (  ) Processos produtivos e administrativos 

 (  ) Todos os processos e atividades + terceirizados 

 (  ) Todos os processos e atividades + terceirizados e fornecedores 

 

9. O treinamento relativo à gestão ambiental inclui... 

 (  ) Funcionários 

 (  ) Terceiros 

 (  ) Fornecedores 

 (  ) Comunidade 

 (  ) A empresa não fez esse treinamento 

 

10. Fornecedores precisam comprovar práticas de gestão ambiental? 

 (  ) Sim  

 (  ) Sim. Mas não de forma sistemática 

 (  ) Não. 

 

11. De que forma se dá essa comprovação? 

 (  ) com o atendimento à legislação 

 (  ) Com certificações e exigências formais 

 (  ) relatórios de auditoria 

 (  ) Com verificações sistemáticas. 

 

12. Tem programas de gestão para melhorar metas ambientais? 

 (  ) Sim. De maneira documentada 

 (  ) Sim. De maneira informal 

 (  ) Não. 

 

 

III. POLITICA DE INFORMAÇÃO 

 

13. A comunicação das ações ambientais é voltada a ... 

 (  ) Escola 

 (  ) Vizinhança 

 (  ) Autoridades 

 (  ) ONGs 

 (  ) Público em geral 

 (  ) Não há programa específico 
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14. Publica informações sobre sua gestão ambiental? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não. 

 

15. Onde as informações são publicadas? 

 (  ) Relatório anual 

 (  ) IAN 

 (  ) Balanço socioambiental 

 (  ) Site da empresa 

 (  ) Balanço Social-BS 

 (  ) BS/ Modelo GRI  

 (  ) BS/ Modelo Ibase 

 (  ) BS/ Modelo Ethos 

 

16. Lança passivos ambientais no Balanço publicado? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não. 

  

17. Quanto gastou na correção do passivo ambiental nos últimos 3 anos (R$ Mil) 

(  ) de 0 a 100  

(  ) de 101 a 500 

(  ) de 501 a 1000 

(  ) de 1001 a 5000 

(  ) acima de 5000 

(  ) Não informou 

  

 

IV. RELACIONAMENTO E INVESTIMENTOS 

 

18. Que projetos de meio ambiente promove para o público externo? 

(  ) Educacional 

(  ) Educacional para professores e alunos 

(  ) De práticas sustentáveis para a comunidade 

(  ) De preservação da fauna 

(  ) De preservação da flora 

(  ) De pesquisa 

(  ) Não promove 

 

19. Quanto investe em meio ambiente em um novo empreendimento? (estimativa 

em %) 

 (  ) Até 5 

 (  ) De 5 a 10 

 (  ) De 10 a 15 

 (  ) De 15 a 20 

 (  ) NI 
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V. CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS 

 

20. Como usa a água? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Reúsa 

 (  ) Adota meta de redução 

 (  ) Tem programa estruturado 

  (  ) Tem ações de conscientização dos funcionários 

 (  ) Não tem ação específica 

 

 

21. Como usa a energia elétrica? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Adota meta de redução 

 (  ) Tem programa estruturado 

  (  ) Tem ações de conscientização dos funcionários 

 (  ) Não tem ação específica 

 

 

22. Como usa os combustíveis? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Adota meta de redução 

 (  ) Tem programa estruturado 

  (  ) Não tem ação específica 

 

 

23. Como usa a lenha e o carvão? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Adota meta de redução 

 (  ) Tem programa estruturado 

  (  ) Não tem ação específica 

 (  ) Não se aplica 

 

 

24. Como usa os recursos minerais? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Adota meta de redução 

 (  ) Tem programa estruturado 

  (  ) Não tem ação específica 

 (  ) Não se aplica 
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VI. TRATAMENTO DE RESIDUOS 

25. Como trata os resíduos sólidos? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Reúsa 

 (  ) Tem metas de redução 

 (  ) Tem metas de reciclagem 

  (  ) Tem processo para redução de geração 

 (  ) Faz coleta seletiva de lixo 

 (  ) Investe em tecnologia para redução de geração 

 (  ) Processo para reduzir impacto ambiental 

 (  ) Tem garantia de conformidade legal no manuseio, trans- 

 porte, tratamento e destinação 

 (  ) Não tem ações específicas 

 

26. Como trata os efluentes? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Tem metas de reúso 

 (  ) Tem metas de reciclagem 

  (  ) Tem processo para reduzir geração 

 (  ) Investe em tecnologia para reduzir geração 

 (  ) Possui unidade de tratamento 

 (  ) Tem garantia de conformidade legal no manuseio, trans- 

 porte, tratamento e destinação 

 (  ) Não tem ações específicas 

 

27. Como trata as emissões atmosféricas? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Tem processo para reduzir geração 

 (  ) Investe em tecnologia para reduzir geração 

 (  ) Processo para reduzir impacto ambiental 

 (  ) Não tem ações específica 

 (  ) Não se aplica 

 

28. Como trata os ruídos e vibrações? 

 (  ) Monitora com indicadores 

 (  ) Tem processo para reduzir geração 

 (  ) Investe em tecnologia para reduzir geração 

 (  ) Tem processo para reduzir impacto ambiental 

 (  ) Não tem ações específica 

 (  ) Não se aplica 
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VII. AÇÕES AMBIENTAIS ADICIONAIS 

 

 

29. Caso utilize fontes renováveis de energia, informe quais? 

 (  ) Energia solar 

 (  ) Energia eólica 

 (  ) Energia geotérmica 

 (  ) Energia hidrica 

 (  ) Biocombustível 

 (  ) Biomassa 

 (  ) Não utiliza 

 

30. Caso busque reduzir a emissão de CO2 para obter créditos de carbono, 

informe o estágio do projeto? 

 (  ) Já fechou alguns negócios 

 (  ) Está em negociação 

 (  ) Não tem nome 

 

31. Caso possua programa de plantio de árvores, informe a finalidade 

 (  ) Neutralização de emissões de CO2 

 (  ) Compensação de impactos ambientais 

 (  ) Produção de matéria-prima 

 (  ) Produção de insumo para sua atividade 

 (  ) Contribuição espontânea 

 (  ) Não promove 

 

32. Possui selo verde para neutralização do carbono? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 

33. Quanto da área verde nativa mantém sob seu domínio? (em há)  

 (  ) de 0 até 1000  

 (  ) de 1001 até 2500 

 (  ) de 2501 até 6000 

 (  ) acima de 6000 

 

34.  Usa papel reciclado? 

 (  ) Uso preferencial  

 (  ) Pouco 

 (  ) Não 

 

35.  A empresa tem uma política corporativa voltada a mudança climática?   

 (  ) Sim  

 (  ) Planeja implementar 

 (  ) Não 
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APÊNDICE 2 – Método Battelle Columbus  

Avaliação de Impactos Ambientais 
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APÊNDICE 3 – Questões Ambientais antes e após a adptação do Método Battelle Columbus 
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APÊNDICE 4 – Variáveis Ambientais 
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APÊNDICE 5 – Dados contábeis para cálculo dos índices econômicos financeiros  
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APÊNDICE 6 - Variáveis Econômicas  
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APÊNDICE 7 - Variáveis Sociais 
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APÊNDICE 8 – Variável Rating 
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Apêndice 9 – Empresas da listadas na amostra por:  

Setor de Atividade, Faturamento, Ativo Total e Rating 

 

 
 

Resumo da Classificação das Empresas da Amostra  

R$ MM Faturamento Ativo Total 

Empresas % Empresas % 

Até 500  
501 - 1.000 
1.001 - 2.500 
2.501 - 5.000 
5.001 - 10.000 
10.001 - 15.000 
15.001 - 20.000 
20.001 - 25.000 
25.001 – 35.000 
35.001 – 50.000 
Acima de 150.000 

38 
21 
25 
17 
9 
6 
4 
2 
1 
1 
1 

30 
17 
20 
14 
7 
5 
3 
2 
1 
1 
1 

26 
18 
26 
22 
5 
9 
6 
4 
5 
2 
2 

21 
14 
21 
18 
4 
7 
5 
3 
4 
2 
2 

Total 125 100 125 100 
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 Comparação do Rating  das Empresas da Amostra  

com a classificação do Bacen    

Empresa Classificadora Res.2682 do Bacen 

Rating Empresas Rating  % de Provisão  

2 8 AA 0,0 
3 22 A 0,5 
4 39 B 1,0 
5 24 C 3,0 
6 16 D 10,0 
7 6 E 30,0 
8 8 F 50,0 
9 2 G 70,0 

Total 125  
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APÊNDICE 10 – Extração dos Fatores: Social (FS), Econômico (FE) e Ambiental (FA) 

 

 



94 

 

 



95 

 

APÊNDICE 11 –Modelo Conceitual - Resultado da Regressão  
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APÊNDICE 12 – Modelo Exploratório - Resultado da Regressão  

 

Model Summaryb

,528a ,279 ,261 1,393 ,279 15,588 3 121 ,000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), IMPAT , VA1, LR/ATa. 

Dependent Variable: Ratingb. 
 

 

ANOVAb

90,686 3 30,229 15,588 ,000a

234,642 121 1,939

325,328 124

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), IMPAT, VA1, LR/ATa. 

Dependent Variable: Ratingb. 

 
 

Coefficientsa

6,436 ,591 10,892 ,000 5,266 7,606

-,946 ,207 -,358 -4,569 ,000 -1,356 -,536

-3,280 1,025 -,250 -3,200 ,002 -5,309 -1,251

-,054 ,020 -,209 -2,692 ,008 -,093 -,014

(Constant)

LR/AT

VA1

IMPAT

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: Ratinga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


