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RESUMO 
O trabalho teve como problema de pesquisa as ações empreendidas para a redução de 
emissões de GEEs do setor de Energia Elétrica cadastradas no ISE e no ICO2 da 
BM&FBovespa no ano de 2010. O trabalho teve como objetivo classificar a natureza das 
referidas ações entre proativas, preventivas e reativas e, também, associá-las ao porte das 
entidades. Os métodos empregados foram essencialmente a revisão de literatura e a análise de 
conteúdo dos relatórios das empresas. Pôde-se concluir que independente do montante de 
recursos à disposição das companhias, representado pelo total de ativos, as companhias 
possuem comportamento homogêneo; as ações de natureza proativa foram objetos dos 
relatórios de maior parte delas; as preventivas estiveram presentes em número reduzido e, por 
fim, não se identificaram relatos de natureza reativa. As medidas proativas identificadas 
podem se caracterizar como medidas passíveis de utilização massiva em prol da redução de 
impactos que culminam em mudanças climáticas negativas, como adoção de fontes 
alternativas e renováveis de energia, meios alternativos de comunicação e transporte, entre 
outras. 
 
Palavras-chave: Setor de Energia Elétrica. ISE/ICO2. Sustentabilidade. Proativa. Preventiva. 

 
Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos 
 
1 INTRODUÇÃO 
 Com o crescimento das cidades e o processo de urbanização houve um aumento da 
contaminação do meio ambiente; a poluição do ar, de acordo com Castro, Gouveia e Cejuco 
(2003) tem tido posição de destaque, pois atinge grandes parcelas da população e causa 
diversos efeitos nocivos à saúde, e por isso, vem sendo estudada com mais profundidade nos 
últimos anos. Para Freitas (2003), o processo de industrialização e urbanização, o aumento da 
participação política da classe trabalhadora e a incorporação de temas relacionados à saúde na 
pauta de reivindicações dos movimentos sociais possibilitaram que os problemas ambientais 
fossem compreendidos como resultado de processos fundamentalmente políticos e sociais.   
 Diante desta realidade, as empresas começaram a mostrar empenho nas ações 
sustentáveis. Brum e Fortaleza (2005) afirmam que o desafio de ações desse tipo é colocado 
para o governo, sociedade e, principalmente para toda a humanidade, tornando a 
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sustentabilidade uma proposta adequada para o desenvolvimento econômico mundial. Dessa 
forma, a sustentabilidade corporativa tem sido utilizada cada vez mais pelas organizações, a 
fim de buscar justificativas para as estratégias sustentáveis dentro das organizações 
(SALZMANN; IONESCU-SOMERS; STEGER, 2005).  
 Segundo Junqueira et al (2008), a sustentabilidade oferece à organização vantagem 
competitiva diante dos concorrentes, visto que no longo prazo os lucros empresariais estarão 
atrelados à sua permanência no mercado. Atualmente as empresas estão investindo cada vez 
mais em ações sustentáveis, estão preocupando-se mais com o futuro ambiental e com os 
lucros organizacionais, já que ambos estão relacionados. Para os autores, as responsabilidades 
sociais e ambientais criam um impacto positivo diante do mercado, de modo que o equilíbrio 
e a sustentabilidade contribuem para a boa imagem das organizações. 
 Como se pode observar do exposto, hoje em dia as pessoas estão interessadas em 
ações que culminem em bem estar social e sustentabilidade, e isso afeta inclusive os seus 
investimentos. Iniciativas como a criação dos índices ISE e ICO2 da BM&FBovespa ajudam 
estas pessoas a demandarem maior segurança e menos tempo na hora de investir seu capital, e 
fazem com que as empresas se empenhem em atitudes sustentáveis.  Neste sentido, a questão 
que se faz é: que tipo de atitudes as empresas estão tomando para reagir às pressões para 
melhorar sua relação com o meio ambiente, especialmente em relação às emissões de gases de 
efeito estufa (GEE): proativas, preventivas ou reativas? Tais atitudes são típicas de portes 
específicos? 
 O objetivo deste trabalho é identificar as ações empreendidas para reduzir as emissões 
de GEE, classificá-las de acordo com a natureza: proativa, preventiva e reativa das 
companhias do setor de Energia Elétrica, cadastradas no ISE e no ICO2 da BM&FBovespa e, 
associá-las com o porte das entidades. 
 Justifica-se a realização desta pesquisa em função do importante movimento de 
conscientização dos cidadãos, inclusive os que são empresários, no sentido de agir cada vez 
mais pró-ativamente, visando o desenvolvimento sustentável, o qual requer a criação de uma 
economia de baixo carbono, ou seja, com menos emissões de GEEs. 

Os procedimentos metodológicos tiveram por base a revisão de literatura e análise de 
conteúdo dos relatórios anuais e de sustentabilidade de 2010 das empresas listadas no ICO2 e 
ISE da BM&FBovespa; a limitação temporal se deveu ao fato de ser o conjunto mais 
completo na data de encerramento da coleta de dados, que foi julho de 2012. 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 
2.1 Sustentabilidade 
 De acordo com Silva, Reis e Amâncio (2011), a sustentabilidade tem seu significado 
atribuído ao paradigma antropocêntrico individualista, ou seja, a natureza é vista apenas como 
um instrumento do ser humano. No estudo desses autores, a sustentabilidade está relacionada 
a conceitos como: crescimento, rentabilidade, liderança e boas práticas de governança 
corporativa. Para os autores, a sustentabilidade visa à coletividade quando se trata de 
investimentos em programas sociais e responsabilidade social, mas tendo como meta os 
resultados financeiros das organizações. 
 Adaptando a definição padrão, largamente difundida, Junqueira, Adorno-Silva, 
Rodrigues e Barbieri (2008) apresentam como objetivo da sustentabilidade a preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas naturais, com planejamento e ações para esse fim, de forma 
a suprir as necessidades atuais sem prejudicar as gerações futuras. Em um sentido mais 
rigoroso, a sustentabilidade significa que todas as atividades devem sofrer maior rigor na sua 
avaliação, para poder determinar seus verdadeiros efeitos sobre o meio ambiente 
(MIKHAILOVA, 2005). 
 Assim, as demandas globais das sociedades e dos governos por uma economia baseada 
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na conservação ambiental reafirmam a necessidade das empresas de adotarem uma postura de 
sustentabilidade empresarial (FIGUEIREDO; ABREU; CASAS, 2009). 
 Para que isto ocorra, é necessário que haja inclusão da sustentabilidade em todos os 
processos de decisões das organizações, ou seja, mudanças na cultura, nos paradigmas e nos 
negócios (VELLANI; RIBEIRO, 2009). O conceito de sustentabilidade compreende três 
dimensões: a dimensão econômica, a social e a ecológica, e essas dimensões são denominadas 
Triple Bottom Line (TBL) da sustentabilidade de um negócio. O bottom line econômico 
mantém a sustentabilidade econômica ao gerenciar empresas lucrativas e geradoras de valor; 
o bottom line social direciona-se à sustentabilidade social ao estimular a educação, cultura, 
lazer e justiça social; e o bottom line ecológico procura assegurar a sustentabilidade ecológica 
ao manter ecossistemas vivos e com diversidade (VELLANI; RIBEIRO, 2009). 
 Silva, Reis e Amâncio (2011) afirmam que os investimentos socioambientais estão 
mais atrativos atualmente, pois contribuem para a promoção da organização e para o aumento 
dos resultados financeiros, agregando valor maior aos produtos e tornando a empresa mais 
atrativa para os investidores. A sustentabilidade é associada como uma forma de permanência 
da própria empresa, em que se pressupõe que a existência da organização deve ser garantida. 
 A sustentabilidade, assim como o desenvolvimento sustentável, são temas atuais que 
destacam a necessidade da preservação ambiental visando um futuro digno para as gerações 
futuras. Toda a sociedade deve estar preparada e almejar uma melhor gestão das dimensões 
econômicas, sociais e ambientais. Todos os setores da economia estão sendo pressionados 
pela sociedade para agir de forma sustentável.  
 Neste contexto, mecanismos têm sido criados para estimular o desenvolvimento de 
tecnologias para reduzir impactos socioambientais, entre eles o mercado de carbono. 
 O mercado de carbono surgiu após muitos debates internacionais sobre meio ambiente 
e aquecimento global, visando, entre outros aspectos, reduzir as emissões de GEE. E, em 
1997, o acordo internacional, denominado Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 
fevereiro de 2005, visando o combate às mudanças climáticas globais por meio do 
estabelecimento de uma nova relação entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, 
formalizou compromissos entre os países que a ele aderiram para diminuir suas emissões de 
GEEs. Tal compromisso tem se renovado ao longo dos anos, apesar, das incertezas e das 
discussões polêmicas.  
 O elemento principal entre os GEEs é o gás carbônico (CO2) e, cada tonelada dele que 
deixar de ser emitida ou for retirada da atmosfera equivale a um crédito de carbono, e poderá 
ser negociada no mercado mundial (BM&FBOVESPA, 2012c). Com isso, as empresas de 
países desenvolvidos, por serem muito poluidoras e não conseguirem diminuir sua produção, 
financiam a implementação de projetos de MDL nos países em desenvolvimento, e depois 
compram os créditos de carbono respectivos com o propósito de complementar suas cotas de 
redução de CO2. Ressaltando que tais empresas não podem cumprir seus compromissos de 
redução, apenas, com certificados de redução de emissões obtidas em outras companhias; 
deve-se ter alguma redução interna (RIBEIRO, 2005). 
 Para Goulart e Alvim (2011), o mercado de carbono é um agente alternativo para a 
mitigação do aquecimento global e das mudanças climáticas, ajudando a diminuir as causas 
que ameaçam a sobrevivência da humanidade no planeta. 
 O mercado de carbono, como pôde ser visto, é um instrumento de compensação 
financeira, em que os países em desenvolvimento recebem para utilizar mecanismos 
sustentáveis para o desenvolvimento econômico; o pagamento da referida compensação 
financeira feito pelos países desenvolvidos reflete o custo de continuar a produzir poluentes; 
que alguns denominam pagamento pelo direito de continuar poluindo. 
 Um dos instrumentos criados para estimular as reduções de impactos ambientais que, 
indiretamente, pode estimular o mercado de carbono e/ou somente a sustentabilidade geral é o 
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índice de sustentabilidade empresarial (ISE), o qual proporciona destaque para as companhias 
a ele associadas. 
 
2.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

Tendo em vista a crescente preocupação ambiental nos últimos anos foi estimulada a 
criação de meios para divulgação tanto do desempenho empresarial quanto da 
sustentabilidade (FIGUEIREDO; ABREU; CASAS, 2009). De acordo com os autores, um 
dos grandes avanços neste sentido, foi a criação do ISE em 2005; inicialmente, reunia 28 
empresas e 34 ações, selecionadas  entre as 150 mais negociadas na BM&FBovespa, e com 
destaque pela atuação na área de responsabilidade social e ambiental, o que é identificado por 
meio de questionário e avaliação realizada pela BM&FBovespa de acordo com três critérios: 
economicamente viáveis; socialmente justas; e ambientalmente sustentáveis.  O ISE é uma 
ferramenta de análise comparativa do desempenho das empresas listadas na BM&FBovespa 
sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, com base na eficiência econômica, equilíbrio 
ambiental, justiça social e governança corporativa (BM&FBOVESPA, 2012a). 
 Em 2012, foram 38 as empresas classificadas no ISE, as quais foram responsáveis por 
51 ações. Este índice tem como meta refletir o retorno de uma carteira composta por ações de 
empresas comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, além 
de atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial nacional (BM&FBOVESPA, 
2012a). De acordo com Lins e Silva (2009), o ISE pode ser usado como referência pelos 
investidores para distinguirem quais ações na BM&FBovespa são mais seguras a longo prazo, 
pois, para os autores, empresas que seguem critérios de sustentabilidade empresarial tendem a 
representar menor risco ao investimento. Ele foi criado para ser o benchmark para os 
investimentos socialmente responsáveis, além de indutor de boas práticas ambientais. A 
BM&FBovespa criou outro índice visando continuar induzindo o comportamento das 
empresas em prol da sustentabilidade – o índice de carbono eficiente (ICO2). 
 
2.3 Índice de Carbono Eficiente (ICO2) 
 Ao considerar as preocupações mundiais com o aquecimento global, a BM&FBovespa 
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criaram um novo 
índice de mercado, o ICO2, que é composto pelas ações das companhias que participam do 
índice IBrX-50, que são as 50 ações de maior liquidez entre as disponíveis à negociação, e 
aceitaram participar da iniciativa, com adoção de práticas transparentes referentes a suas 
emissões de GEE, levando em conta a ponderação das ações das empresas, seu grau de 
eficiência de emissão de GEE e o total de ações em circulação de cada uma delas 
(BM&FBOVESPA, 2012b). 
 Com essa iniciativa, a BM&FBovespa e o BNDES objetivam incentivar as empresas 
emissoras das ações mais negociadas na bolsa a medir, divulgar e monitorar suas emissões de 
GEEs para que possam promover a economia de “baixo carbono”. Além de disponibilizar ao 
mercado um indicador no qual o desempenho será resultante de um portfólio distinto e, que 
incorpora questões relacionadas às mudanças climáticas (BM&FBOVESPA, 2012b). 
 A carteira do ICO2 é montada de acordo com o coeficiente emissão/receita, que é feita 
com base no inventário de GEE referente ao ano imediatamente anterior, e à receita bruta 
apresentada na última demonstração financeira do ano correspondente ao inventário de GEE. 
Esta carteira tem vigência por quatro meses, igual ao IBrX-50, e é reavaliada ao final do 
referido período, de acordo com a metodologia do ICO2 (AMARAL, 2012).  
 Os indicadores de sustentabilidade, tais como o ISE e o ICO2, possuem papel 
relevante, pois, entre outros aspectos possibilitam a medição do desempenho ambiental e a 
identificação dos pontos em que pode haver melhorias, permitindo desenvolvimento e 
acompanhamento de metas (USSUI; BORSATO, 2011). 
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 Observa-se que na área de marketing instrumentos distintos têm sido utilizados pra dar 
visibilidade às companhias e aos seus produtos, entre eles cita-se a classificação no ISE, ICO2 
e, semelhantes. Algumas medidas internas, também, têm sido tomadas não só para melhorar o 
desempenho operacional, mas também, para dar destaque à organização. Assim, na sequência 
apresentam-se alguns fatores motivadores para as ações de redução de GEE pelas empresas. 
 
2.4 Fatores Motivadores para as Ações de Redução das Emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) 
 De acordo com Lázaro, Abreu e Soares (2012) as organizações definem a atitude a ser 
tomada em relação às práticas de preservação do meio ambiente de acordo com a pressão 
exercida pelos agentes externos, tais como os movimentos ambientalistas, os consumidores e 
investidores, os quais podem conseguir influenciar os órgãos que fiscalizam a poluição e, 
assim, interferir na política ambiental. 
 As organizações possuem políticas diferenciadas quanto aos instrumentos de controle 
de gestão ambiental, algumas tomam atitudes proativas, outras preventivas, e outras reativas, 
mas pode se empreender várias delas ao mesmo tempo (ROHRICH; CUNHA, 2004). A figura 
a seguir (figura 1) mostra de forma resumida os estágios das atitudes empresariais em relação 
ao meio ambiente. 
 

 
PROATIVA 

• Empresas que tomam medidas voluntárias para reduzir o seu impacto 
sobre o meio ambiente natural (GONZÁLEZ-BENITO; GONZÁLEZ-
BENITO, 2006). 

• A proteção ambiental não é vista como um custo, mas sim como uma 
possibilidade de lucro (SANCHES, 2000). 

PREVENTIVA 
• Sua abordagem está em atuar nas causas (ALMEIDA, 2010). 
• Há crescentes esforços em prol de um comportamento preventivo nas 

organizações (MACHADO; SILVA, 2010). 

REATIVA 

• As atitudes reativas são típicas de empresas que implementam apenas 
mudanças mínimas obrigatórias para atender às normas (GONZÁLEZ-
BENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2006). 

• Uma estratégia reativa é típica de gestões inflexíveis (COLTRE, 2004). 
  Quadro 1- Atitudes empresariais em relação ao meio ambiente 
  Fonte: Elaboração própria 
  

A seguir serão explicitadas as atitudes que as empresas utilizam para mitigar a 
poluição ambiental. 
 
2.4.1 Proativa 
 Diante da grande disputa de mercado, as empresas necessitam se adequar ao novo 
panorama das questões ambientais e, para isso, precisam se reajustar antecipadamente tanto 
no processo de renovação contínua, quanto na maneira de operar seus negócios. De acordo 
com Sanches (2000), as empresas estão elaborando novas maneiras de lidar com as questões 
ambientais, estão desenvolvendo mecanismos de auto-regulação e gestão ambiental proativa. 
 Atitudes proativas são típicas de empresas que tomam medidas voluntárias para 
reduzir o seu impacto sobre o meio ambiente natural e, em todos os casos, envolve a 
implementação de um conjunto de práticas ambientais (GONZÁLEZ-BENITO; 
GONZÁLEZ-BENITO, 2006).  
 Para Sanches (2000) as organizações que adotam posturas proativas em relação ao 
meio ambiente não veem a proteção ambiental como um custo, mas sim como uma 
possibilidade de lucro, elas incorporam os fatores ambientais nas metas, políticas e estratégias 
da empresa. Lázaro, Abreu e Soares (2012) afirmam que o envolvimento da alta gerência é de 
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essencial importância para o desenvolvimento de estratégias ambientais proativas. 
 Atitudes proativas vão além da organização, elas englobam também as pessoas que 
fazem parte dela, de forma a definirem limites e avaliação continuada de seu posicionamento, 
com visão clara de futuro, para que assim consigam atingir suas metas (COLTRE, 2004). 
Dessa forma, a autora afirma que a visão proativa deve estar no cerne da organização, para 
que ela possa se manter mesmo havendo mudanças no mercado e das pessoas que fazem parte 
da entidade. 
 Ainda de acordo com Sanches (2000), outra necessidade que é identificada nas 
empresas industriais que possuem postura proativa, se refere à busca de novas informações 
sobre os impactos ambientais do processo industrial, tanto atual quanto futuro, para poderem 
continuar tomando atitudes de forma proativa em relação ao meio ambiente. 
 A proatividade em relação à responsabilidade ambiental é uma prática ainda pouco 
difundida entre as empresas, mesmo sendo clara a sua colaboração nos negócios, como a 
melhoria da competitividade da entidade (SANCHES, 2000). 
 Na essência o proativo representa atitude de vanguarda, que esteja muito além do 
tradicional ou do determinado por legislação, sendo bastante característico de inovação. 
 
2.4.2 Preventiva 
 As estratégias preventivas evidenciam a preocupação da empresa com as questões 
ambientais específicas, fazendo com que introduzam tecnologias ecologicamente adequadas, e 
que possam, ao mesmo tempo, trazer alguma vantagem competitiva de mercado (ROHRICH; 
CUNHA, 2004). 
 Sua abordagem está em atuar nas causas, com uso eficiente de recursos de produção, 
substituição de insumos e emprego de tecnologias limpas. Sua meta é reduzir os custos com 
aumento da produtividade. As soluções encontradas se tornam oportunidades para obtenção 
de vantagem competitiva, e o envolvimento da alta administração é permanente e sistemático 
(ALMEIDA, 2010). 
 A pesquisa de Lázaro, Abreu e Soares (2012) evidencia a existência de empresas que 
possuem na sua estrutura organizacional pessoas responsáveis para tratar das questões 
ambientais, mas que mesmo assim as atitudes são tomadas de forma preventiva, buscando 
uma melhoria contínua no processo de preservação ambiental. A função do responsável é 
acompanhar a legislação ambiental, e com isso poder estar sempre atento às mudanças legais. 
 A Produção Mais Limpa (PML) é uma ferramenta ambiental favorável à atuação das 
organizações de forma preventiva, com minimização de impactos causados pelas atividades 
da empresa, tais como a minimização de custos e otimização de processos, recuperação e 
otimização do uso de matérias-primas e energia. Estas ações acarretam ganhos de 
produtividade por meio do uso do controle ambiental preventivo (PIMENTA; GOUVINHAS, 
2011). Esta ferramenta segundo os autores é uma estratégia preventiva, usada para a redução 
dos riscos entre homem e natureza. 
 
2.4.3 Reativa 
 As ações reativas ocorrem após o fato gerador do dano ambiental. 
 Na década de 70, o comportamento ambiental era baseado na maximização de lucros 
no curto prazo, o mercado tinha a função de regulamentar os setores, as empresas tomavam 
atitudes reativas com investimento em equipamentos necessários apenas para mitigar a 
poluição causada por elas, e todo o custo era repassado ao consumidor final. Por muito tempo 
houve uma discussão sobre a responsabilidade ambiental da empresa e a maximização do 
lucro, que acarretava uma incompatibilidade entre a política ambiental e o crescimento da 
atividade econômica de um país (MAIMON, 1994).  
 Já na década de 80, surgiu uma nova realidade socioambiental, começaram a surgir 



 7 

outras atitudes em relação ao meio ambiente, e as práticas reativas começaram a ser deixadas 
de lado. A responsabilidade ambiental passou a ser encarada como uma necessidade de 
sobrevivência, constituindo um mercado promissor (MAIMON, 1994). 
 Maimon (1994) afirmava que os empresários brasileiros possuíam atitudes reativas, 
causando um antagonismo entre a proteção ambiental e os lucros, alegava, ainda que a 
responsabilidade ambiental se restringia a atender as normas de poluição e os EIA/RIMAs 
(Instrumentos  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente).  
 Ainda segundo Rohrich e Cunha (2004) no Brasil o que prevaleciam eram as ações 
reativas, em que as organizações apenas cumpriam a legislação frente a problemas 
ocasionados por acidentes ambientais. De acordo com González-Benito e González-Benito 
(2006), as atitudes reativas são típicas de empresas que implementam mudanças mínimas 
obrigatórias para atender às normas. 
 Almeida (2010) corrobora os autores acima afirmando que a abordagem do tipo 
reativa é direcionada para impedir efeitos negativos de um produto, processo ou serviços 
executados, com o objetivo direto de atender às exigências legais e às pressões dos 
stakeholders. 
  Uma estratégia reativa é típica de gestões inflexíveis, e pode comprometer seriamente 
a sustentabilidade da empresa; tais comportamentos são próprios daquelas que acreditam que 
o contexto interno não é afetado pelo externo (COLTRE, 2004). Os CEOs (Chief Executive 
Officer - diretor geral) também são responsáveis pelas atitudes reativas tomadas pela 
organização. Segundo a autora, isso ocorre por eles resistirem às propostas de expansão para 
defender e assegurar suas posições, e dessa forma agem de forma reativa. 
 Como visto, as reações das empresas podem se antecipar aos impactos ambientais ou 
reagir aos seus efeitos; naturalmente, as consequências sobre o meio ambiente são 
diferenciadas e, podem se refletir de forma semelhante sobre a imagem da companhia. 
 O tópico a seguir tratará da Teoria dos Stakeholders, a qual reflete a motivação para a 
divulgação da interação com o meio socioambiental, tendo em vista a importância que ela 
possui na abordagem contábil de uma pesquisa. 
 
2.5 Teoria dos Stakeholders 
 Primeiramente as organizações buscam um modelo de gestão que se adeque à função 
da empresa. Para isso, devem ter claros seus objetivos, interesses, em função de qual interesse 
devem ser geridas, quais critérios devem usar para tomar decisões e para avaliar o seu 
desempenho; devem, ainda decidir a melhor forma para definir os trade-offs para os diversos 
interesses conflitantes, e por fim, qual interesse priorizar (SILVEIRA; YOSHINAGA; 
BORBA, 2005).  
 Para tanto existem duas teorias que são usadas pelas organizações para tomadas de 
decisões. Uma é a Teoria da Maximização da Riqueza dos acionistas, a qual defende que a 
organização deve tomar atitudes para maximizar o valor da empresa, e a outra é a Teoria de 
Equilíbrio dos Interesses dos Stakeholders (Teoria dos Stakeholders), a qual visa as decisões 
para equilibrar e satisfazer o interesse de todos envolvidos com a empresa (SILVEIRA; 
YOSHINAGA; BORBA, 2005). 
 A Teoria dos Stakeholders tem origem na sociologia, no comportamento 
organizacional e na administração de conflitos (BOAVENTURA; CARDOSO; SILVA; 
SILVA, 2009). Os Stakeholders se referem, principalmente, aos acionistas, empregados, 
clientes, fornecedores, credores e, inclui toda a sociedade na qual a empresa está inserida. 
Campos (2006) afirma que os estudos que focam nos Stakeholders diferem em relação ao 
grau de importância que têm para a empresa. 
 A existência de uma organização no mercado está condicionada diretamente aos 
relacionamentos que a entidade pratica com seus stakeholders, e esta relação determina as 
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atitudes a serem tomadas nos processos decisórios (COSTA; SILVA; GOMEZ, 2010). De 
acordo com Boaventura et al (2009) a Teoria dos Stakeholders gera para a empresa muitos 
benefícios, pois para se adequar a ela a administração necessita tomar atitudes mais 
estratégicas, trazendo benefícios para toda a organização. Por outro lado, na área financeira, 
tal teoria é criticada, pois os autores defendem a maximização do valor da empresa acima 
qualquer coisa. 
 O setor de energia elétrica é um dos poucos setores regulamentados, com forte atuação 
da agência reguladora governamental e, sempre com presença marcante na Bolsa de Valores 
e, por isso proporciona maior embasamento para uma pesquisa que tende verificar as ações de 
sustentabilidade para uma redução das emissões dos GEEs. 
 
2.6 Setor de Energia Elétrica 
 No mundo, o setor energético é o maior responsável pelas emissões de gases de efeito 
estufa, mas no Brasil este setor possui uma pequena participação do total das emissões 
nacionais, isto ocorre principalmente devido as suas fontes renováveis de energia, com 
destaque para as hidroelétricas (CASTRO; DANTAS, 2010).  
 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou um guia para as empresas do 
setor prepararem seus relatórios de responsabilidade socioambiental, cuja estrutura é baseada 
no conceito do “Triple Bottom Line” que segue um modelo de gestão inspirado em valores e 
processos que visam à criação de valor econômico, social e ambiental; evita ou minimiza os 
danos causados pela atuação da empresa e; reconhece que a sociedade depende da economia e 
que a economia depende do ecossistema global. Esta estrutura é dividida em cinco dimensões: 
Dimensão Geral; Dimensão Governança Corporativa; Dimensão Econômico-Financeira; 
Dimensão Social e Setorial e; Dimensão Ambiental (ANEEL, 2012b). 
 O relatório socioambiental é um instrumento muito importante de evidenciação da 
responsabilidade socioambiental corporativa. O setor elétrico é um dos poucos setores que 
possuem entre os seus balanços sociais a comparabilidade, isto ocorre porque os relatórios 
socioambientais do setor elétrico são regulados pela ANEEL, que usa como padrão o modelo 
Ibase (SIQUEIRA; MACEDO; NEVES, 2007). 
 
3 METODOLOGIA  
 Os métodos empregados para realização deste trabalho serão: revisão de literatura e 
análise de conteúdo. 
 A revisão de literatura é baseada em pesquisas recentes e, ou, historicamente 
importantes (COOPER; SCHINDLER, 2001). Uma revisão de literatura completa pode trazer 
vantagens para uma melhor compreensão da questão (HAIR; MONEY; BABIN; SAMUEL, 
2003). Ela permitirá um mapeamento do que já foi escrito e de quem já escreveu sobre o 
assunto tratado (SILVA; MENEZES, 2005). 
 Foram objeto de avaliação os relatórios anuais e os relatórios de sustentabilidade das 
empresas cadastradas no ISE e no ICO2 da BM&FBovespa, referentes ao ano de 2010 e, 
disponíveis no site das respectivas empresas, até 15 de maio de 2012. 
 De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo é uma técnica de investigação, 
tendo a finalidade de descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo a ser utilizado. 
Já para Richardson (1985) a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa com 
características metodológicas, tais como: objetividade, sistematização e inferência, e é 
utilizada para estudar material qualitativo, sendo rigorosa, eficaz e precisa. 
 A partir do processo de observação dos relatórios, foi dada ênfase nos tópicos 
relacionados com o efeito estufa e GEE; os dados pertinentes foram coletados e depois 
tabulados com a classificação: proativo, preventivo e reativo. O montante de ativos foi 
observado visando identificar o porte das organizações. 
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4 OBJETO DE ESTUDO 
4.1 Caracterização da Amostra 
 O banco de dados foi composto com as informações sobre emissões de GEEs contidas 
nos relatórios de sustentabilidade ou relatórios anuais das empresas do setor de Energia 
Elétrica, listadas no ISE e no ICO2 da BM&FBovespa, do ano de 2010.  
 As empresas analisadas foram: Eletrobrás, Cesp; Cemig e Eletropaulo - inseridas no 
ISE e no ICO2. Coelce; CPFL; Copel; EDP; AES Tiete; Light e Tractebel - inseridas somente 
no ISE. 
 A seguir serão analisados todos os dados relevantes, para o presente trabalho, que 
foram divulgados pelas empresas no ano de 2010. 
 
4.2 Análise do Objeto de Estudo 
 Neste tópico será feita uma análise das medidas relacionadas com a redução de 
emissões de GEEs constantes dos relatórios de sustentabilidade e/ou anual do ano de 2010, 
das empresas que compõem a amostra. Serão analisadas as atitudes tomadas pelas empresas 
para mitigar tais emissões, com análise de dados contábeis para verificar se há relação entre as 
iniciativas e valor econômico, ou se as iniciativas têm relação com a região em que a empresa 
atua. 
 As empresas que compõem o grupo Eletrobrás monitoram os impactos de seus 
empreendimentos, com desenvolvimento de projetos e iniciativas ambientais, também 
elaboram o inventário de GEE anualmente (ELETROBRÁS, 2010). 
 A Cesp mantém um Programa de Mudanças Climáticas e Sequestro de Carbono com a 
publicação anual do inventário de GEE. A empresa foi pioneira no setor elétrico na 
divulgação do inventário completo de GEE baseado no GHG Protocol (Greenhouse Gas 
Protocol - ferramenta para quantificar e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa), ela 
integra o Grupo Nacional do Programa Brasileiro GHG Protocol na qualidade de membro 
fundador desde 22 de julho de 2008 (CESP, 2010). 
 A Coelce (2010) reconhece riscos e oportunidades nas novas exigências regulatórias, 
os riscos se referem aos elevados custos de implantação dos novos procedimentos, 
equipamentos ou sistemas, e também da preocupação com o atendimento da nova 
regulamentação, que podem acarretar multas ou perda do certificado da ISO 14001; já as 
oportunidades se devem ao estabelecimento de um histórico de GEE que permitirá às 
organizações adotarem medidas voluntárias de melhoria em seus processos, e também ao 
aumento do número de treinamentos referentes aos aspectos e impactos ambientais para 
colaboradores e empresas parceiras, promovendo assim o aumento da conscientização 
ambiental. Divulga que faz uso de dois carros movidos à energia elétrica para transporte de 
funcionários, e ainda afirma em seu relatório que estimula o uso de carros elétricos pela 
população cearense. A companhia também faz inventário de GEE (COELCE, 2010). 
 Em 2009, a CPFL desenvolveu ações destinadas à gestão das emissões diretas e 
indiretas de GEE, e passou a abarcar iniciativas como benchmarking, definição de diretrizes 
para o desenvolvimento organizacional e elaboração de inventário de GEE. O inventário 
permitiu à CPFL obter um conhecimento mais preciso das emissões associadas às suas 
atividades; desenvolver programas de compensações voluntárias; identificar novas 
oportunidades de projetos de MDL; quantificar as emissões futuras em razão de novos 
investimentos e o crescimento orgânico da empresa; identificar processos que possam ser 
aprimorados, visando obter ganhos de eficiência e redução de emissões; e apoiar ações 
corporativas quanto às mudanças climáticas (CPFL, 2010). 
 Em 2008, a Copel aderiu ao Programa Brasileiro GHG Protocol, proporcionando aos 
participantes o acesso a instrumentos e padrões de qualidade internacional para contabilização 
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e elaboração de relatórios de GEE (COPEL, 2010). 
 A EDP busca reduzir, de forma sustentável, as emissões específicas de gases de efeito 
estufa da energia que produz. A companhia participa do Programa Brasileiro GHG Protocol; 
do Carbon Disclosure Project (CDP - organização independente sem fins lucrativos que 
trabalha para conduzir a redução de emissões gases de efeito estufa e uso sustentável da água 
por empresas e cidades); e da Empresa pelo Clima, que tem por objetivo reunir empresas 
dispostas a operar em uma economia de baixo carbono e propor iniciativas no estabelecimento 
de plataforma comum que integre o movimento empresarial com a agenda de governo, no 
auxílio de um marco regulatório para o tema (EDP, 2010). É pioneira do setor elétrico na 
elaboração de projetos de crédito de carbono, com cinco projetos de MDL registrados no 
Comitê Executivo de Mudanças Climáticas das Nações. Adota computadores de bordo nos 
veículos e gera energia através de um parque eólico. A EDP também faz monitoramento das 
emissões de gases de efeito estufa (EDP, 2010). 
 Em 2010, a AES Brasil deu início à elaboração de sua política e compromisso com 
relação às mudanças climáticas, que será parte integrante da Política de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo. Neste mesmo ano, a AES Tietê manteve iniciativas 
que refletem seu compromisso com a sustentabilidade. Aderiu ao CDP e passou a contabilizar 
e divulgar, por meio de seu inventário, as emissões de GEE, resultantes de atividades das 
empresas da AES no Brasil (AES TIETÊ, 2010). 
 A Light implantou tecnologias para a redução das emissões de GEE e mitigação das 
mudanças climáticas na região onde atua; participa do CDP e convidou seus fornecedores a 
participarem também, numa tentativa de iniciar o mapeamento de emissões em toda a sua 
cadeia valor. Também faz inventário das emissões de GEE (LIGHT, 2010). 
 Em 2010 a Tractebel recebeu o troféu Onda Verde do 18° Premio Expressão de 
Ecologia na categoria Conservação de Insumos de Produção - Energia, com o case "Programa 
Tractebel Energia de Diagnostico de Eficiência Energética para Clientes Industriais e sua 
Contribuição na Redução da Emissão de GEE". O Programa foi criado em 2004, fruto da 
política de fidelização de clientes e de seu foco no desenvolvimento sustentável, e é oferecido 
gratuitamente a sua carteira de clientes do mercado livre. Até setembro de 2010, a companhia 
investiu R$ 4,2 milhões no desenvolvimento desse Programa, com um custo médio de R$ 235 
mil por diagnóstico realizado (TRACTEBEL, 2010). 
 De acordo com o relatório da Cemig (2010) a relevância global do tema “mudanças 
climáticas” traz às empresas do setor elétrico uma atenção especial na consolidação de uma 
matriz energética predominantemente renovável, na identificação dos riscos potenciais aos 
seus negócios e na busca de soluções para adaptação e mitigação dos possíveis efeitos que 
possam impactá-los. Reafirmando o posicionamento de empresa sustentável, a Cemig teve seu 
risco socioambiental classificado novamente como Prime pela agência alemã Oekom 
Research. A Cemig participa do programa de Energia Inteligente que traduz a preocupação da 
companhia em atender aos clientes com qualidade e orientá-los sobre o uso correto e racional 
da energia elétrica, gerando benefícios ambientais, econômicos e sociais para os clientes, para 
a Cemig e para a sociedade. Alguns dos ganhos são: redução de custos para o cliente, 
principalmente os de baixa renda; maior qualidade no fornecimento e atendimento ao cliente; 
redução indireta das emissões de gases de efeito estufa; menores impactos ambientais; 
redução de áreas alagadas; postergação de investimentos para expansão (CEMIG, 2010). 
 A Eletropaulo em 2010 manteve as iniciativas que refletem seu compromisso com a 
sustentabilidade, passando a divulgar os resultados do CDP. Para mitigar os impactos 
ambientais decorrentes de suas atividades, a AES Eletropaulo implementou ações de gestão 
em suas operações e estabeleceu parcerias com entidades público-privadas. O objetivo é de 
incentivar a adoção de tecnologias mais limpas e reduzir a emissão dos GEE (AES 
ELETROPAULO, 2010). 
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O quadro 2 sintetiza as principais iniciativas  para redução de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) constantes dos relatórios de sustentabilidade das empresas analisadas. 

 
GRI - EN 18 - Iniciativas para a redução de emissões de gases de efeito estufa 
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Eletrobrás X X  X  X   
Cesp X    X X   

Coelce  X    X   

CPFL  X  X X X  X 
Copel X     X   

EDP   X X   X X 

AES Tiete      X X  

Light       X  
Tractebel 

ENERGIA S.A. 
X  X X  X  X 

Cemig   X    X X 
Eletropaulo X  X  X  X X 

Quadro 2 - GRI - Iniciativas para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) (EN 18) 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com os Relatórios Anuais e/ou de Sustentabilidade de 2010 das respectivas 
empresas 
 
 Como mencionado no tópico 2.4 (Fatores Motivadores para as Ações de Redução das 
Emissões de GEE), as iniciativas de redução de GEE podem ser classificadas em três 
categorias distintas: proativa; preventiva e reativa.  
 No contexto geral a proatividade pode compreender as medidas voluntárias que a 
organização toma para reduzir o seu impacto sobre o meio ambiente natural, as iniciativas 
elucidadas no quadro 2 que se encaixam nesta definição são: utilização de veículos movidos a 
biocombustível; utilização de veículos com motores elétricos; implantação de energia eólica; 
publicação de inventário de GEE; participação no CDP; e utilização do MDL. Deve-se 
ressaltar que, ainda que com menor frequência, mencionaram-se, também: investimentos em 
outras alternativas de energia renovável; utilização de videoconferência e teleconferência; 
adoção de computadores de bordo nos veículos; uso de precipitadores eletrostático 
(equipamento de controle de poluição que captura os poluentes e libera o gás limpo para a 
atmosfera); e reflorestamento.  
 As atitudes preventivas de uma forma geral estão ligadas à atuação das causas, como 
uso eficiente de recursos de produção, substituição de insumos e emprego de tecnologias 
limpas, esta atitude é demonstrada pelas seguintes iniciativas do quadro 2: monitoramento e 
gestão do consumo de combustíveis; e monitoramento de emissões. 

Em nenhum dos relatórios analisados aparecem iniciativas reativas, as quais estariam 
direcionadas para tratar os efeitos negativos de um produto, processo ou serviços executados. 
Ressalte-se que as medidas proativas e preventivas podem ser reações a eventos negativos, 
contudo, não há evidências no material utilizado. Esta questão pode ser uma sugestão para 
pesquisas futuras, as quais poderão investigar em outras mídias se há divulgação de efeitos 
adversos relacionados com as empresas, e que não foram publicados nos relatórios de 
sustentabilidade e/ou anual e/ou que estejam relacionados com o que se tem identificado 
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como medida proativa ou preventiva. 
No quadro 2 estão mostradas de forma clara as ações tomadas pelas empresas para 

redução das emissões de GEE e, com elas pôde-se elaborar o quadro 3, a seguir, com as 
diferentes classificações: ações proativas, preventivas, e reativas. 

 

Empresas do setor de                                                      
UTILIDADE PÚBLICA /ENERGIA ELÉTRICA      

2010 
Proativa Preventiva Reativa 

Eletrobrás X   

Cesp   X  

Coelce X   

CPFL X X  

Copel X   

EDP  X X  

AES Tiete X   

Light X   

Tractebel X X  

Cemig X X  

Eletropaulo X X  

Quadro 3 - Formas de atuação das empresas em ralação a diminuição das emissões de gases de efeito estufa 
(GEEs) 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com os Relatórios Anuais e/ou de Sustentabilidade de 2010 das respectivas 
empresas 
  

As medidas proativas concentraram atitudes diferenciadas para redução de emissões 
de gases de efeito estufa executadas antes de uma necessidade declarada e estiveram presentes 
na quase totalidade dos relatórios analisados, exceto no da Cesp; as atitudes de natureza 
preventivas se caracterizaram por atividades de monitoramento e acompanhamento do 
processo operacional visando evitar desvios e, por fim, as atitudes reativas não foram 
encontradas, fato que não significa que não existiram. 

De forma geral, observa-se que o processo operacional tende a ser beneficiado com as 
ações evidenciadas sejam elas de natureza proativa ou preventiva e, pode ter sido a razão 
principal das execuções, visto as próprias premissas estabelecidas pela teoria dos 
stakeholders, na qual os interesses dos diversos usuários devem ser contemplados. 
  
4.3 Porte das empresas analisadas 

Visando complementar a analise do comportamento das companhias, verificou-se em 
seus relatórios anuais de 2010, o montante de recursos à disposição, bem como, sua região de 
atuação. Observou-se que os resultados apurados não se distinguem pela referida 
característica. Das maiores às menores percebe-se a homogeneidade, a qual tem forte 
influência da regulamentação do setor. 
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Empresas do setor de                                                      

UTILIDADE PÚBLICA /ENERGIA ELÉTRICA      
2010 

Região de 
Atuação 

Ativo 

Eletrobrás Nacional R$ 146.901.000,00 

Cemig 
22 Estados 
Brasileiros  

R$ 33.555.834,00 

CPFL Nacional R$ 20.056.797,00 

Cesp São Paulo R$ 18.884.004,00 

Tractebel 
Santa 

Catarina 
R$ 12.850.288,00 

EDP 
7 Estados 
Brasileiros 

R$ 12.810.115,00 

Eletropaulo São Paulo R$ 11.396.011,00 

Light 
Rio de 
Janeiro 

R$ 9.594.924,00 

AES Tiete São Paulo R$ 4.210.730,00 

Coelce Ceará R$ 3.075.933,00 

Copel Paraná R$ 17.859,00 

Quadro 4 – Recursos à disposição das empresas por ordem decrescentes de Ativos 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com as Demonstrações Financeiras de 2010 das respectivas empresas 
 

Independente do montante de recursos à disposição, representado pelo total de ativos, 
e pela região de atuação, as empresas possuem um comportamento homogêneo, com exceção 
da companhia Cesp, que não declarou a existência de atitudes que se caracterizassem como 
proativas. A Eletrobrás, empresa com maior montante de recursos à disposição, Light, AES 
Tietê, Coelce e Copel possuem atitudes proativas, não tendo atitudes preventivas, porém as 
atitudes proativas podem em muitos casos se tornar atitudes preventivas.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Teve-se como principal objetivo deste trabalho a identificação das ações empreendidas 
pelas companhias do setor de Energia Elétrica, cadastradas no ISE e no ICO2 da 
BM&FBovespa, para redução das emissões de GEE, e classificá-las de acordo com a 
natureza: proativa, preventiva e reativa. 
 A principal atitude divulgada pelas companhias como empreendida é a proativa, a qual 
visa a tomada de medidas voluntárias para redução do impacto ambiental nas atividades 
rotineiras da empresa. Depreende-se que as companhias, cujos relatórios foram analisados, já 
veem na proteção ambiental possibilidade de lucro, implicando na incorporação das medidas 
proativas nas metas, políticas e estratégias. 
 A proatividade coincide com os objetivos estabelecidos na Teoria dos Stakeholders, 
que prevê que as decisões e atitudes tomadas pelas organizações devem equilibrar e satisfazer 
os interesses de todos os envolvidos, e que a existência de uma organização no mercado está 
condicionada diretamente aos relacionamentos que pratica com seus stakeholders, e esta 
relação determina as atitudes a serem tomadas.  
 Deve-se ressaltar que a análise baseou-se na informação prestada e, que algumas delas, 
embora tenham caráter proativo, podem ser decorrentes de acordos de ajustamento de conduta 
ou imposições legais, todavia, não revelados nas informações disponíveis. Os referidos 
acordos ou imposições podem ocorrer como forma de compensação por atitudes que 
causaram prejuízo ao meio socioambiental. 
 Das observações realizadas, percebe-se que as empresas, ainda que compelidas por 
pressões e, independente do porte, divulgaram que estão empreendendo medidas que possam 
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auxiliar na sustentabilidade de suas atividades, medidas estas que, por sua natureza, podem 
melhorar resultados e, ao mesmo tempo reduzir os impactos socioambientais, que como visto 
é fundamental para o bem-estar da sociedade em geral e, não apenas, dos acionistas. E, assim 
sendo, devem ter sua utilidade disseminada, como: fontes alternativas e renováveis de energia 
elétrica, meios alternativos de comunicação e transporte entre outras. 
 A sustentabilidade tem um custo, pois, todas as medidas empreendidas implicam no 
consumo de recursos que, normalmente, teria sido aplicado no processo operacional ou 
distribuído aos acionistas, entretanto, trata-se do custo da sobrevivência no longo prazo e, não 
pode ser evitado seja por conscientização ou por força da pressão da agência regulamentadora 
ou dos demais stakeholders das companhias.  
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