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RESUMO 
A pesquisa acadêmica sobre a relação entre a responsabilidade socioambiental e o 
desempenho financeiro das organizações tem fornecido resultados contraditórios e 
inconclusivos. O presente estudo teve por objetivo investigar o impacto econômico e 
financeiro dos investimentos socioambientais. Esta influência foi analisada sob a ótica da 
teoria dos stakeholders, a qual postula que investimentos de natureza socioambiental resultam 
em uma melhor performance financeira, pois esse tipo de investimento melhora a relação com 
seus stakeholders. A técnica estatística utilizada foi a regressão linear múltipla, pelo método 
dos mínimos quadrados, na qual foram consideradas como variáveis dependentes os 
indicadores sociais e ambientais do balanço social no modelo IBASE e como variáveis 
independentes a Rentabilidade, Lucro Líquido, EBITDA e Receita Líquida. Foi utilizada uma 
amostra de 51 das empresas do setor energético brasileiro com dados do exercício de 2009. 
Os resultados indicaram que a rentabilidade não foi afetada pelos investimentos 
socioambientais. Já o lucro líquido e a geração de caixa das empresas podem ser influenciados 
pelo investimento social interno. Finalmente, observou-se que a receita líquida é incrementada 
com o aumento de investimentos sociais internos e externos. Em nenhum dos modelos os 
investimentos ambientais mostraram-se significantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma postura sustentável vem sendo cada vez mais exigida pelo mercado, requerendo 
que as empresas além de rentáveis e lucrativas também sejam sustentáveis sob o ponto de 
vista ambiental e social. Dessa forma, a performance empresarial deve englobar, além de 
aspectos econômicos, os aspectos sociais e ambientais.  

A divulgação de seus resultados, através de relatórios que evidenciem informações sob 
o enfoque da sustentabilidade, demonstra a preocupação da entidade em possuir e evidenciar 
seu desempenho sustentável para todas as partes interessadas em seu negócio. 

O balanço social é uma ferramenta de comunicação do desempenho social, ambiental 
e econômico das organizações. É um instrumento tanto de prestação de contas para todas as 
partes interessadas da empresa, quanto de gestão da organização, possibilitando 
implementação e o acompanhamento da sustentabilidade. 

Neste sentido, estudos como o de López, Garcia e Rodriguez (2007), relacionam o 
sucesso das organizações como resultado da interação da qualidade gerencial, administração 
do meio ambiente, reputação da marca, lealdade dos consumidores, ética corporativa e 
retenção de talentos. Dessa forma, as ações decorrentes desses conceitos são consideradas 
uma boa estratégia que deve conduzir a uma melhor gestão e, consequentemente, a um melhor 
desempenho financeiro. 

Considerando os aspectos explicitados, o problema que se busca responder é: Qual a 
influência dos investimentos socioambientais sobre os resultados financeiros das empresas do 
setor de energia elétrica no Brasil? 

O objetivo geral consiste em investigar o impacto econômico e financeiro dos 
investimentos socioambientais. A fim de alcançar tal objetivo, traçaram-se os seguintes 
objetivos específicos: 

i. Identificar o impacto dos investimentos socioambientais na rentabilidade das 
organizações; 

ii.  Analisar o comportamento do lucro líquido decorrente dos investimentos 
socioambientais nas organizações; 

iii.  Estudar o impacto dos investimentos socioambientais na geração de caixa das 
organizações; 

iv. Identificar a influência dos investimentos socioambientais na geração de receita das 
organizações. 

O estudo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução, contextualizando 
o tema e definindo o objetivo geral e os objetivos específicos. A revisão da literatura é tratada 
na segunda seção. A seguir, apresenta-se a metodologia, que contempla as hipóteses da 
pesquisa, a definição da amostra, as variáveis estudadas e a análise estatística. A quarta seção 
apresenta a análise dos resultados do estudo e, em seguida, são apresentadas as devidas 
conclusões do estudo. 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 A Teoria dos Stakeholders e a Responsabilidade Socioambiental 

Segundo Arantes (2006), em termos gerais, a sociedade e o mercado têm cobrado dos 
empresários uma postura socialmente responsável, que busque minimizar não somente as 
desigualdades sociais existentes, mas também o impacto negativo causado pelo 
desenvolvimento de atividades de alguns setores da economia. Desta forma, a ideia de que a 
empresa que gera lucro já cumpriu suas obrigações tende a não ser mais suficiente no 
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contexto atual, Friedman (1970). Logo, cada vez mais, as empresas têm inserido em seu 
negócio práticas relativas à responsabilidade social e ambiental. 

Essa mudança no comportamento do mercado promoveu uma alteração no foco da 
empresa de shareholders (acionistas) para stakeholders (todas as partes interessadas), 
Freeman e Reed (1983). 

A teoria de base utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é a Teoria dos 
Stakeholders. Segundo Freeman (1984, p.25), stakeholder é “qualquer grupo ou indivíduo que 
pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da empresa”. Logo, devem ser 
considerados colaboradores, fornecedores, clientes, comunidades, a sociedade, acionistas/ 
investidores e qualquer parte afetada pela empresa. 

Para Silveira, Yoshinaga e Borba (2005), a teoria dos stakeholders defende que as 
decisões sejam tomadas para equilibrar e satisfazer os interesses de todos os públicos 
envolvidos com a corporação. Portanto, os gestores devem criar e implementar processos que 
satisfaçam todas as partes que tenham interesses na empresa ou que se relacionem com a 
mesma. 

Nesta pesquisa serão priorizados os seguintes stakeholders: i) acionistas/investidores – 
que são beneficiários do resultado econômico-financeiro da empresa, ii) colaboradores – 
beneficiados por investimentos sociais legais e não obrigatórios, iii) comunidade – que recebe 
investimentos no entorno da empresa, e iv) meio ambiente – apresentado sob o aspecto da 
proteção legal e voluntária, na atividade operacional da empresa ou de forma abrangente. 

Segundo o modelo apresentado por Lourenço e Schröder (2003), a responsabilidade 
social possui três abordagens distintas: a) abordagem da obrigação social; b) abordagem da 
reação social; e c) abordagem da sensibilidade social. Estas abordagens estão diretamente 
relacionadas com as interações entre a entidade e os stakeholders. 

Na abordagem da obrigação social, a empresa tem um comportamento socialmente 
responsável, buscando o lucro dentro das restrições legais impostas pela sociedade e podendo 
afirmar que cumpriu suas obrigações para com a sociedade ao criar bens e serviços em troca 
de lucros, dentro dos limites da lei. Esta abordagem aproxima-se do que é conceituado na 
teoria da maximização da riqueza dos acionistas. Segundo Sundaram e Ikpen (2001), ao 
maximizar valor para o acionista, todo o valor da empresa estaria sendo maximizado 
favorecendo todos os stakeholders da empresa, considerando a continuidade da corporação no 
longo prazo. 

A primeira abordagem tem como fundamento a Teoria da Firma e prioriza o 
acionista/investidor como único interessado na atividade da empresa. Ainda hoje possui 
defensores, porém o mais ilustre é Friedman (1970), que defende que a empresa não pode 
assumir responsabilidade social, porque isto é inerente a pessoas físicas. 

A abordagem da reação social considera as empresas como reativas às pressões 
oriundas de certos grupos como associações comerciais, ativistas sociais e consumidores. As 
empresas reagem, voluntária ou involuntariamente, para satisfazer essas pressões. Trata-se de 
um aspecto relevante na década de 80, Freeman, McVea (2001). No aspecto ambiental, 
merece destaque as ações do Green Peace e a criação de muitas Organizações Não-
Governamentais (ONG´s) em defesa do meio ambiente. 

A abordagem da sensibilidade social é a mais ampla e vai além das características da 
obrigação e da reação social. Tem como principal característica comportamentos socialmente 
responsáveis, antecipando e prevenindo impactos negativos mais do que reativos e 
reparadores, buscando a aplicabilidade do princípio da precaução na dimensão social e 
ambiental, Amoy (2006). Neste aspecto, vale ressaltar a amplitude dos stakeholders 
abrangidos nesta perspectiva. 

Para Lourenço e Schröder (2003, p. 89), “a idéia de responsabilidade social supõe que 
a corporação tenha não apenas obrigações legais e econômicas, mas também certas 
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responsabilidades para com a sociedade, as quais se estendem além dessas obrigações”. 
Portanto, as empresas precisam assumir uma postura mais pró-ativa quanto à inserção de 
práticas sociais e ambientais no negócio. 

Aderir ou não às práticas sociais não é uma tarefa simples para o gestor, que deve 
analisar estrategicamente a missão da sua organização. Segundo Matias (2007), definir a 
missão da organização possibilita uma visão abrangente e multidisciplinar da empresa, mas 
pode-se concluir que seja gerar valor para os seus stakeholders. Nesse sentido, a tomada de 
decisão por parte do administrador em inserir práticas de responsabilidades sociais e 
ambientais nas atividades da empresa deve considerar a geração de valor que as mesmas 
trazem ao negócio. 

Ainda em relação ao retorno que a responsabilidade social pode trazer ao negócio, 
Melo Neto e Fróes (1999) consideram o conceito de “retorno social institucional”, o qual 
ocorre quando a maioria dos consumidores privilegia a atitude da empresa em investir em 
ações sociais e ambientais e o desempenho da empresa obtém o reconhecimento público, 
potencializando sua marca, reforçando sua imagem, assegurando a lealdade de seus 
empregados, fidelizando clientes, reforçando parcerias, conquistando novos clientes, 
aumentando a sua participação no mercado e conquistando novos mercados, além de 
incrementar suas vendas. 

A relação entre a empresa e os seus stakeholders pode gerar resultados favoráveis ou 
desfavoráveis para a entidade. E esta pesquisa tem por objetivo pesquisar se há influência dos 
investimentos socioambientais para os empregados, a comunidade e o meio ambiente sobre o 
resultado econômico-financeiro das empresas do setor de energia elétrica brasileiro, 
beneficiando os seus acionistas e investidores. 

 
2.2 Responsabilidade Socioambiental e o Modelo IBASE 

A responsabilidade socioambiental é um tema que tem promovido muitas pesquisas e 
encontra-se em transição contínua no ambiente empresarial, tendo em vista que cada vez mais 
as empresas vêm se adaptando às necessidades de práticas sustentáveis que relacionem sua 
performance sob o enfoque econômico social e ambiental. 

O conceito de responsabilidade socioambiental vem sendo aprimorado quanto à 
capacidade de sua operacionalização e mensuração. De acordo com Ashley, Coutinho e 
Tomei (2000), esse conceito subdivide-se em vertentes de conhecimento: responsabilidade 
social corporativa, retitude social corporativa, performance social corporativa, performance 
social dos stakeholders, auditoria social e inovação social. 

Apesar do conceito de responsabilidade socioambiental ter um viés com forte 
conotação ética e de responsabilidade social corporativa, cada vez mais este vem se tornando 
de caráter normativo e cercado de debates filosóficos sobre o dever das corporações em 
promover o desenvolvimento social e ambiental (ASHLEY; COUTINHO; TOMEI, 2000). 

Ressalta-se ainda que, sob o ponto de vista moral, as empresas são pressionadas por 
seus stakeholders para divulgar suas informações sob o enfoque da sustentabilidade, 
englobando os aspectos econômico, social e ambiental (PEREZ, 2008). 

Com o objetivo de melhorar a qualidade e o rigor das informações prestadas aos 
diversos stakeholders, foi desenvolvido o balanço social como instrumento de evidenciação 
da responsabilidade socioambiental empresarial (TINOCO, 2006). 

Conforme Ceretta et al (2009), no Brasil, o debate em torno do balanço social 
alcançou maior projeção a partir de campanha lançada em 1997, pelo Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas (IBASE), liderada pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho).  

O modelo de Balanço Social contém informações divididas três seções e sete grupos: 
dados gerais da empresa (grupo 1), indicadores (grupos 2 a 5) e outras informações (grupos 6 
e 7). 
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A estratégia da adoção de um modelo simplificado foi facilitar a análise adequada da 
função social da empresa ao longo dos anos. Sua configuração se caracteriza pela 
predominância de dados expressos em valores quantitativos, financeiros ou não, que possam 
ajudar nas análises comparativas da própria empresa ao longo do tempo ou entre outras 
empresas (KITAHARA, 2007). 

 
2.3 Alguns Estudos Empíricos sobre a Relação entre Responsabilidade Socioambiental e 
Desempenho Econômico-financeiro 

A relação entre a responsabilidade socioambiental e o desempenho financeiro tem-se 
mostrado um desafio para a pesquisa acadêmica, pois devido à sua complexidade e 
dinamismo, essas medidas acarretaram diversos estudos com resultados divergentes sobre 
essa relação. Contudo, a maioria destas pesquisas, principalmente as mais recentes, mostram 
uma relação positiva entre essas variáveis, como por exemplo os resultados apresentados nos 
estudos de Machado e Machado (2009), Borba (2006), Castro Júnior, Abreu e Soares (2005) e 
Moore e Robson (2001).  

No cenário nacional, pesquisas mais recentes analisam a conduta socioambiental, 
utilizando principalmente como proxy os indicadores do balanço social, modelo IBASE. 
Machado e Machado (2009) analisaram por meio da regressão linear múltipla, se a 
responsabilidade social, representada pelos indicadores sociais e ambientais, líquidos de 
encargos sociais compulsórios e tributos, causa impacto no desempenho financeiro das 
empresas. Como proxy para o desempenho financeiro da empresa foram utilizadas três 
variáveis dependentes: EBITDA (Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and 
Amortization), Receita Operacional e Receita Líquida. Os resultados evidenciaram haver um 
impacto positivo da responsabilidade social no desempenho das empresas, no que tange aos 
indicadores internos e externos. Quanto aos indicadores ambientais, a pesquisa não identificou 
indícios de que estes possam promover impactos, positivos ou negativos, no desempenho 
financeiro das empresas da amostra. 

No estudo desenvolvido por Borba (2006), foram utilizadas cinco medidas para 
mensurar o desempenho financeiro, três variáveis avaliando valores contábeis: lucro 
operacional sobre ativo total, lucro operacional próprio sobre ativo total e retorno da geração 
bruta de caixa sobre o ativo; e duas variáveis para representar o desempenho financeiro a 
valores de mercado: valor da firma e Q de Tobin. O desempenho social teve por base o 
balanço social, sugerido pelo IBASE. Foram consideradas duas variáveis de controle: os 
setores de atuação e o tamanho da empresa. Foram realizadas três análises. A primeira se o 
desempenho social afetou o financeiro. A segunda analisou a situação inversa. E se existe 
uma relação sinérgica entre os dois. De maneira geral, os resultados encontrados não 
identificaram relação estatisticamente significante entre o desempenho social e o desempenho 
financeiro. 

Castro Júnior, Abreu e Soares (2005) analisaram a relação entre a conduta ambiental e 
a performance econômico-financeira das empresas de fiação e tecelagem de capital aberto (de 
onde), concluindo que empresas que adotam condutas ambientalmente responsáveis possuem 
uma tendência a apresentar melhores resultados econômicos. As análises econômico-
financeiras utilizadas foram: EBITDA, Faturamento Líquido, Lucro Líquido, Ativo Total e 
ROE (Return On Equity) ou Retorno sobre o Patrimônio. Foram identificados sinais positivos 
dos coeficientes estimados das regressões entre conduta ambiental e performance econômica 
indicando que, dentro da amostragem estudada, as empresas que adotam condutas 
ambientalmente responsáveis apresentam melhores performances econômicas. 

Já no âmbito internacional, de acordo com o levantamento do estudo de Moore e 
Robson  (2001), entre as dedadas de 70 a 90 diversos estudos foram desenvolvidos com o 
intuito de analisar a relação entre os investimentos em ações socioambientais e a performance 



6 
 

financeira de empresas de diversos segmentos. Segundo Moore e Robson (2001), existem três 
possíveis causas do relacionamento entre os investimentos socioambientais e o financeiro, 
quais sejam: (i) Os investimento socioambientais conduzem o desempenho financeiro; (ii) O 
desempenho financeiro conduz os investimentos socioambientais, (iii) Os investimentos 
socioambientais e desempenho financeiro são sinérgicos. Dos 62 estudos analisados por 
Moore e Robson (2001), 33 encontraram relações positivas entre o desempenho financeiro e 
os investimentos socioambientais, 32% uma relação negativa entre estas variáveis 
identificaram e 15% apresentaram resultados não conclusivos. Evidências semelhantes foram 
observadas na última década pelo levantamento feito por Beurden e Gossling (2008), no qual 
68% dos artigos analisados apresentaram relação positiva entre os investimentos 
socioambientais e o desempenho financeiro, 6% apresentaram relação negativa e 26% 
nenhuma relação significante. 

Albers e Günther (2010) analisaram a influência de incentivos econômicos em afetar a 
decisão dos gestores em divulgar ou não informações sobre a performance sócio-ambiental de 
acordo com o modelo de relatório da Global Reporting Initiative (GRI), numa amostra de 600 
empresas européias. Foram utilizadas como variáveis de desempenho financeiro: índice Dow 
Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX), endividamento, beta de mercado, retorno 
sobre investimento e faturamento. Os resultados mostram que as variáveis DJSI STOXX, 
retorno sobre investimento e faturamento apresentaram relação positiva com a performance 
socioambiental, enquanto o endividamento apresentou relação negativa e a variável beta de 
mercado não apresentou relação estatisticamente significante.  

Os resultados dos estudos apresentados são condizentes com a premissa de que tanto o 
desempenho financeiro afeta o desempenho socioambiental quanto o segundo afeta o 
primeiro. 

 
3 METODOLOGIA 

De acordo com os objetivos propostos, a pesquisa é classificada como do tipo 
exploratória e descritiva (RICHARDSON et al, 2009). Quanto ao delineamento, enquadra-se 
como bibliográfica e documental (GIL, 2008). A fonte documental é primária e público-
privada, constituída de relatórios financeiros e de sustentabilidade disponíveis na internet.  

Tratando-se de métodos científicos são adotados três métodos: o dedutivo para 
analisar o impacto dos investimentos socioambientais no desempenho financeiro das 
empresas, com fundamento na Teoria dos Stakeholders; o método indutivo para tratar o tema 
de forma específica no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no 
Brasil, no exercício de 2009; e o método estatístico para aplicação e análise quantitativa dos 
dados utilizados no estudo (GIL, 2008). 

Apresenta-se a seguir a definição da amostra, as hipóteses da pesquisa e as técnicas de 
análise de dados. 

 
3.1 Definição da Amostra da Pesquisa 

O objeto de estudo desta pesquisa é o universo de empresas brasileiras do setor de 
energia elétrica que divulgaram as suas informações socioambientais referentes ao exercício 
de 2009, no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Este universo totaliza 95 
empresas. Após a coleta dos relatórios financeiros nos sites das empresas foi realizado o 
cruzamento de dados para formar a amostra de 51 empresas. Estas empresas pertencem aos 
elos de geração, transmissão e distribuição de energia. 

A amostra é não probabilística, pois foi definida a partir da disponibilidade das 
informações necessárias para a realização do estudo econométrico (GIL, 2008). 
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A coleta de dados foi realizada em demonstrações contábeis obrigatórias e voluntárias 
contidas nos relatórios financeiros e de sustentabilidade/ socioambientais das empresas 
selecionadas na amostra. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição das empresas quanto aos elos da cadeia de valor 
do setor de energia elétrica, se as empresas são distribuidoras, transmissoras e/ou geradoras de 
energia. 

 
Tabela 1 – Distribuição das empresas da amostra quanto aos elos da cadeia de valor do setor 
de energia elétrica 
Elos da cadeia de valor do setor 

de energia elétrica Quantidade de empresas 
Representatividade 

(%) 
Geradora 4 8 
Geradora e Transmissora 4 8 
Geradora e Distribuidora 1 2 
Transmissora 9 18 
Distribuidora 33 65 

TOTAL 51* 100 
*Dados coletados em Outubro de 2010. 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado em ANEEL (2010) 

 
Observa-se que a amostra do presente estudo abrangeu em sua maioria, 65%, empresas 

de distribuição do elo da cadeia de valor do setor de energia elétrica. 
 

3.2 Técnicas de Análise de Dados 
Quanto às ferramentas estatísticas utilizadas neste estudo, a priori , efetuou-se a análise 

do Coeficiente de Correlação de Pearson, o qual, de acordo com Stevenson (2001), tem o 
objetivo de determinar a força do relacionamento entre duas observações. Neste estudo 
contempla a relação entre as variáveis dependentes e independentes. 

Segundo Appolinário (2006), o referido coeficiente varia de -1 a 1 e quanto mais 
próximo de 1, em módulo, maior é a correlação entre as variáveis. O valor 1 representa a 
correlação perfeita. Quanto mais próximo ou igual a zero apresentar o coeficiente, menor é a 
relação entre as variáveis. O sinal diz respeito ao sentido da correlação, relação direta ou 
indiretamente proporcional entre as variáveis.  

A seguir, realiza-se a análise de regressão linear múltipla, que, de acordo com Fávero 
et al. (2009, p. 346), “tem como objetivo estudar a relação entre duas ou mais variáveis 
explicativas, que se apresentam na forma linear”. A característica principal da regressão linear 
múltipla é “a existência de dependência estatística de uma variável denominada dependente, 
ou variável prevista ou explicada, em relação a uma ou mais variáveis independentes, 
explanatórias ou preditoras” (CUNHA, COELHO, 2007, p. 132). 

O modelo matemático da regressão linear múltipla, segundo Gujarati (2006), é 
representado na equação 1. 

           (1) 
Onde: 
Y: variável dependente;  

 : intercepto entre a reta e o eixo ortogonal;  
 (para i ≠ 0): coeficientes de regressão estimados; 
 : valores das variáveis independentes; 
 : erros populacionais. 

A qualidade do modelo de regressão linear múltipla é observada por meio do 
coeficiente de determinação, representado pelo R², o qual informa o quanto as variáveis 
independentes explicam a variável dependente. 
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Para testar a significância do modelo de regressão linear múltipla efetuou-se o teste F 
(distribuição de Fischer), que tem por base o coeficiente de determinação. Este teste verifica 
se pelo menos um dos βi (coeficiente estimado) é estatisticamente diferente de zero, indicando 
que a alteração em pelo menos uma das variáveis independentes causa alteração na variável 
dependente (FÁVERO et al., 2009).  

O teste considera as hipóteses: 
 (modelo restrito)  
 (modelo não restrito) 

       
A um nível de significância de 5%, se o valor do teste F do modelo for maior que o F 

crítico (Teste F) rejeita-se H0, e se conclui que pelo menos uma das variáveis explicativas 
apresenta significância. Logo, o modelo é não restrito, ou seja, é significante. 

Posteriormente, efetuou-se o teste de significância para cada variável independente por 
meio do teste estatístico `t de Student`. A metodologia deste teste é semelhante à do teste F 
Assim, se o nível descritivo (p-valor) for maior do que o nível de significância (α=0,05), a 
variável não é significante. Caso contrário, se o p-valor for menor, a variável possui 
significância. 

A primeira análise de regressão múltipla teve como variável dependente a 
rentabilidade, calculada a partir ROE, e como variáveis independentes os investimentos 
sociais internos, sociais externos e ambientais. A regressão linear múltipla é representada na 
equação 2: 

          (2) 
Onde: 
RENT: rentabilidade;  

: intercepto entre a reta e o eixo ortogonal;  
 (para i ≠ 0): coeficientes de regressão estimados; 

ISI: valor dos investimentos sociais internos; 
ISE: valor dos investimentos sociais externos; 
IA: valor dos investimentos ambientais; 

: erros populacionais. 
A segunda análise de regressão múltipla tem como variável dependente o Lucro 

Líquido. O modelo desta regressão está representado na equação 3. 
             (3) 

A terceira análise tem como variável dependente a geração de caixa, representada pelo 
valor do LAJIDA ou EBITDA. O modelo é representado na equação 4. 

            (4) 
Finalmente, a quarta análise tem como variável dependente a geração de receita, 

representada pelo valor da receita líquida. A equação 5 representa esta regressão.  
           (5) 

Os resultados do coeficiente de correlação de Pearson e da regressão linear múltipla 
são apresentados e analisados na próxima seção. 

 
4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os dados foram analisados descritivamente e a seguir em modelo de regressão 
múltipla. O software estatístico utilizado foi o Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS 15) e Stata 9.0. 
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4.1 Análise Descritiva 
Inicialmente, efetuou-se a análise descritiva dos dados referentes às variáveis 

observadas das empresas. A Tabela 2 dispõe os dados descritivos das variáveis dependentes, 
referentes aos resultados das companhias. 

 
Tabela 2 – Estatística Descritiva dos dados 

 
Rentabilidade 

(%) 
Lucro Líquido 

(R$ Mil) 
Geração de caixa 

(R$ Mil) 
Receita Líquida 

(R$ Mil) 
Número de 
Observações 

51 51 51 51 

Média 17,79 175.840,89 330.418,79 1.153.867,73 
Mediana 15,94 29.603,00 48.601,00 290.984,00 
Desvio Padrão 137,24 284.857,95 531.514,01 1.525.026,76 
Coeficiente de 
Variação (%) 

771,45 162,00 160,86 132,17 

Intervalo 1.246,70 1.319.327,00 2.409.496,00 6.377.426,00 
Mínimo -534,60 -9.861,00 -6.767,00 7.241,00 
Máximo 712,10 1.309.466,00 2.402.729,00 6.384.667,00 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
A partir da Tabela 2, observa-se, por meio do valor Coeficiente de Variação, que há 

enorme variabilidade quanto aos resultados das empresas em estudo. Observa-se maior 
homogeneidade entre os resultados das empresas no que se refere à Receita Líquida. O nível 
de variabilidade pode ser explicado pela existência na amostra de empresas distribuidoras que 
possuem mais de 500.000 mil consumidores e de empresas com número de consumidores 
inferior. Estas possuem resultados equivalentes às empresas transmissoras e as geradoras de 
pequeno e médio porte. Isto promove um equilíbrio entre empresas com grande e médio nível 
de receita. 

Além disso, há que se considerar o aspecto do setor de energia ser regulado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no aspecto do valor da tarifa. Atualmente, as 
empresas ainda possuem contratos longos de monopólio no fornecimento de energia em 
alguns estados ou municípios. Portanto, apesar do número de 63 empresas distribuidoras, em 
2010, ANEEL (2010) não existe opção para os consumidores de pequeno e médio porte de 
escolherem o seu fornecedor de energia. 

A Rentabilidade apresentou maior coeficiente de variação entre as empresas, 771,45%, 
indicando valores bastante diversificados entre as observações em relação a este resultado. 

Efetuou-se também a análise descritiva dos dados das variáveis independentes, 
referentes aos investimentos socioambientais das empresas, conforme Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Estatística Descritiva das variáveis independentes 

 
Indicadores Sociais 
Internos (R$ Mil) 

Indicadores Sociais 
Externos (R$ Mil) 

Indicadores Ambientais 
(R$ Mil) 

Número de 
Observações 

51 51 51 

Média 61.015,37 27.963,06 13.817,16 
Mediana 9.593,00 1.408,00 1.903,00 
Desvio Padrão 102.834,48 70.585,98 23.819,82 
Coeficiente de 
Variação (%) 

168,54 252,43 172,39 

Intervalo 543.166,00 416.433,00 112.432,00 
Mínimo 1,00 0,00 0,00 
Máximo 543.167,00 416.433,00 112.432,00 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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As variáveis explicativas ou independentes apresentaram resultados diversificados. De 
acordo com a Tabela 3 pode-se perceber que o principal investimento efetuado pelas 
empresas, em média, foram em investimentos sociais internos, sugerindo maior nível de 
preocupação com os empregados. Trata-se de uma característica decorrente do período estatal 
em que as empresas fazem investimentos para os seus empregados de forma legal e 
voluntária. 

A partir dessa inferência, o segundo item que apresentou maior média foram os 
indicadores sociais externos. No entanto, esta análise deve ser aprofundada, pois algumas 
empresas costumam incluir nestes investimentos projetos sociais financiados pelo governo ou 
pelos consumidores, como os programas universalização e luz para todos, em que são 
investidos montantes muito elevados. 

Observa-se, a partir do Coeficiente de Variação, alta variabilidade nos investimentos 
nos três indicadores observados das 51 empresas, identificando maior heterogeneidade nos 
indicadores sociais externos ao passo que os indicadores sociais internos mostraram-se menos 
dispersos. 

Efetuou-se também a análise de correlação por meio do Coeficiente de Correlação 
Linear de Pearson entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Tal correlação 
foi segregada de acordo com as quatro regressões realizadas. Na Tabela 4 são dispostos os 
coeficientes e as respectivas significâncias referentes à correlação entre as variáveis 
dependentes e independentes. 

 
Tabela 4 – Correlação entre variáveis de estudo 

Indicador Rentabilidade Lucro Líquido Geração de caixa Receita líquida 
ISI -0,009 0,498* 0,474* 0,847* 
ISE 0,039 0,323 0,131 0,458* 
IA 0,013 0,422* 0,519* 0,507* 

*Significante a α=5% 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Observa-se na Tabela 4, que as variáveis dependentes estão organizadas nas colunas, e 

nas linhas constam as variáveis independentes.  
A matriz apresenta o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis. Portanto 

a mais alta correlação observada foi entre a Receita Líquida e o Investimento Social Interno, 
com coeficiente de correlação igual a 0,847, ou seja, 84,7%. Enquanto, a Rentabilidade foi a 
única variável dependente que não apresentou correlação significante com nenhuma variável 
independente (ISI, ISE e IA), pois apresenta p-valor acima de 5% ou 0,05. 
 
4.2. Regressão Linear Múltipla 

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados referentes às análises de 
regressão linear múltipla. Primeiramente, efetuaram-se os testes quanto aos pressupostos do 
modelo de regressão, que são: homocedasticidade, normalidade dos resíduos, independência 
dos resíduos e multicolinearidade. 

A homocedasticidade foi observada a partir do Teste de Pesarán-Pesarán, ela examina 
se a variância dos resíduos mantém-se constante em todo o espectro das variáveis 
independentes (CUNHA, COELHO, 2007). Com base no resultado de tal pressuposto a 
hipótese nula, a qual indica que os resíduos são homoscedásticos, foi rejeitada nas regressões 
nas quais as variáveis dependentes são as Lucro Líquido, Criação de Caixa e Receita Líquida, 
visto que, os valores da estatística F do teste apresentaram valores inferiores ao nível de 
significância de 5%, indicando, portanto, a presença de heterocedasticidade. Os valores da 
estatística F podem ser observados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Teste de homocedasticidade 
Variável dependente Estatística F 
Rentabilidade – RENT 0,992 

Lucro Líquido – LL 0,000 
Criação de Caixa – CX 0,000 
Receita Líquida – REC 0,000 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Para ultrapassar o problema de heterocedasticidade foi aplicado aos modelos de 

regressão a correção de White ou regressão robusta, fornecendo estimadores consistentes e 
não viesados (FÁVERO et al., 2009). 

A normalidade dos resíduos foi analisada a partir do teste Kolmogorov-Smirnov. Os 
valores encontrados a partir do teste indicam aceitação da hipótese de que os resíduos seguem 
distribuição normal em todas as regressões. Observa-se isso a partir dos dados demonstrados 
na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Teste normalidade dos resíduos 

Variável dependente Teste Kolmogorov-Smirnov 
Rentabilidade – RENT 0,000 

Lucro Líquido – LL 0,001 
Criação de Caixa – CX 0,002 
Receita Líquida – REC 0,005 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
A independência dos resíduos, observada por meio da estatística Durbin-Watson, 

detectou-se ausência de autocorrelação serial, atendendo o pressuposto da regressão. Tal 
observação pode ser feita a partir da Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Teste independência dos resíduos 

Variável dependente Estatística Durbin-Watson 
Rentabilidade – RENT 1,758 

Lucro Líquido – LL 2,047 
Criação de Caixa – CX 2,059 
Receita Líquida – REC 2,155 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Para detectar a multicolinearidade efetuou-se o teste Variance Inflation Factor (VIF). 

A multicolinearidade entre os dados apresentou-se aceitável, visto que os resultados 
encontrados na estatística VIF foram: 1,208; 1,309 e 1,411, referentes às variáveis 
independentes nos modelos de regressão múltipla analisados. Constatando-se nível de 
multicolinearidade aceitável, entre 1 e 10, de acordo com a regra prática adotada por Gujarati 
(2006). 

Realizados os testes dos pressupostos das regressões, a seguir, são apresentados os 
resultados das análises de regressão efetuadas no presente estudo. Vale ressaltar que a relação 
esperada no modelo cross section é: quanto mais recursos as organizações investirem em 
ações sociais internas, externas e no meio ambiental, maiores serão seus resultados. 

A análise do primeiro modelo de regressão linear múltipla apresentou os resultados 
evidenciados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Resultados do modelo de regressão linear múltipla entre a Rentabilidade e as 
variáveis socioambientais 

Variáveis 
Explicativas 

Coeficiente estimado 
(B) 

Erro padrão 
Robusto 

t P-valor 
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Constante 17,1110730 28,9323100 0,59 0,557 
ISI -0,00003040 0,0000776 -0,39 0,697 
ISE 0,00008870 0,0000465 1,91 0,063 
IA 0,00000329 0,0003041 0,01 0,991 
R=0,045      R²=0,002      R²aj=-0,062 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
A Tabela 8 apresenta os coeficientes e a significância das variáveis independentes. Os 

coeficientes estimados (B) indicam a relação entre as variáveis. Enquanto, o p-valor > 0,05 
confirma o resultado da análise descritiva de que a rentabilidade não é influenciada pelas 
variáveis independentes ISI, ISE e IA, ou seja, não apresentam significância. 

O coeficiente de determinação (R²) no valor zero também confirma a hipótese nula de 
que não existe regressão entre as variáveis. Assim, é possível inferir que a rentabilidade, de 
acordo com este estudo, não é influenciada pelos investimentos socioambientais. A regressão 
apresentou no teste F Sig. = 0,992 confirmando o resultado apresentado no R2 de que a 
regressão não é significativa. 

Tal comprovação corrobora com os resultados de Borba (2006) onde não foi 
encontrada relação estatisticamente significante entre o desempenho socioambiental e nenhum 
dos índices de rentabilidade analisados (lucro operacional sobre ativo total, lucro operacional 
próprio sobre ativo total e retorno da geração bruta de caixa sobre o ativo). 

Os resultados da segunda regressão estão sintetizados na Tabela 8: 
 

Tabela 9 – Resultados do modelo de regressão linear múltipla entre o Lucro Líquido e as 
variáveis socioambientais 

Variáveis 
Explicativas 

Coeficiente estimado 
(B) 

Erro padrão 
Robusto 

t P-valor 

Constante 63.123,722 27.202,420 2,32 0,025 
ISI 1,0498020 0,4722931 2,22 0,031 
ISE 0,4209049 0,6707749 0,63 0,533 
IA 2,6701080 3,2795250 0,81 0,420 
R= 0,563     R²= 0,317     R²aj= 0,273 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
De acordo com a Tabela 9, percebe-se na coluna p-valor, que as variáveis Constante e 

ISI foram significantes, pois apresentaram resultados inferiores a 0,05. Logo, pelo menos um 
coeficiente estimado foi significante, pode-se concluir que a hipótese nula foi rejeitada e a 
regressão é válida. 

Realizado o teste de ajustamento, teste F, foi confirmada a significância do modelo 
tendo em vista que Sig. = 0,003, inferior a α=0,05. 

O coeficiente de determinação (R²) infere que 31,70% do Lucro Líquido é explicado 
pelo investimento socioambiental (ISE). Além disso, o poder explicativo da regressão linear 
múltipla, neste modelo, é de 27,30%, representado pelo R² ajustado. 

O modelo obtido é apresentado na equação 6. 
                                  (6) 

O resultado desta regressão indica que apenas o investimento social externo pode 
influenciar o Lucro Líquido nas empresas de energia elétrica no Brasil. A equação sugere que 
para cada acréscimo de mil reais gastos com responsabilidade social para os empregados 
implica um aumento de aproximadamente 1,05 mil no Lucro Líquido. 

A relação entre o Lucro Líquido e os investimentos sociais internos e externos foram 
significativas no estudo de Machado e Machado (2009). Neste estudo apenas os investimentos 
sociais internos apresentaram significância. Quanto aos investimentos ambientais, em ambos 
os estudos foram não significantes quando relacionados ao lucro líquido. 
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A Tabela 10 apresenta os resultados do terceiro modelo de regressão linear múltipla, 
entre a Geração de Caixa e as variáveis socioambientais. 

 
Tabela 10 – Resultados do modelo de regressão linear múltipla entre a Geração de Caixa e as 
variáveis socioambientais 

Variáveis 
Explicativas 

Coeficiente estimado 
(B) 

Erro padrão 
Robusto 

t P-valor 

Constante 111.829,1 46.469,43 2,41 0,020 
ISI 1,712341 0,712963 2,40 0,020 
ISE -0,650327 1,559930 -0,42 0,679 
IA 9,574744 5,725747 1,67 0,101 
R= 0,601   R²= 0,361   R²aj= 0,321 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
A Tabela 10 indica que as variáveis Constante e investimentos sociais internos foram 

significantes, pois apresentam p-valor inferior a 0,05.  
De acordo com o teste F, confirmou-se a significância do modelo, tendo em vista que 

Sig. = 0,007. Logo, pode-se dizer que o modelo de regressão é válido. 
Observa-se também, a partir do valor do R, que o grau de associação entre a variável 

dependente e as variáveis independentes é de 60,10%, no presente modelo. O R² indica que 
36,10% da geração de caixa é explicada pelos indicadores socioambientais. De acordo com o 
valor do R² ajustado, o poder explicativo da regressão linear múltipla, neste modelo, é de 
32,10%. 

O modelo da regressão está na equação 7. 
             (7) 

Esta regressão sugere a existência do impacto dos investimentos sociais internos na 
geração de caixa das empresas da amostra. 

Tais resultados corroboram em partes com os estudos de Castro Júnior, Abreu (2005) e 
Machado e Machado (2009), os quais encontraram relação positiva tanto entre os 
investimentos em indicadores sociais internos, externos, quanto os indicadores ambientais 
com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA. Já a referida pesquisa não encontrou 
relação estatisticamente significante entre a variável dependente EBITDA e as variáveis 
independentes ISE e IA. 

Finalmente, foi efetuada a quarta análise de regressão, com a Receita Líquida como 
variável dependente. O resultado está evidenciado na Tabela 11. 

 
Tabela 11 – Resultados do modelo de regressão linear múltipla entre a Receita Líquida e as 

variáveis socioambientais 
Variáveis 

Explicativas 
Coeficiente estimado 

(B) 
Erro padrão 

Robusto 
t P-valor 

Constante 259.091,1 89.203,81 2,90 0,006 
ISI 11,01475 0,791634 13,91 0,000 
ISE 3,741209 1,359041 2,75 0,008 
IA 8,546779 6,975907 1,23 0,227 
R= 0,881     R²= 0,776     R²aj= 0,762 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
De acordo com a Tabela 11 observa-se significância na Constante e em duas variáveis 

independentes, indicadores sociais internos e indicadores sociais externos, pois o p-valor 
destas foi inferior a 0,05. 

O teste F confirmou a significância do modelo, tendo em vista que Sig.= 0,000. Assim, 
pode-se dizer que o modelo de regressão é válido. 



14 
 

A partir do valor do R, pode-se afirmar que o grau de associação entre a variável 
dependente e as variáveis independentes foi de 88,10%, no presente modelo. É possível inferir 
ainda que, 77,60% da receita líquida foi explicada pelos indicadores sociais internos e 
externos. O valor do R² ajustado indica que o poder explicativo da regressão linear múltipla, 
neste modelo, é de 76,20%. 

O modelo de regressão é apresentado na equação 8. 
             (8) 

Esta regressão indica que os investimentos sociais internos e sociais externos 
influenciam positivamente a geração de receita para as empresas do setor de energia elétrica 
no Brasil.  

Os resultados desta pesquisa corroboram com os resultados de Castro Júnior, Abreu 
(2005). Já o estudo de Machado e Machado (2009) não encontrou relação significante entre a 
receita líquida e o investimento ambiental. 

A partir dos dados coletados, dos resultados obtidos e analisados, e dos modelos de 
regressão linear múltipla estimados, pode-se fazer inferências quanto ao impacto de 
investimentos socioambientais nos resultados econômico e financeiro das empresas do setor 
de energia elétrica. Os resultados proporcionados pela presente análise indicaram ausência de 
impacto dos investimentos socioambientais na rentabilidade. Enquanto o lucro líquido 
mostrou-se sensível ao investimento social interno. Observou-se também a influência positiva 
dos investimentos sociais internos e ambientais na geração de caixa das empresas. Além 
disso, detectou-se influência dos investimentos sociais internos e externos na receita líquida. 

De forma geral, foi observada uma significante correlação entre os resultados 
encontrados nesta pesquisa e os resultados de pesquisas anteriores, o que demonstra uma forte 
tendência de relação positiva entre os investimentos socioambientais e desempenho financeiro 
empresarial. Contudo, assim como demonstrado no estudo de Borba (2006), os investimentos 
de caráter social e ambiental não possuem relação estatisticamente significativa com o nível 
de rentabilidade das empresas. 

 
5 CONCLUSÃO 

O presente estudo analisou o impacto econômico-financeiro dos investimentos em 
indicadores socioambientais nos resultados das empresas do setor de energia elétrica 
brasileiro, em 2009. 

Realizou-se a análise do modelo de regressão linear múltipla para alcançar o objetivo 
da pesquisa. Os resultados indicaram que a rentabilidade não foi afetada pelos investimentos 
socioambientais. Já o lucro líquido e a geração de caixa das empresas podem ser influenciados 
pelo investimento social interno. Finalmente, observou-se que a receita líquida é incrementada 
com o aumento de investimentos sociais internos e externos. Em nenhum dos modelos os 
investimentos ambientais mostraram-se significantes. 

Quanto à limitação do estudo, pode-se constatar a quantidade de dados disponíveis 
pelas empresas durante a coleta, que só permitiu uma seleção de 51 empresas como amostra. 

Ressalte-se que os aspectos analisados neste estudo tratam dos resultados e 
investimentos referentes às empresas do setor de energia elétrica brasileiro, no exercício de 
2009. Logo, as conclusões não podem ser generalizadas. Além disso, há também diversos 
fatores que podem influenciar os resultados econômicos e financeiros das empresas, como por 
exemplo: cultura do país onde a empresa está instalada, modelo de gestão das empresas e 
nível de normalização aplicado à indústria. 

Sugere-se que sejam efetuados estudos posteriores que utilizem séries temporais, 
comparativamente, considerando que nesta pesquisa foi utilizado um modelo cross section. 
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