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RESUMO  
As fontes de energia elétrica evoluíram e busca-se cada vez mais energias de baixo custo, 
eficientes e que sejam ecologicamente corretas. A produção energética atual, em sua maior 
parte, utiliza-se das águas por meio das hidroelétricas e de resíduos fósseis, fundamentalmente 
o petróleo. É de conhecimento também que estas se esgotarão no futuro e que são necessárias 
fontes alternativas com o intuito de amenizar o impacto ao meio ambiente. A evidenciação 
das informações sobre as práticas sociais e de sustentabilidade objetiva atender à demanda 
informacional de seus usuários, com a finalidade de garantir também a sua continuidade, 
assim, o objetivo geral desta pesquisa é verificar o que as empresas do setor elétrico 
apresentam em seus relatórios de sustentabilidade sobre os aspectos socioambientais. Os 
dados foram coletados nos relatórios de sustentabilidade das empresas do Setor Elétrico da 
BM&FBovespa, conforme o checklist adaptado de Calixto (2009), verificando aspectos 
qualitativos (informações socioambientais) e quantitativos (valores monetários de 
investimentos ambientais, taxas de consumo ou preservação, entre outros). Como resultados 
tem-se que a média geral de evidenciação foi de 29,28 pontos por empresa, sendo que a 
categoria Gestão Ambiental foi a única com 100% dos itens apresentados para uma empresa, 
enquanto que ao analisar Informações Sociais destaca-se que uma das entidades da amostra 
não evidenciou nenhum dos itens avaliados. A AES Eletro Paulo e a EMAE foram as 
empresas que obtiveram o maior e o menor percentual de evidenciação das informações, 
80,70% e 24,56%, respectivamente. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Com a evolução das fontes de energia elétrica utilizadas, a aceleração tecnológica e a 

expansão comercial, interna e externa, busca-se cada vez mais energias de baixo custo, 
eficientes e que sejam ecologicamente corretas. Sabe-se que a produção energética atual, em 
sua maior parte, utiliza-se das águas por meio das hidroelétricas e de resíduos fósseis, 
fundamentalmente o petróleo. É de conhecimento também que estas se esgotarão no futuro e 
que são necessárias fontes alternativas e “limpas” com o intuito de amenizar o impacto ao 
meio ambiente. Diante desta realidade, novas opções estão sendo criadas e desenvolvidas para 
suprir a demanda, tais como a obtida do sol, dos ventos, das ondas, dentre outras.  

No Brasil, empresas de energia eólica, por exemplo, estão despertando cada vez mais 
o interesse de investidores. Barbosa (2015) confirma a constatação relatando que até 2040 o 
Brasil deverá atrair US$ 300 bilhões em investimentos para geração de energia elétrica, sendo 
que a maior parte (70%) irá para projetos solares e eólicos, como prevê o estudo Energy 

Outlook (NEO), feito pela Bloomberg New Energy Fiance (BNEF). Corroborando o que foi 
dito, Baraniuk (2016) afirma que as empresas têm investido em energias renováveis, como 
por exemplo, a Apple, fabricante de eletrônicos e não fornecedora de energia elétrica, mudou 
este conceito quando conseguiu autorização para comercializar a geração de energia a partir 
de uma usina solar na Califórnia. O investimento realizado visa que todas as suas operações 
sejam realizadas usando 100% de fontes renováveis. Além da Apple, a Amazon anunciou a 
construção de uma nova usina eólica com capacidade de 253 megawatts no Texas e a Google 
tem investido no Sistema de Geração de Energia Solar Ivanpah e recentemente se uniu a 
SunPower para oferecer painéis solares residenciais. 

Tal cenário se mostra favorável para investimentos por diferentes motivos, como as 
recentes buscas de fontes de energias renováveis para desacelerar o processo de poluição no 
planeta e também pela capacidade produtiva que a expansão mundial pode proporcionar, 
como relatam Reis e Santos (2014) que se trata de uma cadeia que gera empregos e 
desenvolvimento, mas que afeta o meio ambiente das mais diversas formas. 

Para que uma empresa possa investir e desenvolver as referidas fontes “limpas” de 
energia, devido aos custos deve atrair parceiros na produção. Logo, a informação, tanto de 
cunho tecnológico como financeiro, é primordial para atrair futuros investidores, situação que 
a Contabilidade, por meio das Demonstrações Contábeis, consegue repassar, tornando a 
empresa atrativa para investimentos. 

Além de investidores, tem-se também uma sociedade consciente de que esses impactos 
ambientais estão se tornando cada vez mais uma realidade mundial. Por esse motivo, as 
empresas têm se preocupado com a imagem repassada e buscado formas de inserir em suas 
atividades a Responsabilidade Socioambiental, tornando-as relevantes e confiáveis às pessoas 
em meios tão competitivos, podendo assim, ser fator preponderante para uma escolha de 
consumo ou investimentos em relação à empresa.  

Com o aumento da destruição ambiental as empresas perceberam que o assunto 
precisa se fundir com seus ideais e objetivos e tentam absorver em sua companhia tal 
pensamento. Conforme relatam Tinoco e Kramer (2011), as empresas se sentem obrigadas a 
incorporar aos seus objetivos de maximização de lucros a responsabilidade social, visto que a 
continuidade como um todo e o aspecto social abrangem o bem-estar da população e sua 
integridade.  

Tal fato demonstra que as empresas estão se utilizando das demonstrações contábeis, 
de divulgações em websites e relatórios como forma de evidenciar as práticas de 
responsabilidade socioambiental na gestão de curto e longo prazo. Assim, para garantir 
longevidade e sucesso das empresas em meio aos novos desafios do mercado, um dos 
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requisitos essenciais, segundo Freitas e Oleiro (2011) é a correta utilização dos recursos 
naturais e a divulgação das ações que identifiquem sua preservação, manutenção e correção. 

Logo, para Santana, Góis, De Luca e Vasconcellos (2015) a evidenciação das 
informações sobre as práticas sociais e de sustentabilidade da empresa objetiva atender à 
demanda informacional de seus usuários, com a finalidade de garantir também a sua 
continuidade. Além disso, a disponibilidade de informações auxiliará a alocação eficiente de 
recursos e o crescimento da economia. Dessa maneira, o objetivo geral da presente pesquisa é 
verificar o que as empresas do setor elétrico apresentam em seus relatórios de sustentabilidade 
sobre os aspectos socioambientais.  

Aspectos socioambientais se tornaram importantes em um mundo onde as 
consequências do mau uso do meio ambiente já é realidade. Por esse motivo, o ramo de 
energia é um dos que mais agride ecossistema, como por exemplo, inundando áreas florestais, 
no caso das hidrelétricas, alterando a rota de migração de diversas aves, no caso das usinas 
eólicas, entre outros problemas que o setor pode ocasionar. Por meio da apresentação de como 
as empresas de energia elétrica estão se preocupando, investindo e também demonstrando 
aspectos socioambientais para a sociedade, este estudo busca mostrar algumas práticas 
adotadas pelas empresas que visam diminuir os impactos ambientais, ou o que é investido em 
recuperação ambiental, em treinamento de colaboradores, em projetos sociais na comunidade 
em que está inserida, com vistas a minimizar o impacto ambiental e social causados por suas 
atividades. 

 
2  REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1. Responsabilidade Socioambiental 

 
A responsabilidade socioambiental pode ser entendida como a capacidade de 

responder aos problemas sociais e ambientais que vivenciamos (Lima, 2007). Para o autor, 
este conceito presente em nosso cotidiano precisa ser entendido no contexto das mudanças 
econômicas, políticas, sociais e culturais experimentadas pela sociedade contemporânea a 
partir das décadas finais do século passado. 

A crise social e ambiental que se presencia é decorrente de modelo de 
desenvolvimento baseado em produção e consumo que advém de um alicerce capitalista, que 
leva a degradação do meio ambiente, onde se inclui também a da espécie humana e uma 
consequente geração de riscos socioambientais cada vez maiores. Deste modo, pode-se 
associar a responsabilidade socioambiental emergindo, por exemplo, da excessiva destruição 
dos ecossistemas para a implantação dos processos produtivos.  

Por vezes, o modelo produtivo e a ausência de fiscalização eficiente ou até mesmo por 
negligência de parte dos gestores responsáveis, a sociedade se torna testemunha de fatos como 
o do cenário que aparece como o maior desastre ambiental da História do Brasil, de acordo 
com o Ibama. A barragem de Fundão, da mineradora Samarco em Mariana (MG), se rompeu, 
provocando o vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de minério, 
matando 19 pessoas, destruindo centenas de imóveis e deixando milhares de pessoas 
desabrigadas. O vazamento, considerado o maior de todos os tempos em volume de material 
despejado por barragens de rejeitos de mineração - provocou também a poluição do Rio Doce 
e diversos danos ambientais incalculáveis que se estenderam aos estados do Espírito Santo e 
da Bahia (Branco, 2016).  

Depois de tantos desastres ambientais ocorridos no Brasil e no mundo, como os 
acidentes em Chernobil (Ucrânia), Bophal (Índia), Fukushima (Japão), Guapimirim (Rio de 
Janeiro) ou até mesmo o referido acidente causado recentemente pela empresa Samarco 
(Minas Gerais), que não é uma usina, porém causou danos irreparáveis no aspecto ambiental, 
a população e o governo a cada dia mais vêm se preocupando com essas questões de cunho 
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socioambiental, percebendo que devido à exaustão dos recursos ambientais já causados, é 
responsabilidade de todos que esses impactos não aumentem. 

Em vista disso, é que a contabilidade ambiental, segundo Ribeiro (2010), visa 
identificar, mensurar e informar os fatos econômico-financeiros relacionados à 
responsabilidade ambiental de determinado período, atrelados a evidenciação da situação 
patrimonial da organização a que se refere. De acordo com Santos e Nunes (2014) conceituar 
a contabilidade ambiental é objetivar sua função, tão importante, como necessária para a visão 
de um mundo sustentável. Para os autores, com sua utilização, socializa-se a necessidade de 
buscar os meios ambientais como a água, o solo, as plantas, com a geração de riqueza para a 
entidade, associada a rentabilidade das empresas que não pode ultrapassar a capacidade da 
própria natureza de se recuperar dos impactos causado pela exploração de seus recursos. 

O desenvolvimento da contabilidade ambiental, conforme Ferreira (2003), é resultado 
da necessidade de oferecer informações adequadas às características de uma gestão ambiental. 
Volpato e Tavares (2016) afirmam que com o avanço da contabilidade e a chegada de novas 
tecnologias, a contabilidade ambiental vem ganhando destaque no cenário contábil mundial, 
podendo mensurar os danos e impactos causados pelas empresas ao meio ambiente, 
demonstrando os reais reflexos contábeis e financeiros que a empresa terá que se 
responsabilizar.  

Embora sejam foco da maior parte das discussões, tais impactos ambientais nunca vêm 
sozinhos, afetam sempre as comunidades em que as empresas estão inseridas. A exemplo dos 
acidentes, tem-se o próprio caso de Mariana, onde além da cidade ter ficado “inabitável”, 
vidas foram perdidas, o comércio local e as fontes de rendas de muitas famílias – com a 
agricultura, por exemplo – foram afetadas. Além disso, atualmente, há a suspeita de uma 
relação direta entre o desastre e o surto de febre amarela no estado de Minas Gerais, haja vista 
que os primeiros casos – e as situações mais graves – encontram-se em regiões próximas ao 
Rio Doce (Formenti, 2017). Desta forma, desastres ambientais sempre impactam na vida das 
pessoas que rodeiam as regiões afetadas e investir na recuperação destas é essencial.  

Em outros momentos, só o fato de desenvolver uma atividade, a vida de determina 
comunidade é afetada, como nos casos das empresas que geram energia elétrica por meio de 
hidrelétricas, que, conforme Lima e Ponte (2013), resultam em dois problemas principais na 
instalação do empreendimento: retirada da população e aporte significativo de operários, onde 
o primeiro impacta em questões culturais e o segundo, econômicas.  

Mensurar os impactos financeiros e econômicos, bem como os investimentos para 
reduzi-los no que diz respeito a afetação das pessoas envolvidas poder ser facilitado pela 
contabilidade. Desta forma, insere-se a contabilidade social, a qual dimensiona que deverá ser 
estabelecido o objetivo, os conceitos sociais relevantes, os métodos de mensuração e uma 
estrutura para comunicar tais dados aos usuários interessados (Ribeiro, 2010). 

Por meio das duas dimensões – ambiental e social - é que a contabilidade se 
aproximou das questões socioambientais com o propósito de complementar e participar de 
uma preocupação presente. O Balanço Social, por exemplo, não é um relatório obrigatório, 
porém muitas empresas os divulgam pela tamanha importância que tem e por ser um relatório 
rico de informações. De acordo com Portella, Oliveira, Moraes, Ferreira e Ferreira (2013), 
empresas do setor elétrico são as que mais publicam balanços sociais. Por esses motivos o 
relatório socioambiental está entre um dos mais utilizados para pesquisas. 

Para Lugoboni, Paulino, Zittei e Pereira (2015) o Relatório de Sustentabilidade é um 
instrumento que visa dar maior transparência às atividades empresariais e ampliar o diálogo 
da organização com a sociedade, tendo em vista a necessidade de comunicar aos stakeholders 
suas práticas socioambientais, além das econômicas. 
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2.2 Setor de Energia Elétrica: Estudos Anteriores 
 
A energia elétrica é indispensável no cotidiano, tanto para o funcionamento das 

atividades comerciais e públicas, quanto para o uso e consumo da sociedade em geral. As 
primeiras usinas e linhas de transmissão conforme Barros, Borelli e Gedra (2014), tinham o 
propósito de alimentar cargas pontuais, porém, com o tempo, houve a disseminação do uso da 
eletricidade, tornando-se necessário transportá-la até́ as residências. No Brasil e no mundo há 
diversas formas de fontes de energia elétrica, dentre as quais há a hidrelétrica, a térmica, a 
solar, a eólica, sendo que as hidrelétricas são a principal fonte de energia do Brasil devido ao 
número elevado de mananciais.  

Braga e Ferreira (2015) complementam informando que o Brasil possui uma matriz 
energética, considerada limpa que contempla as fontes: hidráulica, biomassa, eólica, solar e 
nuclear. No entanto, cada fonte possui um conjunto de impactos ambientais negativos que 
exigem das empresas de energia elétrica planejamento, controle e o cumprimento de 
obrigações legais para a sua operação. 

A matriz energética nacional é fundamentalmente amparada nas hidrelétricas, mas 
formas alternativas ganharam espaço nos últimos anos. Uma delas é a energia eólica, que 
segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responde por apenas 
6,15% da matriz nacional. Até 2020, a perspectiva é que os ventos sejam insumo de 10% do 
abastecimento do país (Curi, 2016). Tal crescimento, segundo o autor, está alinhado às 
tendências internacionais, que levou os países europeus e asiáticos a investirem nessa forma 
de geração. Em 2002, quando foram lançados no Brasil programas para estimular as energias 
renováveis, é que a energia eólica teve impulso, decorrente do país ser classificado em 10º 
lugar como maior potencial de geração por vento, devido aos cerca de sete mil quilômetros de 
litoral. 

Por outro lado, a crise existente no segmento energético, especificamente nas 
empresas geradoras e distribuidoras de energia, que sofrem influência direta das condições 
climáticas e das políticas governamentais, fez a atenção se voltar para esse segmento, em 
evidência constante na mídia (Veiga & França, 2015). O setor elétrico no mundo e no Brasil é 
caracterizado pela existência de uma ou poucas empresas que dominam o mercado de 
distribuição, de geração ou de transmissão (Malaguti, 2009). Para o autor, esses tipos de 
mercados geraram falhas que precisam ser extintas ou controladas, tais como externalidades 
positivas ou negativas, informações assimétricas que influenciam nos preços e na oferta.  

Diante desta constatação, o setor de energia elétrica passa por transformações e, assim, 
vem nos últimos anos procurando aspectos de inovação e incrementos tecnológicos em busca 
de obter um cenário favorável para a área. Conforme Gomes e Garcia (2013), em razão das 
transformações ocorridas nas economias capitalistas, as empresas empreendem cada vez mais 
estratégias competitivas que reforçam a necessidade de inovação. Em todas as fontes de 
obtenção de energia há desvantagens, dentre elas, os impactos ambientais que se fundem com 
a produção de uma usina e com as consequências causadas no cotidiano.  

Com o constante aumento da poluição mundial e a ideia cada vez mais presente de que 
os recursos utilizados estão se esgotando, há uma busca por fontes de energia renováveis e 
modos para que esse cenário se estabilize a fim de evitar futuros problemas. Porém, a busca 
por esses recursos também pode ser uma dificuldade. De acordo com o Atlas de Energia 
Elétrica do Brasil (ANEEL, 2002) parte dos recursos energéticos do país se localiza em 
regiões pouco desenvolvidas, distantes dos centros consumidores e com restrições ambientais. 
Promover o desenvolvimento econômico dessas regiões, preservar a sua diversidade biológica 
e garantir o suprimento energético de regiões mais desenvolvidas são desafios da sociedade 
brasileira. 
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A demanda por energia é um indicador de desenvolvimento econômico, porém isto 
causa impacto ambiental negativo e para que esse desenvolvimento ocorra de forma 
sustentável, faz-se necessário introduzir a variável “gestão ambiental” como parte integrante 
das empresas de energia elétrica com a finalidade diminuir impactos ambientais negativos 
causados pela intervenção das atividades industriais e, ao mesmo tempo, gerenciar os futuros 
problemas (Braga & Ferreira, 2015). 

Assim, destaca-se a afirmação de Lima, Borinelli e Vieira (2015) de que o setor 
elétrico brasileiro apresenta uma série de programas de responsabilidade socioambiental que 
permeiam tanto a comunidade interna, quanto externa, contudo, ainda estão sujeitos às 
medidas compensatórias que em suma, buscam reverter os danos causados por este segmento 
em multas e punições, estipuladas por autoridades administrativas.  

Portanto, além da dificuldade já encontrada no setor de esgotamento da sua 
capacidade, os novos recursos também geram custos a mais pela sua localização. Deste modo, 
para reverter esse contexto, o setor busca investimentos com o intuito de aproveitar melhor o 
que determinadas regiões do Brasil têm a oferecer.  

Ferreira, Irigaray e Moreira (2016) reconhecem que nos últimos anos ocorreu rápido 
crescimento na divulgação de informações e de relatórios de responsabilidade socioambiental, 
porém os autores admitem que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de que 
esses relatórios atendam seus usuários, considerando as características de materialidade, 
consistência, integridade e responsabilidade na construção da informação contábil. 

Diante das preocupações relacionadas às questões sociais e ambientais, as empresas 
não somente do setor elétrico, têm sido estimuladas a evidenciarem informações, o que 
motivou também a um concomitante aumento de pesquisas na área (Quadro 1). 

 
Quadro 1 Estudos anteriores sobre sustentabilidade em empresas do setor elétrico 

Autor/ano Pesquisa 

Azevedo e Cruz 
(2007) 

Procuraram evidenciar informações socioambientais divulgadas nos Balanços Sociais das 
11 distribuidoras de energia elétrica que atuam no Norte e Nordeste do Brasil e sua relação 
com indicadores de desempenho empresarial no ano de 2005. Como resultados foram 
apontadas uma melhor consciência na importância da divulgação de informações e as 
empresas com pontuação máxima foram a CELPE, COELBA, COELCE e COSERN. 

Silva, Andrade, 
Famá e Maluf 

(2008) 

Analisaram a relação entre divulgações voluntárias de informações relevantes nos websites 
de 282 empresas abertas da Bovespa. Os resultados mostraram que há maior disclosure 

quanto maior a firma e quanto maior o retorno de ações em empresas de governança 
corporativa diferenciada; em categorias de informações corporativas requeridas pelas 
agências de rating e pelas corretoras; e em empresas mais endividadas.  

Calixto (2009) 

Analisou 22 companhias públicas e privadas de grande porte do setor de energia elétrica de 
1997 a 2006, as informações sociais e ambientais nos Relatórios Anuais e Balanços 
Sociais. Verificou que Relatórios Anuais têm características como preocupação com 
questões social e ambiental em suas atividades. As empresas divulgaram muitas 
informações nos seus websites que englobam projetos sociais e ambientais desenvolvidas, 
com crescimento relevante da divulgação de investimentos até 2000, após isso teve queda 
de 2001 a 2004, voltando a crescer no ano subsequente.  

Conceição, 
Dourado, 

Baqueiro, Freire e 
Brito (2011) 

Buscaram identificar o nível de comunicação das informações de desempenho em 
responsabilidade corporativa e prováveis fatores determinantes ao processo de disclosure, 
em responsabilidade social corporativas a partir de variáveis independentes do desempenho 
econômico-financeiro e social em 123 empresas listadas na Bovespa. O resultado obtido 
foi que a amostra demonstrou ser bastante inicial e muito vinculado com aspectos de 
marketing social, não resultando ainda dados dessa natureza nos relatórios.  

Rover, Tomazzia, 
Murcia e Borba 

(2011) 

Identificaram fatores que determinam a divulgação voluntária ambiental em DFPs e 
Relatórios de Sustentabilidade pelas empresas brasileiras potencialmente poluidoras de 
2005 a 2007. Os resultados mostraram um total de 6.182 sentenças ambientais, das quais 
73% divulgadas nos RS e 27% nas DFPs.  

Morisue, Ribeiro e 
Penteado (2012) 

Analisaram a evolução dos Relatórios de Sustentabilidade segundo o grau de aderência 
plena e de evidenciação efetiva dos indicadores de desempenhos econômico, ambiental e 
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social estabelecidos no modelo “G3” das Diretrizes para Elaboração de Relatórios de 
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI) de empresas do setor de energia 
elétrica do período de 2006 a 2009. Os resultados mostraram que houve evolução no grau 
de aderência plena e grau de evidenciação de desempenho no período.  

 
 

Maçambanni, Van 
Bellen, Silva e 
Ventura (2013) 

Identificaram o nível de evidenciação socioambiental de empresas distribuidoras de energia 
elétrica, a partir dos indicadores de responsabilidade social e ambiental proposto pelo 
modelo IBASE, em 2009 e 2010. Os resultados indicam que as empresas Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia, Companhia Energética de Pernambuco e Companhia 
Energética do Rio Grande do Norte obtiveram maiores níveis de divulgação. A COELBA 
evidenciou todos os itens analisados alcançando pontuação máxima. Dentre as empresas da 
região Sul, cabe destacar a COPEL noticiou 99% das informações analisadas.  

 
Pereira, Pfitscher e 
Uhlmann (2013) 

Analisaram os balanços sociais de 2007 a 2009 de uma empresa de energia elétrica e 
verificaram que a mesma tem agido social e ambientalmente não só devido a legislação a 
qual está fadada, mas também por implantar uma cultura que vise uma atuação responsável 
e sustentável. Como práticas sociais claramente identificadas, tem-se que a empresa se 
envolve com a comunidade que a cerca, investe em seus funcionários.  

Portella et al. 
(2013) 

Identificaram questões relativas a Responsabilidade Social no Balanço Social modelo 
IBASE das empresas do setor elétrico de 2010 e 2011 no que dizia respeito a participação 
de estagiários e portadores de necessidades especiais na composição do corpo funcional 
das empresas com capital negociado na BM&FBovespa. Como resultados encontraram que 
a maioria das empresas divulga as informações, porém, o intuito geralmente é meramente 
condizente com as exigências legais. 

Oliveira et al. 
(2015)  

Analisaram companhias listadas na BM&FBovespa da área de Energia Elétrica. Os 
resultados da pesquisa sugerem que empresas com práticas adequadas de governança e 
responsabilidade social possuem melhor valor de mercado e dentre as principais 
conclusões destaca-se que a adoção de tais práticas além de atender preceitos éticos, legais 
e societários contribui para a criação de valor corporativo. 

Lugoboni et al. 

(2015) 

Analisaram como as empresas do segmento de energia elétrica, listadas na BM&FBovespa 
como Nível 1 e Novo Mercado de Governança Corporativa divulgam aos interessados seus 
Relatórios de Sustentabilidade. Realizaram análise dos Relatórios de Sustentabilidade das 
empresas do setor elétrico: CEEE, Cemig, Cesp, Copel, CPFL, CTEEP, EDP, Eletrobrás, 
Equatorial, Light, Tractebel e MPX de 2010, 2011e 2012. Houve evolução na divulgação 
dos indicadores da GRI, possivelmente por serem reconhecidos internacionalmente, o que 
proporciona maior confiabilidade e transparência das informações. 

 
A partir do Quadro 1 detectou-se que os estudos que relacionam responsabilidade 

socioambiental e empresas do setor elétrico procuram, em sua maioria, verificar o grau de 
disclosure de práticas deste cunho, constatando tais informações em Relatórios de 
Sustentabilidade ou Balanços Sociais.  

Em outros países, pesquisas que abordam o uso de energias renováveis têm sido 
desenvolvidas, Sovacol (2013) realizou seu estudo na Dinamarca, país este que tem 
compromisso com a eficiência energética. O estudo mostrou como o país passou de ser quase 
100% dependente de combustíveis importados, como petróleo e carvão para suas usinas em 
1970, para se tornar um exportador de combustíveis e eletricidade e liderar o mundo em 
termos de exportação de tecnologia de energia eólica, com uma participação em cerca de 1/3 
do mercado mundial de turbinas eólicas. Zhao e Guo (2015) avaliaram os benefícios das 
energias renováveis (eólica, solar fotovoltaica e biomassa) para servir de referência ao 
governo chinês para estabelecer objetivos ao desenvolver e implementar políticas de apoio 
diferenciadas para diferentes tipos de energia renovável. Analisaram os impactos do poder de 
energia renovável na substituição do sistema de energia elétrica bem como os benefícios 
externos a partir dos fatores econômicos, sociais e ambientais, com base no conceito de 
sustentabilidade.  

Poucos estudos são de fatos voltados as questões sociais e, desta forma este estudo se 
diferencia em função da investigação não só das práticas, mas também dos investimentos 
nelas efetuados para a consecução dos objetivos. Além disso, abre também espaço para a 
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evidenciação de informações de cunho mais social, enquanto nos estudos acima citados, a 
maior parte tratava de informações ambientais ou gerais. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A amostra selecionada foi baseada nas 63 empresas pertencentes ao segmento de 

energia elétrica listadas na BM&FBovespa em agosto de 2016. Das empresas listadas, duas se 
encontram com situação de liquidação extrajudicial, que de acordo com a Lei nº 6.024/74 é 
um formato de regime que detém a intervenção de suas atividades, podendo ser comparado ao 
processo de falência. Por esse motivo foram retiradas da amostra, pois devido a essa situação, 
não estão disponibilizando as informações necessárias para a análise.   

Portanto, a amostra foi composta de 61 empresas inicialmente, e, em seguida foi 
procedido o acesso aos seus respectivos websites e a coleta dos relatórios de sustentabilidade, 
quando disponibilizados. O exercício social considerado foi do ano de 2015 e, após essa 
triagem foram selecionadas 44 empresas que tinham seus relatórios disponíveis, as outras 17, 
representando 27,86% da amostra inicial, não tiveram seus documentos encontrados.  

Cabe destacar que ao final foi detectado que algumas empresas da amostra pertenciam 
a grupos de empresas, e que os relatórios disponibilizados eram dos grupos, e não somente 
por empresa, por isso optou-se por considerar este relatório. Portanto ao final da coleta de 
dados, foram selecionados 25 relatórios socioeconômicos disponibilizados pelas empresas e 
que compuseram a amostra final desta pesquisa, como apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 Composição da Amostra Final 

1 

Cia Eletricidade Est. Da Bahia - Coelba 

Grupo Neoenergia 
Cia Energética de Pernambuco - Celpe 
Cia Energética do Rio Gde Norte - Cosern 
Itapebi Geração de Energia S.A. 
Neoenergia S.A. 

2 

Bandeirante Energia S.A. 

Grupo EPD 
EDP - Energias do Brasil S.A. 
Espírito Santo Centr.Eletr. S.A.-Escelsa 
Investco S.A. 

3 
Cemig Distribuição S.A. 

Grupo Cemig 
Cemig Geração E Transmissão S.A. 
Cia Energética de Minas Gerais - Cemig 

4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 

5 

Cia Paulista de Força E Luz 

Grupo CPFL 

Cia Piratininga de Força E Luz 
CPFL Energia S.A. 
CPFL Energias Renováveis S.A. 
CPFL Geração de Energia S.A. 
Rio Grande Energia S.A. 

6 AES Sul Distrib Gaúcha de Energia S.A. 
Grupo AES 7 Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. 

8 AES Tiete Energia As 
9 Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D 

Grupo CEEE 
10 Cia Estadual Ger.Trans.Ener.Elet-Ceee-Gt 

11 
Energisa Mato Grosso do Sul – Dist de Energia S.A. 

Grupo Energisa Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A 
Energisa S.A. 

12 
Ampla Energia E Serviços S.A. 

Grupo Enel 
Cia Energética do Ceara - Coelce 

13 
Light S.A. 

Grupo Light 
Light Serviços de Eletricidade S.A. 

14 Centrais Elet Bras S.A. - Eletrobrás Grupo Eletrobrás 
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Eletrobrás Participações S.A. - Eletropar 
15 Centrais Elet de Santa Catarina S.A. 
16 Centrais Elet do Pará S.A. – Celpa 
17 Cesp - Cia Energética de São Paulo 
18 Cia Energética do Maranhão–Cemar 
19 Cia Paranaense de Energia – Copel 
20 CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista 
21 Duke Energy Int. Ger. Paranapanema S.A. 
22 Elektro - Eletricidade E Serviços S.A. 
23 EMAE - Empresa Metrop. Águas Energia S.A. 
24 Engie Brasil Energia S.A. 
25 Renova Energia S.A. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 
Para a coleta de dados foi adaptado e aplicado um checklist que propõe avaliar de 

forma abrangente uma situação sobre os investimentos socioambientais que as empresas de 
energia elétrica estão divulgando. A elaboração do checklist conta com a divisão de 5 grupos, 
que são: (i) envolvimento com a comunidade, (ii) empresa e o meio ambiente, (iii) recursos 
humanos, (iv) gestão ambiental e (v) informações sociais, relatados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 Checklist sobre investimentos e divulgação dos relatórios socioambientais 

Fonte: Adaptado de Calixto (2009). 
 

Envolvimento com a 
Comunidade 

(EC) 

Investimentos em educação 
Projetos sociais 
Medidas de compensação ambiental 
Cultura 
Voluntariado 

A Empresa e o Meio 
Ambiente 

(EMA) 

Políticas ambientais 
Treinamento de funcionários 
Reconhecimento dos impactos ambientais 
Presença de um sistema de gestão ambiental 
Programa de recuperação ambiental 
Envolvimento com projetos comunitários e de educação ambiental 
Energia: informações sobre consumo 
Água: informações sobre consumo 

Recursos Humanos 
(RH) 

Saúde e segurança do trabalho 
Vagas para minorias 
Investimentos em treinamento 
Investimentos em educação 
Políticas de remuneração 
Plano de previdência complementar 

Gestão Ambiental 
(GA) 

Montante gasto com recuperação/reabilitação ambiental 
Multas e processos ambientais (abaixo de R$ 1 milhão) 
Montante gasto com proteção/preservação ambiental 
Quantidade de restos de resíduos (perigosos e não perigoso) 
Certificação ambiental 
Licenciamento ambiental de empreendimentos 

Informações sociais 
(IS) 

Balanço Social 
SOX - Lei Sarbanes - Oxley (SOX) 
IDIV - Índice de dividendos 
IEE - Índice energia elétrica 
Carta sem ressalvas da auditoria 
Gestão de riscos 
ISE - Índice de sustentabilidade empresarial da BM&FBovespa 
Incentivos culturais ou fiscais 
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O checklist aplicado neste estudo foi adaptado Calixto (2009) onde eram avaliados os 
quatro primeiros grupos do Quadro 5. O primeiro, que se refere ao Envolvimento com a 
Comunidade (EC), é o que contempla investimentos em educação, projetos sociais, medidas 
de compensação ambiental, cultura e voluntariado. O grupo Empresa e Meio Ambiente 
(EMA) é relacionado com a divulgação pela empresa dos aspectos relacionados ao meio 
ambiente dentro de seu sistema, por exemplo, se tem treinamento de funcionários na área 
socioambiental, se tem a presença de um sistema de gestão ambiental, e se informa o consumo 
de energia e água que é gasto dentro da companhia. A categoria pertencente a Recursos 
Humanos (RH) avalia quanto a empresa divulga informações relativas a seus empregados e os 
investimentos e o grupo Gestão Ambiental (GA) avaliando aspectos associados ao meio 
ambiente tais como recuperação de áreas, multas, preservação, certificação, dentre outros. 

Numa primeira avaliação dos documentos, optou-se pela exclusão de alguns dos itens 
propostos por Calixto (2009), visto que se verificou a ausência de informações 
disponibilizadas pelas as empresas.  

A partir desta adaptação inicial, julgou-se necessário a adição de um novo grupo, o de 
Informações Sociais (IS). Tal adaptação foi considerada devido ao fato de que para a 
sociedade e os demais interessados, tais informações são importantes, além de serem julgadas 
relevantes e complementam a presente pesquisa, tornando sua conclusão mais abrangente.   

O primeiro item se refere à divulgação ou não do Balanço Social, enquanto que o 
segundo verifica se a empresa utiliza o método da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002, uma 
Lei Federal dos Estados Unidos, onde segue por padrões exigidos para um melhoramento das 
companhias abertas. O Índice de dividendos (IDIV) é, segundo o website da Bovespa (2016), 
o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de 
remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. 

O Índice de Energia Elétrica (IEE) também é um indicador de desempenho proposto 
pela BM&FBovespa, onde seu objetivo é divulgar o desempenho médio do valor dos ativos 
que maior o representam no ramo de energia elétrica. O quinto item do grupo IS, verifica-se 
no relatório socioambiental se a empresa divulgou a carta de auditoria e se apresenta ou não 
ressalvas, e o item subsequente, gestão de riscos foi incluído para verificar se a empresa 
apresenta um sistema de gestão de riscos internos. 

O ISE é elaborado também pela BM&FBovespa é mede o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial, é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas 
listadas na BM&FBovespa sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em 
eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também 
amplia o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, 
diferenciando-os em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do 
desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de 
mudanças climáticas (Índice de Sustentabilidade Empresarial, 2016).  

Por fim, o último item do grupo prevê o que os Incentivos Culturais ou Fiscais 
representam, ou seja, se a empresa adere a algum incentivo, como por exemplo, Lei Rouanet, 
Lei do Esporte, Lei do Audiovisual, entre outras.  

Para a realização da pesquisa foram selecionados 33 itens e a estes atribuídas 
pontuações, onde foi considerado zero (0) quando não há informação presente no relatório 
socioambiental, um (1) para quando há informação contida e dois (2) na ocasião que essa 
informação fosse relatada como investimento em moeda corrente; ou informações sobre o 
consumo, no caso da água e energia elétrica utilizada; em toneladas, na ocorrência da 
quantidade de restos dos resíduos; certificação ISO, quando se referir à certificação ambiental; 
a numeração do Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE; e por fim se relata quais foram 
os incentivos culturais ou fiscais.  
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Outro ponto a destacar é que alguns itens do checklist tem pontuação máxima. Assim, 
podendo ter pontuações nos diferentes grupos, optou-se, portanto por e elaborar uma tabela 
com o máximo de pontos analisados por grupo, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 Pontuação máxima por grupo no checklist 

CATEGORIA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
Envolvimento com a comunidade (EC) 10 
A empresa e o meio ambiente (EMA) 15 

Recursos humanos (RH) 11 
Gestão ambiental (GA) 11 
Informações sociais (IS) 10 

TOTAL (TOT) 57 
 
Para coleta dos valores de investimentos em moeda corrente, partiu-se do pressuposto 

que investimentos ambientais são efetuados para compensar impactos ambientais, preservar e 
melhorar a qualidade do meio ambiente. E, muito embora alguns desses investimentos possam 
ser considerados inerentes à atividade empresarial, ou seja, necessários para a continuidade do 
negócio, não deixam de ser considerados como decorrentes da responsabilidade social 
(Machado, Machado & Santos, 2010). 

Em vista disso, foi elaborado um Indicador de Responsabilidade Socioambiental (IRS) 
para avaliar as empresas pertencentes à BM&FBovespa no setor de energia elétrica que 
compuseram a amostra final, que foi medido por: 

 

 
 
A fórmula descrita tem como finalidade mostrar o percentual de evidenciação que a 

empresa tem com os aspectos socioambientais presentes nos itens do checklist.  
Por fim, salienta-se que a pesquisa ocorreu somente com base nas informações 

contidas nos relatórios socioambientais divulgados nos websites das empresas. 
 

3 RESULTADOS  
 
Foram analisados 25 relatórios de sustentabilidade quanto às cinco categorias 

propostas no checklist, que tem a estatística descritiva resumida na Tabela 2. 
 
Tabela 2 Estatística descritiva para as categorias e total geral. 

 EC EMA RH GA IS TOTAL 
Média 5.84 7.40 4.88 6.56 4.60 29.28 
Erro padrão 0.44 0.50 0.26 0.47 0.46 1.61 
Desvio padrão 2.21 2.52 1.30 2.33 2.31 8.03 
Variância da amostra 4.89 6.33 1.69 5.42 5.33 64.54 
Assimetria -0.58 -0.43 1.47 -0.04 0.11 0.26 
Intervalo 8 11 6 9 9 32 
Mínimo 1 1 3 2 0 14 
Máximo 9 12 9 11 9 46 
Contagem 25 25 25 25 25 25 

 
Os resultados apresentados na Tabela 2 permitem identificar que dos 57 pontos 

máximos, a média de apresentação de informações socioambientais nos relatórios foi de 29,28 
por empresa, apresentando um desvio padrão de 8,03, que indica uma alta variabilidade dos 
dados em relação à média, ou seja, essa medida não reflete, da melhor forma, os resultados 
gerais. Além disso, pode se ver que, no geral, os dados são assimétricos (0,26) e que a maior 
pontuação atingida foi 46, representando 80,70% dos itens apresentados, sendo que ao menos 
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uma empresa obteve esse score total, considerada a primeira colocada no ranking do 
indicador. Por vez, ao menos uma empresa apresentou apenas 24,56% dos itens analisados 
pelo checklist, sendo que o score total atingido foi de 14 pontos, abaixo da média em 52,19%. 

De forma individual, o grupo com maior média foi o EMA, com atingimento de 
praticamente metade da pontuação máxima permitida, entretanto, a menor média foi 
observada pelo grupo de IS, o qual teve ao menos uma empresa que não pontuou. Por vez, a 
categoria GA foi a que obteve pontuação máxima por ao menos uma empresa, representando 
que além de apresentar as informações qualitativas, havia evidenciação da parte quantitativa, 
quando necessária ao item, ou seja, apresentava informações de investimento, consumo ou 
taxas de preservação relacionadas aos aspectos ambientais.  

Considerando a pontuação de cada empresa de forma individual, os percentuais 
atingidos nas categorias e o geral, além da posição no ranking no IRS estão apresentadas na 
Tabela 3.  

 
Tabela 3 Pontuação por empresa. 

EMPRESAS 
PONTUAÇÃO PERCENTUAL Posição no  

Ranking IRS EC EMA RH GA IS TOTAL 
AES ELETRO PAULO 90.00% 80.00% 54.55% 100.00% 80.00% 80.70% 1 

AES TIETE 60.00% 80.00% 45.45% 81.82% 90.00% 71.93% 2 
CESP 70.00% 66.67% 81.82% 81.82% 60.00% 71.93% 2 

GRUPO EDP 80.00% 46.67% 54.55% 90.91% 80.00% 68.42% 3 
CEMIG 70.00% 60.00% 54.55% 81.82% 70.00% 66.67% 4 

ELEKTRO 80.00% 53.33% 63.64% 72.73% 60.00% 64.91% 5 
AES SUL 80.00% 66.67% 27.27% 72.73% 50.00% 59.65% 6 

CPFL 90.00% 46.67% 36.36% 72.73% 60.00% 59.65% 6 
ENGIE 60.00% 53.33% 36.36% 63.64% 80.00% 57.89% 7 
CTEEP 70.00% 33.33% 45.45% 81.82% 50.00% 54.39% 8 
CEMAR 70.00% 46.67% 54.55% 54.55% 40.00% 52.63% 9 
DUKE 30.00% 66.67% 45.45% 72.73% 40.00% 52.63% 9 
COPEL 80.00% 40.00% 36.36% 36.36% 60.00% 49.12% 10 

GRUPO ENEL 60.00% 46.67% 36.36% 63.64% 30.00% 47.37% 11 
RENOVA 70.00% 46.67% 36.36% 54.55% 30.00% 47.37% 11 

GRUPO ELETROBRAS 70.00% 60.00% 36.36% 18.18% 40.00% 45.61% 12 
CEEE-D 40.00% 46.67% 54.55% 45.45% 20.00% 42.11% 13 
CELPA 50.00% 53.33% 36.36% 36.36% 30.00% 42.11% 13 

CELESC 50.00% 40.00% 36.36% 36.36% 40.00% 40.35% 14 
TAESA 40.00% 46.67% 36.36% 45.45% 30.00% 40.35% 14 

CEEE-GT 10.00% 53.33% 45.45% 63.64% 10.00% 38.60% 15 
ENERGISA 60.00% 6.67% 36.36% 45.45% 40.00% 35.09% 16 

GRUPO LIGHT 30.00% 46.67% 45.45% 27.27% 20.00% 35.09% 16 
NEOENERGIA 30.00% 26.67% 36.36% 45.45% 40.00% 35.09% 16 

EMAE 20.00% 20.00% 36.36% 45.45% 0.00% 24.56% 17 
 

Inicialmente, salienta-se que o ranking não contempla 25 posições devido ao fato de 
algumas empresas terem empatado no percentual de divulgação, sendo as que constam nas 
posições dois, seis, nove, onze, treze, quatorze e dezesseis. Desta forma, foram classificadas 
as 25 empresas em 17 posições, sendo a última ocupada pela EMAE, empresa com menor 
pontuação no índice, alcançando 24,56% do que poderia divulgar em seu relatório, sendo a 
empresa que não apresentou nenhum item em toda uma categoria (IS), ficando com a 17ª 
posição do ranking.  

Na outra ponta do ranking encontra-se a AES Eletro Paulo, com 80,70% do total das 
informações apresentadas, única empresa que evidenciou todas as informações de uma única 
categoria (GA). Nos demais grupos, as apresentações foram superiores a 50% do total de 
pontos máximos da categoria. Demonstrando, assim, uma transparência e grande esforço para 
divulgar de forma clara informações em seu relatório, é uma das 5 empresas do grupo AES 
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Brasil e a maior distribuidora do país em termos de energia distribuída, conforme divulgado 
em seu website.  

A maior pontuação obtida no grupo EC foi proveniente da análise dos documentos de 
duas empresas, a AES Eletro Paulo e CPFL, com 90% de pontos cada, pertencentes também a 
grandes grupos de companhias e mostram ter preocupação com questões na comunidade. A 
AES Eletro Paulo teve R$ 971 mil em investimentos em projetos sociais, sendo o maior 
investimento encontrado pela empresa nesse grupo. Já a CPFL foram R$ 59,8 milhões de 
investimentos em projetos sociais, o que nos mostra que há diferenças entre os valores 
investidos, porém o foco do estudo é evidenciar a divulgação ou não do investimento, 
independentemente do valor.  

Na sequência foi analisado o grupo Empresa e Meio Ambiente (EMA) e verificou-se 
que a empresa que tem divulgado menos itens relacionados a tais questões é a Energisa com 
6,67% e, ao oposto, tem-se a AES Eletro Paulo e AES Tiete, que fazem parte do mesmo 
grupo empresarial com 80% cada. Nesta categoria, o maior investimento foi feito pela AES 
Eletro Paulo em um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com R$ 2,093 milhões investidos, 
e a AES Tiete também apresenta seu capital investido nessa área, de R$ 1,054 milhões.   

Vale ressaltar que o grupo EMA é o que tem maior desvio padrão, ou seja, é o grupo 
de empresas que mais tem alteração dentro da pesquisa, ou seja, com mais diferenças na 
pesquisa, evidenciando a discrepância existente por parte da divulgação na parte interna das 
empresas pesquisadas. A pesquisa mostrou que em algumas companhias, como AES Tiete e 
AES Eletro Paulo, identificam-se todos os itens presentes, porém que a Energisa tem apenas 
um item que divulgado dos oito possíveis, esclarecendo assim a razão do desvio padrão alto. 

A categoria pertencente a Recursos Humanos (RH) avalia quanto a empresa divulga de 
informações relativas a seus empregados e os investimentos. Nesse aspecto, a empresa que 
menos divulgou as informações foi a AES Sul com 27,27%, o que não parece significar um 
aspecto tão negativo, haja vista que essa categoria teve o menor desvio padrão em relação as 
outras, portanto, as divulgações não estão muito aquém da média. É importante ressaltar que 
foi a menor diferença encontrada entre os dados coletados em relação a pontuação feita no 
grupo. Destaca-se que neste grupo, a CESP que teve a maior pontuação, 81,82%. 

Em relação à Gestão Ambiental (GA), a empresa AES Eletro Paulo atendeu todos os 
itens pesquisados, ficando com 100% de pontuação na análise, informando aos interessados 
que a companhia se preocupa com questões de cunho ambiental, divulgando o montante gasto 
com recuperação e/ou reabilitação ambiental, indicando a quantidade em toneladas de restos 
de resíduos que foram coletados e descartados em sua companhia, entre outros itens.  

O Grupo Eletrobrás mostrou 18,18% do que poderia transparecer em seu relatório 
socioeconômico, uma companhia que informa que tem foco em rentabilidade, 
competitividade, integração e sustentabilidade. Avaliando o modo que a empresa trata a 
questão, ou pelo menos deixa transparecer ser uma empresa “responsável”, seria interessante 
que os gestores avaliassem, por exemplo, a possibilidade de disponibilizar o Balanço Social 
ou também publicar se tem incentivos culturais ou fiscais, por exemplo. Pela análise deste 
grupo, verificou-se que não há muita atenção a tais questões o que leva à última colocação no 
score da análise do grupo.  

O último grupo de itens pesquisado foi de informações sociais (IS), onde a empresa 
EMAE que é uma concessionária de serviço público de geração de energia elétrica, não 
registrou em seu relatório nenhum dos itens que compõe o IS, obtendo percentual zero no 
score. E, a AES Tiete mostrou maior porcentagem (90%) de transparência nessa categoria. 
Não adquirindo a pontuação máxima apenas por não ter divulgado o valor do Índice de 
sustentabilidade empresarial da BM&FBOVESPA.  

Destaca-se ainda a CELESC, 19ª colocada no ranking com 40,35% das evidenciações. 
Tal empresa é citada no trabalho de Portella et al.  (2015) como uma empresa que pontua em 
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sua missão e valores a atuação voltada para a responsabilidade socioambiental. Tais 
resultados podem ser um indicativo de baixo comprometimento da empresa com estas 
questões e, consequentemente, com aquilo que apresenta em seus elementos estratégicos. 

A CPFL, oitava colocada no ranking com 59,65% de evidenciação, obteve destaque 
no trabalho de Oliveira et al. (2016), pois apresentava em sua visão expressões relacionadas 
ao desenvolvimento sustentável da empresa pautada no bem-estar e no desenvolvimento da 
sociedade. Embora tenha evidenciado pouco mais da metade dos itens, parece estar, ainda, um 
pouco distante da forma como pretende ser vista pela comunidade. 

Por fim, vale ressaltar que dentre as dez empresas mais bem colocadas, três são 
pertencentes do grupo AES Brasil.  

 
4 CONCLUSÕES 

 
A pesquisa avaliou, inicialmente, 63 empresas pertencentes ao setor de energia elétrica 

da BM&FBOVESPA, a partir das quais foram selecionadas 25 empresas que compuseram a 
amostra final do estudo e onde foi constatado que disponibilizavam seus respectivos relatórios 
socioambientais como ano base de 2015. Com essa informação, foi elaborado um checklist 
adaptado de Calixto (2009) que contou com 33 itens em 5 categorias distintas, sempre 
atentando se as informações evidenciadas pelo relatório socioambiental estavam de acordo 
com as características descritas no item, e se a empresa registrava as informações.  

Como limitações encontradas tem-se que duas empresas não puderam ser analisadas 
devido ao processo de recuperação judicial em que se encontravam, portanto, não tiveram 
seus relatórios de sustentabilidade divulgados. Além disso, como muitas empresas 
apresentavam o relatório do grupo ao qual fazem parte, não foi possível fazer uma análise 
completa de cada uma. Diante destes pontos, a análise embora seja para o setor de energia 
elétrica da BM&FBovespa, precisa-se de cuidados na generalização dos resultados, bem como 
devido a característica qualitativa da análise dos resultados.  

A média geral de divulgação foi 29,28 pontos por empresa, sendo que o desvio padrão 
verificado foi alto, indicado que muitas empresas estão aquém da média. Isto pode ser 
justificado, parcialmente, pelo fato de que na categoria Gestão Ambiental foi verificado que 
uma empresa evidenciou todos os itens analisados, enquanto que em Informações Sociais, 
uma companhia não apresentou nenhum dos itens. Estas duas companhias estão em situações 
diferentes no ranking, enquanto a AES Eletro Paulo, que evidenciou 100% das informações 
buscadas em GA, está em primeiro lugar, a EMAE, que não apresentou os itens de IS, ocupou 
o último lugar.  

Destaca-se que das sete empresas que obtiveram melhor atribuição de pontuação, três 
delas participam do grupo AES Brasil, o que leva o grupo a primeira colocação em relação à 
divulgação nos aspectos previstos no checklist. A empresa com menor divulgação dos itens 
propostos foi a EMAE, que é uma empresa localizada em São Paulo, a qual obteve um total 
de divulgação de 25%. Em seguida, observou-se Energisa, Grupo Light e Neoenergia 
apresentando a mesma pontuação de 35,9% no score relacionadas às divulgações.  

Sobre os grupos pesquisados o que teve maiores pontuações foi o “Gestão Ambiental” 
(GA) compreendendo montante gastos com recuperação/reabilitação ambiental, se a empresa 
divulgou se tem multas ou processos ambientais acima de R$ 1 milhão, se divulgou o 
montante gasto com proteção/preservação ambiental, se informou a quantidade de restos de 
resíduos que a empresa desperdiça, se tem certificação ambiental e se tem licenciamento 
ambiental de empreendimentos. Ao oposto, tem-se o grupo de Recursos Humanos (RH) onde 
as empresas fizeram as menores divulgações de investimentos.  

Propõe-se para futuros trabalhos uma verificação aprofundada das empresas da 
amostra analisando outros períodos, a fim de evidenciar se a empresa apenas buscou um 
investimento de cunho socioambiental somente aquele ano, ou se essa preocupação é presente 
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e ainda o comportamento dos valores dos investimentos estão aumentando com o passar dos 
anos.  
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