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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Este estudo busca verificar se o ranking das melhores e piores empresas em sustentabilidade 

corporativa confere com os dados da contabilidade através da análise de relatórios de sustentabilidade 

e índices de rentabilidade, sendo eles o Retorno sobre Investimentos (ROI) e Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (ROE). A relevância de estudar sobre o tema se pauta na importância que as 

empresas possuem dentro da sociedade, tendo um papel de agente decisivo dentro da cidadania, pois 

fatos como escândalos de corrupção, desastres ambientais e apoio a guerras são consequências de 

ações tomadas de empresas inseridas na sociedade. Esta pesquisa inova em realizar um confronto 

entre a imagem simbólica sinalizada pelas empresas no ambiente social em relação aos dados 

evidenciados e mensurados nas demonstrações contábeis e financeiras das empresas. A pesquisa 

classifica-se como quantitativa em sua metodologia e explanatória na análise dos dados. Como 

resultados, os dados apontam que não há relação direta entre a visão social e a contabilidade, visto 

que mesmo as empresas com má reputação social mantêm ROI e ROE superior a outras que possuem 

boa reputação. Este estudo aponta para um resultado não conclusivo. Sinaliza que o fato gerador da 

visão negativa da empresa perante a sociedade vem de acontecimentos desfavoráveis a organização, 

como por exemplo, escândalos de corrupção e desastres naturais ocasionados pela exploração dos 

recursos naturais. Para futuros estudos, recomenda-se, como continuidade deste trabalho, pesquisas 

que busquem novas formas de análise das práticas sociais das organizações e uma avaliação de 

impacto social com mais de 10 (dez) anos depois dos escândalos ambientais que poderá trazer mais 

informações, podendo ser comparado contabilmente para análises financeiras e econômicas. 
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A VOZ DO POVO É A VOZ DOS DADOS CONTÁBEIS? 

 

RESUMO 

Este estudo busca verificar se o ranking das melhores e piores empresas em sustentabilidade 

corporativa confere com os dados da contabilidade através da análise de relatórios de 

sustentabilidade e índices de rentabilidade, sendo eles o Retorno sobre Investimentos (ROI) e 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). A relevância de estudar sobre o tema se pauta na 

importância que as empresas possuem dentro da sociedade, tendo um papel de agente decisivo 

dentro da cidadania, pois fatos como escândalos de corrupção, desastres ambientais e apoio a 

guerras são consequências de ações tomadas de empresas inseridas na sociedade. Esta pesquisa 

inova em realizar um confronto entre a imagem simbólica sinalizada pelas empresas no 

ambiente social em relação aos dados evidenciados e mensurados nas demonstrações contábeis 

e financeiras das empresas. A pesquisa classifica-se como quantitativa em sua metodologia e 

explanatória na análise dos dados. Como resultados, os dados apontam que não há relação direta 

entre a visão social e a contabilidade, visto que mesmo as empresas com má reputação social 

mantêm ROI e ROE superior a outras que possuem boa reputação. Este estudo aponta para um 

resultado não conclusivo. Sinaliza que o fato gerador da visão negativa da empresa perante a 

sociedade vem de acontecimentos desfavoráveis a organização, como por exemplo, escândalos 

de corrupção e desastres naturais ocasionados pela exploração dos recursos naturais. Para 

futuros estudos, recomenda-se, como continuidade deste trabalho, pesquisas que busquem 

novas formas de análise das práticas sociais das organizações e uma avaliação de impacto social 

com mais de 10 (dez) anos depois dos escândalos ambientais que poderá trazer mais 

informações, podendo ser comparado contabilmente para análises financeiras e econômicas. 

 

Palavras-chave: Indicadores de Rentabilidade; Responsabilidade Social Corporativa; 

Sustentabilidade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo busca verificar se o ranking das melhores e piores empresas em 

sustentabilidade corporativa confere com os dados da contabilidade através da análise de 

relatórios de sustentabilidade e índices de rentabilidade, sendo eles o Retorno sobre 

Investimentos (ROI) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). 

O conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) se intensificou por meados 

de 1990, diante do cenário da implantação de novos modelos de gestão que tivessem em seus 

planejamentos estratégicos a variável ambiental, buscando um equilíbrio entre o resultado 

econômico, financeiro, social e ambiental. Esta pressão se materializou através de 

implementações com leis ambientais, regulamentos em prol do meio ambiente diante dos 

sintomas que o planeta começa a apresentar como o aquecimento global, efeito estufa, buraco 

na camada de ozônio e desequilíbrio dos ecossistemas. Assim, as organizações passaram a ser 

pressionadas pelos governos locais, protocolos e tratados internacionais como o Protocolo de 

Kyoto, Protocolo de Estocolmo, ECO 92, RIO + 20 para que mudassem o seu modo de relação 

com o meio ambiente (Vianna & Veronese, 1992; Souza, 2002). 

Para Tinoco (2001), a RSC para as empresas pode ser caracterizada como uma atitude 

de assumir um compromisso em proteger e levar perspectiva de futuro para a comunidade na 

qual está inserida, sendo essa atuação social considerada um diferencial de negócios. De acordo 

com Coelho e Oliveira (2008, p. 2), “a noção de desenvolvimento sustentável desloca o sentido 

do crescimento econômico, presente na noção tradicional de desenvolvimento, para o sentido 

de processo da melhoria da qualidade de vida dos indivíduos”. 

A relevância de estudar sobre o tema se pauta na importância que as empresas possuem 

dentro da sociedade, tendo um papel de agente decisivo dentro da cidadania, pois fatos como 
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escândalos de corrupção, desastres ambientais e apoio a guerras são consequências de ações 

tomadas de empresas inseridas na sociedade. A RSC aparece como uma das possibilidades para 

que esse quadro histórico irresponsável seja dizimado, conforme afirma Benedicto; Calil e Silva 

(2014, p. 66), que “a responsabilidade social empresarial é entendida como o relacionamento 

ético da empresa com todos os grupos de interesse que influenciam ou são impactados pela 

atuação da mesma, assim como o respeito ao meio ambiente e o investimento em ações sociais”.  

Além do mais, empresas que tenham uma boa governança corporativa tendem a atrair 

mais investidores e reter colaboradores de qualidade, segundo os estudos de Dias (2012, p. 83-

84), “[...] os investidores exigem novas condições para minimizar os riscos, [...] bem como 

políticas e práticas de responsabilidade social. [...]. Empresas que com altos padrões de RS têm 

demonstrado maior habilidade para atrair e reter os melhores talentos”. 

Estudos anteriores que relacionam políticas de RSC e o desempenho financeiro e 

contábil possuem resultados ainda não conclusivos diferenciando entre si, como a pesquisa de 

Bertagnolli (2006), trazendo em seus resultados uma relação positiva entre os índices sociais e 

as organizações socialmente responsáveis, obtendo assim um retorno financeiro que faz jus ao 

investimento. Porém há também estudos que afirmam a existência de uma relação negativa 

(Rezende, Nunes & Portella, 2007; Marques, Colares & Maia, 2010). Com isso, estudos que 

venham a acrescentar aos trabalhos já conhecidos e realizados uma nova abordagem, tornam-

se relevantes para aprofundamento do tema, tanto no conhecimento cientifico quanto para as 

organizações na aplicação pratica.  

Outros estudos corroboram com o desafio de mensurar os dados contábeis de RS como 

os trabalhos de: Carroll (1999), Wood (1991), Rattner (1999), Sachs (2000), Dias (2012) e 

Melo, Yaryd, Souza e Campos-Silva (2017) que abordam os conceitos sobre a responsabilidade 

social e demonstraram as dificuldades de se mensurar nas demonstrações contábeis. Bacarji e 

Marcondes (2010) contribuiu com esse estudo para a explanação dos índices de 

sustentabilidade, enquanto Elkington (2012) contribuiu com o conceito do TBL (Triple Botton 

Line) que é o pilar do ISE e Janiszewski, Carrascoso, Felix Júnior, Lagioia e Oliveira (2017) 

contribuiu abordando a teoria da sinalização que está ligada a esse estudo. 

Além de estudos sobre RSC e seus desafios, o assunto foi se aprofundando na criação 

de normas, como a NBC (Norma Brasileira de Contabilidade) T 15 - Informações de Natureza 

Social e Ambiental, onde são fixados os processos para a evidenciação de dados 

socioambientais para divulgar para a sociedade a sua interação e a responsabilidade 

socioambiental da organização, com objetivo de sinalizar o seu comprometimento para a 

sociedade.  

 Ainda nesse cenário sobre aprofundamento do tema e sua dimensão, também foi criado 

no Brasil, em 2005, pela B3 em conjunto com outros órgãos um índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), onde é classificado quais são as melhores empresas com as práticas de RSC 

e avalia o desempenho sustentável das organizações que são emissoras das 200 ações mais 

negociadas na bolsa de valores do Brasil. 

Esta pesquisa inova em realizar um confronto entre a imagem simbólica sinalizada pelas 

empresas no ambiente social em relação aos dados evidenciados e mensurados nas 

demonstrações contábeis e financeiras das empresas. Para análise foram levantados dados 

através de relatórios de sustentabilidade e demonstrações financeiras para verificar a relação de 

visão social e contabilidade. 

Buscando responder a seguinte questão problema: Quais resultados do ranking das 

melhores e piores empresas em sustentabilidade corporativa, emitidos pela opinião pública, 

podem ser confirmados com dados contábeis? 

O ranking das melhores e piores empresas em sustentabilidade corporativa, que serviu 

como inspiração para esse estudo, foi apresentado na 12ª edição do Monitor de Sustentabilidade 

Corporativa, realizada pelo Instituto Market Analysis, publicada na Revista Exame em 2017. O 
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estudo foi feito com base em entrevistas realizadas em domicílio, com 810 pessoas, com idade 

entre 18 e 69 anos, residentes em nove capitais:São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Brasília, entre os dias 20 de março e 19 de 

abril de 2017. 

Foram feitas duas perguntas aos entrevistados: 

• Por favor, me diga o nome de uma grande empresa que você lembra ou pensa como 

sendo uma empresa que cumpre com suas responsabilidades sociais ou ambientais 

melhor do que as outras, ou seja, uma empresa socialmente responsável. Mais alguma? 

• E agora me diga o nome de uma grande empresa que você lembra ou pensa como sendo 

uma empresa que não cumpre com suas responsabilidades sociais ou ambientais, ou 

seja, uma empresa que não é responsável. 

Diante do exposto, o estudo tem como objetivo geral verificar se o ranking das melhores 

e piores empresas em sustentabilidade corporativa confere com os dados da contabilidade 

através da análise de relatórios de sustentabilidade e índices de rentabilidade, sendo eles o 

Retorno sobre Investimentos (ROI) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). 

Para isso foram colhidos os relatórios de sustentabilidade das empresas presentes no 

ranking, para assim colher os dados dos relatórios para fins de apuração de pontos obtidos 

conforme metodologia, para então relacionar com os índices de rentabilidade. 

 O presente artigo está estruturado em cinco seções a saber: a primeira explanando o 

assunto a ser pesquisado com a introdução, a segunda com os fundamentos teóricos, seguida da 

metodologia, a quarta com os resultados e análise dos dados da pesquisa, para finalizar, na 

quinta seção a conclusão com as considerações finais e proposta de futuros estudos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Sustentabilidade corporativa 

 De forma simbólica, as pessoas associam sustentabilidade com o verde, associam que 

uma empresa sustentável possui somente projeto de reciclagem, reflorestamento ou outros 

ligados somente a parte ambiental. Porém, sustentabilidade está mais ligada ao cotidiano 

imagina-se, Melo Neto e Brennand (2004, p. 71) explicam que, “incorporado ao conceito de 

desenvolvimento, sustentabilidade encerra a ideia de preservação dos recursos naturais, 

crescimento econômico, geração de emprego e renda”. 

Os autores ainda explanam que no período de 70 a 80, o conceito de sustentabilidade 

era totalmente influenciado pelas questões de preservação do meio ambiente. É a fase do 

“ambientalismo sustentável”. Nesse período, o tema sustentabilidade começa a ser discutido e 

a partir daqui fixam a ideia que sustentabilidade está ligada somente a preservação do meio 

ambiente.  

Em 1987, a ONU cria um dos mais emblemáticos relatórios sobre sustentabilidade, o 

relatório “Nosso futuro comum”, que trouxe as primeiras conceituações oficiais sobre 

desenvolvimento sustentável. Dias (2012, p. 47) diz que o relatório busca “estabelecer uma 

relação harmônica do homem com a natureza, como centro de um processo de desenvolvimento 

que deve satisfazer às necessidades e às aspirações humanas”, o relatório procura definir as 

premissas do que seria o desenvolvimento sustentável. Sachs (2000), apresenta cinco dimensões 

do que pode-se chamar de desenvolvimento sustentável, conforme Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1: As cinco dimensões sobre o desenvolvimento sustentável 
Tipo Descrição das Dimensões 

Sustentabilidade 

social 

Se entende como criação de um processo de desenvolvimento sustentado por uma 

civilização com maior igualdade na distribuição de renda e bens, reduzindo os padrões de 

vida dos riscos e dos pobres. 

Sustentabilidade 

econômica 

Precisa ser alcançada através do gerenciamento e alocação mais eficiente dos recursos e de 

um fluxo constante de investimentos públicos e privados. 

Sustentabilidade 

ecológica 

Pode ser alcançada através do aumento da capacidade de utilização dos recursos, limitação 

do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e produtos que são facilmente 

esgotáveis, redução da geração de resíduos e de poluição, através da conservação de 

energia, de recursos e da reciclagem. 

Sustentabilidade 

espacial 

Deve ser dirigida para a obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma 

melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. 

Sustentabilidade 

cultural 

Incluindo a procura por raízes endógenas de processos de modernização e de sistemas 

agrícolas integrados, que facilitem a geração de soluções especificas para o local, o 

ecossistema, a cultura e a área. 

Fonte: elaborado pelos autores com base em Sachs (2000) apud Tinoco (2010). 

A partir dos anos 90, Dias (2012) ressalta que começa a fase a “cidadania corporativa”. 

Cidadania corporativa por muitos é considerada um sinônimo de responsabilidade social, sua 

semelhança é reconhecida, porém é possível definir cidadania corporativa como o modo de 

concretizar ou realizar na prática a responsabilidade social, considerando que as empresas 

fazem parte da sociedade, elas possuem direitos e obrigações e precisam seguir seu papel 

perante todos, com isso tornam-se agentes sociais assim como os cidadãos. 

Com isso, observa-se que sustentabilidade é uma ação transformadora e não obrigação 

de qualquer empresa, crescer sustentavelmente é conseguir desenvolver, junto com a sociedade, 

diversas áreas buscando novas alternativas de emprego, melhoria de qualidade de vida e 

soluções para os problemas sociais.  

A partir do processo de formação do conceito de sustentabilidade corporativa, o Instituto 

Akatu, entidade não governamental e sem fins lucrativos que trabalha em prol do consumo 

consciente, elaborou em 2016 uma pesquisa em que aponta que apenas 8% da população diz 

acreditar nas informações de responsabilidade sociais empresariais divulgadas pelas empresas, 

consequência de um processo ainda difuso no Brasil, onde a população não consegue enxergar 

as benfeitorias das empresas na sociedade ou também empresas que utilizem mais marketing 

do que a própria responsabilidade social, a pesquisa ainda aponta quais são as práticas de 

sustentabilidade empresarial que mais são valorizadas perante aos brasileiros. 

Para cada item o estudo se fundamentou com a criação de notas médias que equivalem 

a pesos para as variáveis, como também definiu a essencialidade para cada variável.  

A essencialidade é a importância dada pela sociedade para aquela variável. Quanto 

maior é o seu valor, maior é a sua importância para aquele item. O estudo chama essas variáveis 

mais essenciais de “agenda prioritária” e realça que essas práticas podem ser aplicadas como 

prioridades caso a empresa queira estar alinhada com a sociedade. Temos como fator definidor 

de prioridade o impacto da prática na sociedade. 

Além do mais, o Instituto Akatu (2013) reforça que as práticas mais essenciais “são uma 

indicação de foco e não um checklist a ser cumprida sem maiores cuidados com sua integração 

às atividades e estratégias empresariais”. 

As 18 práticas mais essenciais para o povo brasileiro, seu grau de relevância e a 

essencialidade estão demonstradas no Quadro 2. 
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Quadro 2: Principais práticas sustentáveis mais valorizadas perante os brasileiros 

Sigla da prática Indicadores de Práticas Sustentáveis 
Grau de 

Relevância 
Essencialidade 

A 

Não utilizar o trabalho infantil e trabalho forçado e exigir 

em contrato o mesmo compromisso de toda a sua cadeia de 

valor 

1º 44% 

B 

Manter programas de contratação, capacitação e promoção 

de mulheres, negros e pessoas com deficiência, visando 

promover a igualdade de oportunidades 

2º 37% 

C 

Assegurar aos trabalhadores uma remuneração que garanta 

um nível de vida adequado para eles e suas famílias 
3º 34% 

D 

Adotar medidas em relação a seus produtos e/ou serviços 

que visam minimizar os riscos à saúde e segurança do 

consumidor ou cliente 

4º 23% 

E 

Garantir ao trabalhador terceirizado as mesmas condições de 

saúde e segurança no trabalho e o acesso a benefícios 

básicos gozados pelos empregados regulares 

5º 23% 

F 

Manter programas para racionalização e otimização do uso 

da água 
6º 19% 

G 

Manter programas de alfabetização, de desenvolvimento e 

carreira formalizadas e divulgadas entre os empregados 
7º 19% 

H 

Investir em novas tecnologias para permitir a reciclagem de 

seus produtos após o uso 
8º 20% 

I 

Promover programas de informação ou educação do 

consumidor quanto aos impactos sociais e ambientais 

relativos a seus hábitos de consumo 

9º 19% 

J 

Oferecer informações ao cliente ou consumidor sobre os 

cuidados a serem observados tanto no uso quanto no 

descarte de seus produtos ou serviços 

10º 13% 

K 

Adotar práticas anticorrupção e antipropina em seus 

processos de compra e de venda 
11º 9% 

L 

Manter programa específico para a redução da emissão de 

gases de efeito estufa 
12º 14% 

M 

Participar formalmente de iniciativas de combate à 

corrupção em todas as suas formas 
13º 14% 

N 

Incluir critérios de responsabilidade social em seus 

processos de seleção e avaliação de fornecedores 
14º 8% 

O 

Utilizar somente dados cadastrais de seus clientes ou 

consumidores com sua prévia autorização 
15º 10% 

P 

Atuar de acordo com a legislação em vigor e publicar, 

regularmente, seus balanços ou relatórios financeiros 

verificados por uma empresa de auditoria externa 

16º 9% 

Q 

Publicar e divulgar anualmente seu balanço social ou 

relatório de sustentabilidade, elaborado ou avaliado com a 

participação de representantes das partes interessadas. 

17º 5% 

R 

Divulgar a cada eleição os valores de suas contribuições 

para campanhas políticas 
18º 6% 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas informações da pesquisa do Instituto Akatu (2016). 

A pesquisa mostra que 28% das práticas mais valorizadas dizem respeito a questões 

trabalhista, 16% se refere ao tratamento e qualidade de seus produtos, na produção e no pós-

uso, 11% sobre práticas anticorrupção e outros 11% quanto a práticas ao meio ambiente, 

incluindo tratamento com água e efeitos na emissão de gases estufa e o restante dos itens 
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principais se dividem em divulgação de informações aos consumidores, divulgação de valores 

pagos a campanhas políticas e uso de auditoria externa.  

Por fim, sustentabilidade corporativa não se resume a preservação do meio ambiente, 

mas se estende a ação de transformar a sociedade mais sustentável através de serviços e projetos 

que por consequência, te tornará mais sustentável, a cidadania corporativa só terá sucesso 

quando a sociedade estiver crescendo sustentavelmente. 

2.2 Índices de rentabilidade 

Para que se possa comparar contabilmente o ranking  elaborado pela Market Analysis, 

foram calculados os seguintes índices de rentabilidade: ROI (Retorno sobre investimentos) e 

ROE (Retorno sobre o patrimônio líquido). Já que tais índices de rentabilidade permitem 

evidenciar o desempenho dos negócios de cada empresa, como crescimento, retorno e giro do 

negócio (Morante, 2007). 

O ROI permitirá evidenciar os resultados que as organizações ganharam em relação aos 

investimentos (Martins, Miranda & Diniz, 2014). Será calculado através da fórmula abaixo: 

 

ROI = Lucro operacional (ajustado) / Investimentos * 100 

 

Lucro Operacional ajustado seria o lucro operacional liquido após os impostos, para 

chegar à base de cálculo dos impostos é necessário somar as receitas financeiras operacionais e 

a partir disso, calcular os impostos sobre a renda. Esse valor é conhecido também como NOPAT 

- Net Operating Profit After Taxes. Investimentos seria o Ativo total da empresa subtraído pelo 

Passivo menos os empréstimos e financiamentos a pagar. 

O ROE indica a correlação do capital próprio e a capacidade de a organização conseguir 

remunerar seus sócios (Martins, Miranda e Diniz, 2014). Será calculado através da fórmula 

abaixo: 

 

ROE = Lucro líquido / Patrimônio líquido (inicial) * 100 

 

Os índices de rentabilidade permitem comparar de forma contábil a opinião do público 

em relação às melhores e piores empresas do ranking de sustentabilidade social por meio da 

análise dos índices, como o ROI que irá evidenciar o valor (percentual) de retorno sobre os 

investimentos aplicados e o ROE que evidenciará em valor (percentual) o custo de aplicação na 

entidade.  

Um dos dados qualitativos denominados elementos flutuantes, serão inseridos nas 

análises de ambiente, sendo significativos por sinalizarem interpretações sociais durante o 

período da pesquisa da Market Analysis com algum fato ou acontecimento social que pode ter 

influenciado positivamente ou negativamente a imagem das empresas pelos entrevistados. 

2.3 Teoria da sinalização 

O economista Andrew Michael Spencer, o percussor da Teoria da Sinalização, 

desenvolveu seu trabalho analisando o mercado de trabalho para modelar a função de 

sinalização. A problemática do seu trabalho consistia na seguinte afirmação, citada por Spencer 

(1973, p. 356): “Na maioria do mercado de trabalho, o empregador não tem certeza das 

capacidades de um indivíduo no momento em que o contrata, esta informação torna-se 

necessariamente disponível ao empregador imediatamente após a contratação”.  

O autor definia todo o processo de contratação como uma “Loteria”, pois não se sabe se 

o investimento no novo funcionário terá retorno futuro. Com base nisso, o trabalho se resume 

a encontrar informações emitidas pelo entrevistado que sirva como uma base de informações 

confiáveis para a tomada de decisão. 

Das pessoas observadas foram feitas a principal distinção: Quais eram as características 

que eram imutáveis e aquelas que eram variáveis e o estudo consistia na relação entre as 
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características variáveis dos candidatos e a decisão do empregador. Ao final da pesquisa, foi 

constatado que quanto maior o nível de educação maior eram os salários que os empregados 

poderiam ganhar então investir em educação pessoal é um importante indicativo para o 

empregador. 

A teoria da sinalização é o estudo de como as informações emitidas por um agente 

podem ser úteis para a tomada de decisão de outro agente, os dois agentes estão em uma relação 

de comum acordo, onde ambos são beneficiados por aquele vínculo. No caso da pesquisa de 

Spencer, a relação tratada é a de empregado e empregador, o empregado fornece seus serviços 

e o empregador em troca oferece remuneração, benefícios e segurança. 

O conceito de sinalização surge como forma de solucionar problemas, conforme citado 

por Bonatto (2008), a sinalização no mercado de trabalho é a resposta para assimetrias 

informacionais entre agentes, pois a parte que detém a informação enviará um sinal através de 

uma ação, que será recebida pela outra parte da relação e esse por sua vez emitirá a sua 

satisfação pelo produto/serviço.  

O mesmo autor também exemplifica a aplicação do conceito na política de pagamento 

de dividendos para acionistas, onde os dividendos significam um custo para a empresa, no 

entanto, o seu pagamento é um incentivo para o mercado, visto que altos dividendos 

correspondem a uma boa condição financeira da empresa. Percebe-se que a ação enviada é 

pagamento de altos dividendos e a resposta do mercado é uma melhor reputação. De acordo 

com Janiszewski et al. (2017, p. 96), “a sinalização demonstra ser importante, na medida em 

que empresas buscam sinalizar para o mercado informações diferenciadas que influenciem as 

decisões de investimento, às partes interessadas nesses sinais”. Seu estudo consistia na análise 

dos sinais emitidas pelas empresas referente a sua situação no mercado de ações e concluiu-se 

que em tempos de queda as empresas demonstravam esse fato por meio de suas ações. 

Empresas sinalizam quais são os seus valores, os seus objetivos e suas atitudes para o 

mercado por meio de ações, por isso a importância das empresas em se posicionar e agir 

referente a assuntos atuais, como sustentabilidade, pois isso agrega valor para a empresa e para 

a sociedade como um todo. 

Como também Silva, Garcia, Lucena e Paulo (2017), estudaram como os pressupostos 

contábeis emitem sinais da saúde financeira das empresas e sinalizam o estado de recuperação 

judicial das organizações e entre os 11 indicadores estudados, apenas 4 realmente demonstram 

o estado real das empresas. Conforme Silva, Garcia, Lucena e Paulo (2017, p. 579), conclui-se 

“esse resultado permite uma reflexão acerca da eficiência dos dados contábeis no sentido de 

repensar se os mesmos estão sendo mensurados e evidenciados de forma que representem 

fidedignamente a realidade das empresas”. 

Com isso, a teoria da sinalização será de valia para esse trabalho na medida em que seu 

estudo auxiliará como as informações emitidas – demonstrativos contábeis – pelas empresas 

escolhidas realmente refletem a sua reputação e se há essa ligação entre contabilidade e visão 

social. 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa. Para Richardson (2015), a 

abordagem quantitativa é uma forma de testar teorias, examinando a relação entre as variáveis. 

Sendo esse, o objetivo desse estudo. 

Para análise das variáveis financeiras o método utilizado foi o tipo exploratório, pelo 

fato de que após os objetivos serem definidos novas informações sobre o assunto são buscadas. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2006, p. 61), o modelo exploratório é estudo que “têm como 

objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas 

ideias”.  

  Para confrontar a pesquisa publicada na Revista Exame (2017), a proposta deste estudo 

foi elaborar um segundo ranking, utilizando dados coletados nos relatórios de sustentabilidade, 
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através dos indicadores das 18 principais práticas sustentáveis com base nas métricas do 

Instituto Akatu confrontando as realidades. Para cada empresa do estudo foi respondido sim ou 

não em relação a cada prática. Se a empresa reproduz a prática a resposta ésim e caso a empresa 

não reproduza a prática ou não disponibilize a informação a resposta é não. 

Para isso, foi utilizado o método estatístico Dummy, onde as variáveis métricas 

assumem valor 1 ou 0 sendo que o valor 1 demonstra presença e o valor 0 demonstra ausência. 

Dessa forma, foram usados em conjunto o grau de essencialidade e a nota 1 ou 0 obtida no 

tratamento de dados para obter a nota de cada empresa (Grau de essencialidade x nota). 

Após a apuração de cada empresa, foi agrupado em um ranking em ordem decrescente, 

o resultado do tratamento e a análise dos resultados estão demonstrados na “Tabela 3 – Ranking 

da Sinalização”. Sendo esse item mais explorado na parte de Resultados do trabalho. 

Para efeitos de base contábil, o “Índices de Rentabilidade”, está agrupado o resultado 

dos cálculos dos índices ROI e ROE. 

Como delimitação do estudo, o critério de acesso às informações prevaleceu em 

detrimento à quantidade de empresas publicadas na Revista Exame (2017). Esse critério foi 

utilizado porque os relatórios de sustentabilidade são essenciais para a elaboração do Ranking 

da Sinalização e as demonstrações financeiras para a elaboração do ranking usado como base 

contábil do trabalho. No Quadro 3 estão relacionadas quais são as empresas que serão usadas 

para a análise de resultados do trabalho, sendo essas tidas como as melhores e piores empresas 

na pesquisa da Market Analysis que serve como Monitor de Sustentabilidade Corporativa 2017. 

Quadro 3: Levantamento das Empresas que possuem relatórios publicados 

EMPRESAS RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS 

Natura X X 

Coca-Cola X Não disponível 

Nestlé X Não disponível 

Unilever X Não disponível 

Petrobrás X X 

Odebrecht Não disponível Não disponível 

SBT Não disponível Não disponível 

JBS X X 

BRF X X 

Vale X X 

Fonte: Pesquisa realizada nos sites oficiais das empresas. 

 Conforme levantamento sobre acesso aos dados, as empresas SBT e Odebrecht não 

serão usadas para a elaboração do Ranking da Sinalização e para cálculo dos índices de 

rentabilidade, pois não divulgam seus relatórios de sustentabilidade. As empresas Coca-Cola, 

Nestlé e Unilever serão desconsideradas do cálculo de ROI e ROE, visto que por serem Ltda. 

não divulgam suas demonstrações financeiras. 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

O presente estudo utilizou como embasamento a pesquisa elaborada pelo Instituto de 

pesquisa e opinião pública Market Analysis para a 12ª edição do Monitor de Sustentabilidade 

Corporativa, publicada na Revista Exame no ano de 2017. 

Segundo as respostas das entrevistas, o ranking das melhores e piores empresas em 

sustentabilidade corporativa em 2017 está demonstrado no Quadro 4. 
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Quadro 4: Ranking das melhores e piores empresas em sustentabilidade corporativa 

Posição Melhores Posição Piores 

1º Natura 1º JBS 

2º Coca-Cola 2º Petrobrás 

3º Nestlé 3º  BRF 

4º  Unilever 4º Vale 

5º  Petrobrás 5º  Coca-Cola 

Fonte: Pesquisa Instituto de pesquisa e opinião pública Market Analysis. 

Com base na metodologia aplicada, as mesmas métricas - as variáveis e os percentuais 

de essencialidade - que foram usados na pesquisa feita pelo Instituto Akatu também foram 

aplicadas para esse trabalho, para que assim fosse possível compará-lo com a pesquisa popular 

da empresa Market Analysis. Pois, enquanto a pesquisa da empresa Market Analysis se baseia 

na visão social, a pesquisa do Instituto Akatu se baseia em dados reais fornecidos pelas 

empresas em seus relatórios de sustentabilidade. 

Para isso foram coletados os relatórios de sustentabilidade de todas as empresas 

intituladas como melhores ou piores – exceto as empresas Odebrecht e SBT, pois essas não 

divulgam relatório de sustentabilidade. A partir dos relatórios foram colhidos os dados que se 

referem às variáveis usadas como métricas. Para cada variável foi respondido sim ou não – sim 

caso a empresa pratique a ação ou não para as práticas que não são feitas. 

Após o preenchimento afirmativo ou negativo de todas as variáveis, foi estabelecido 

nota 1 para a resposta sim e nota 0 para a resposta não. Com isso, a nota foi multiplicada pelo 

percentual de essencialidade de cada variável e somadas ao final. O resultado da coleta de dados 

encontra-se no Quadro 5. 

Quadro 5: Coleta de dados 

Sigla da 

Prática 

Grau de 

Relevância 
Essencialidade 

Petrobrás Vale JBS Natura 

Coca-

Cola Unilever Nestlé BRF 

A 1º 44% 1 1 1 1 1 0 1 1 

B 2º 37% 1 1 0 0 1 1 0 1 

C 3º 34% 1 0 0 1 0 1 1 0 

D 4º 23% 1 1 1 1 1 1 1 0 

E 5º 23% 0 1 0 0 0 0 0 0 

F 6º 19% 1 1 0 1 1 1 1 0 

G 7º 19% 1 1 1 1 1 1 0 0 

H 8º 20% 1 1 0 1 1 0 1 0 

I 9º 19% 1 0 0 1 0 1 0 0 

J 10º 13% 1 0 0 1 0 0 0 0 

K 11º 9% 1 1 0 1 0 0 0 1 

L 12º 14% 1 1 1 1 1 1 1 1 

M 13º 14% 1 1 0 1 1 0 0 1 

N 14º 8% 1 1 1 1 1 1 1 1 

O 15º 10% 0 0 0 0 1 0 0 0 

P 16º 9% 1 1 1 1 0 0 0 1 

Q 17º 5% 1 1 0 0 0 0 0 1 

R 18º 6% 1 1 0 0 0 0 0 0 

Fonte: elaborado pelos autores a partir da pesquisa. 
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Para fins de análise, o resultado é apresentado em porcentagem o quanto cada empresa 

é responsável com base no cálculo do total de essencialidade (total de 326 pontos no total, ou 

seja, considerando que as organizações praticassem todas as variáveis definidas pelo Instituto 

Akatu) dividido pela pontuação obtida, chegando-se assim a sua pontuação final de forma que 

o valor da divisão corresponde à nota que a empresa possui perante a sua responsabilidade.  

Com o agrupamento de todas as empresas e seu percentual foi organizado em um 

ranking, sendo demonstrado no Quadro 6. 

Quadro 6: Ranking da Sinalização 

Ranking Empresas Total da essencialidade Nota obtida Pontuação 

1 Petrobrás 326 pontos 293 pontos 90% 

2 Vale 326 pontos 250 pontos 77% 

3 Natura 326 pontos 245 pontos 75% 

4 Coca-Cola 326 pontos 208 pontos 64% 

5 Unilever 326 pontos 173 pontos 53% 

6 Nestlé 326 pontos 162 pontos 50% 

7 BRF 326 pontos 140 pontos 43% 

8 JBS 326 pontos 117 pontos 36% 

Fonte: elaborado pelos autores a partir da pesquisa. 

 Analisando o ranking, do Quadro 6, os dados sinalizam que a Petrobrás segue em 

liderança, visto que das práticas mais importantes para os brasileiros a empresa atende 90% dos 

itens. Enquanto a empresa JBS atende 36% das mesmas práticas.  

O confronto do primeiro ranking com o ranking acima sinaliza que a visão das pessoas 

em relação às empresas não correspondem com suas práticas reais. Enquanto no primeiro 

ranking a empresa Natura segue em primeiro lugar para o público brasileiro, no novo ranking 

seu posicionamento cai para o quarto lugar. Vale questionar: Por que a diferença? 

Deve ser considerado quais os sinais que a empresa emite para que as pessoas tenham 

uma visão positiva ou negativa. Já que mesmo a empresa sendo responsável socialmente entra 

em debate quais as notícias e informações são divulgadas para a sociedade. 

Na análise do ranking anteriormente mostrado, foram estudadas as mensagens que eram 

propagadas na mídia na época antecedente a pesquisa do Instituto Market Analysis, para 

entender qual era o cenário de mercado no período da pesquisa. Foi feito o levantamento de 

notícias e fatos tanto positivos como negativos que afetaram a imagem das organizações em 

frente a visão do público e de forma contábil em seus dados financeiros levando em 

consideração o período de elaboração do estudo, conforme demonstrado no Quadro 7. 

Quadro 7: Notícias publicadas na Mídia no período da pesquisa  

Empresa Notícia Período Fonte Efeito 

Petrobrás Operação Lava-Jato 2017 Revista Exame Negativo 

Vale Rompimento da barragem de Mariana 2016 Revista Exame Negativo 

Natura Não encontrado 

Não 

encontrado 

Não 

encontrado 

Não 

encontrado 

Coca-

Cola Não encontrado 

Não 

encontrado 

Não 

encontrado 

Não 

encontrado 

Unilever Não encontrado 

Não 

encontrado 

Não 

encontrado 

Não 

encontrado 

BRF Operação Carne Fraca 2017 EL País Negativo 

JBS Operação Carne Fraca 2017 EL País / G1 Negativo 

Nestlé 

Nova fórmula para diminuir açúcar nos 

produtos 2016 Revista Exame Positivo 

Fonte: elaborado pelos autores a partir de pesquisa. 
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Para as empresas Natura, Unilever e Coca-Cola não foram encontradas notícias 

relevantes. 

Percebe-se que a visão que a sociedade possui referente às organizações são reflexos 

das notícias expostas na mídia, porém o presente estudo visa confrontar a visão social com 

dados contábeis. 

Pensando nisso, os índices de rentabilidade surgem para demonstrar a capacidade da 

empresa em gerar retornos, pois olhando apenas o lucro líquido de uma empresa não há a 

dimensão real do potencial econômico e financeiro daquela organização. 

Os índices de rentabilidade usados como base contábil estão demonstrados no “Quadro 

8: Retorno sobre Investimentos” e no “Quadro 9: Retorno sobre o Patrimônio Líquido”, 

respectivamente, conforme metodologia aplicada no trabalho. 

Quadro 8: Retorno sobre Investimentos no ano 2016 

Empresas Resultado Operacional (Ajustado) Investimentos ROI Ranking 

Natura 1.447,03 4.209,08 34,38% 1° 

Vale 34.826,00 294.434,28 11,83% 2° 

JBS 7.432,30 72.973,70 10,18% 3° 

BRF 2.788,67 29.433,54 9,47% 4° 

Petrobrás 13.303,20 743.814,00 1,79% 5° 

Coca-Cola N/A N/A N/A 6° 

Unilever N/A N/A N/A 7° 

Nestlé N/A N/A N/A 8° 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos relatórios das empresas. 
Quadro 9: Retorno sobre o Patrimônio Líquido no ano de 2016 

Empresas Lucro Líquido Patrimônio Líquido ROE Ranking 

Natura 308,20 960,02 32,10% 1° 

Vale 13.296,50 136.008,90 9,78% 2° 

JBS 707,50 25.768,58 2,75% 3° 

BRF -367,30 13.091,16 -2,81% 4° 

Petrobrás -13.045,00 262.872,80 -4,96% 5° 

Coca-Cola N/A N/A N/A 6° 

Unilever N/A N/A N/A 7° 

Nestlé N/A N/A N/A 8° 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos relatórios das empresas. 
O ranking elaborado com base em dados contábeis considerou o índice de retorno sobre 

investimentos, no exercício de 2016, que permite evidenciar a capacidade de retorno das 

organizações em relação aos seus investimentos e o índice de retorno sobre o patrimônio que 

permite evidenciar o quanto a empresa remunera o capital investido pelo sócio ou acionista.  

A Natura que está em primeiro lugar no ranking das melhores empresas em 

responsabilidade social também se mantém em primeiro lugar em ambos os rankings 

(sinalizados nos Quadros 6 e 7) com ROI de 34,38% (41,89% em 2015) e o ROE de 32,10% 

(47,87% em 2015), a queda nos indicadores deve-se a possíveis fatores não relacionados a RSC, 

observa-se pelo grupo de receitas financeiras, a empresa teve uma queda em 2016 de 853,9 

milhões de reais com receitas financeiras em comparação com o ano de 2015. Para esta empresa 

não foi encontrado sinalizações em mídias sobre algum tipo de escândalo que envolva o tema 

sustentabilidade. 

A Vale que ocupa a quinta posição das piores empresas no ranking da Revista Exame, 

no ano de 2015 obteve um ROI de -0,70%, em 2016 alcançou um ROI de 11,83%, despontando 

em segundo lugar logo após a Natura, mantendo a posição com o ROE em 2016 de 9,78%. Um 
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dos elementos flutuantes sobre a imagem da empresa na mídia observou-se publicações 

envolvendo a empresa na tragédia de Mariana que mesmo a tragédia ter acontecido em 

novembro de 2015, diversos resultados negativos foram reconhecidos em 2016. 

Já a JBS que no ranking da Revista Exame desponta como a primeira pior empresa em 

práticas de responsabilidade social aparece em terceiro em lugar com ROI de 10,18%. Em seu 

balanço patrimonial pode-se evidenciar uma queda no saldo da conta de investimentos, no 

ranking sobre ROE, a mesma possui um retorno de 2,75%. Segundo o relatório da 

administração as operações da JBS no ano de 2016 foram afetadas pela alta da inflação e o 

desemprego que desestimulou o consumo doméstico e consequentemente a rentabilidade da 

indústria no setor de carne bovina, para o mercado de aves, em 2016 a empresa registrou um 

aumento nas exportações, mas com queda da receita. 

A BRF ocupa a terceira posição das piores empresas em RSC, já no Quadro 6 é 

sinalizado que a empresa ocupa a quarta posição com ROI de 9,47% e no ranking do índice de 

retorno ao patrimônio se mantém também na quarta posição como sinalizado no Quadro 7 com 

ROE -2,81%.  A BRF no ano de 2016 incorreu em um prejuízo de R$ 372 milhões, ocasionado 

pelo cenário de crise econômica no Brasil (mercado que representa mais de 40% das receitas 

da BRF) e da apreciação do real frente ao dólar, o que impacta a lucratividade das saídas de 

mercadorias (Valor, 2017). 

A Petrobrás que no ranking da Revista Exame aparece como a terceira melhor empresa 

em RSC, contabilmente para o ranking retorno sobre investimento, a empresa aparece em 

quinto lugar com um retorno de 1,79% e no Quadro 6 que considera o índice o retorno sobre o 

patrimônio líquido se mantém em quinto lugar com -4,96%, resultados que podem ser 

relacionados aos escândalos da Lava Jato, pois devido aos escândalos , foi observado que a 

Petrobrás não calculava o Impairment da maneira correta e observa-se que entre os anos de 

2014 e 2016, a empresa reconheceu mais de 100 milhões de reais com perdas no valor de 

recuperação de ativos – Impairment, um dos fatores do baixo retorno sobre investimentos e 

sobre patrimônio deve-se a esse fato.   

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES  

Este estudo buscou responder a seguinte questão de pesquisa quais resultados do ranking 

das melhores e piores empresas em sustentabilidade corporativa, emitidos pela opinião pública, 

na Revista Exame (2017) podem ser confirmados com dados contábeis. O estudo de opiniões 

foi elaborado pela empresa Market Analysis na 12ª edição do Monitor de Sustentabilidade 

Corporativa onde foram elencadas as dez melhores e piores empresas em sustentabilidade social 

segundo a opinião do público (nos estados de: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Brasília). 

Os dados apontam que, contabilmente não há relação direta entre a visão social e a 

contabilidade, visto que, mesmo as empresas com má reputação social mantêm ROI e ROE 

superior a outras que possuem boa reputação. 

A Natura se mantém em primeiro lugar em ambos os rankings sinalizados, a Vale que ocupa a 

quinta posição das piores empresas no ranking da Revista Exame, desponta em segundo lugar 

logo após a Natura. 

Já a JBS que no ranking da Revista Exame desponta como a primeira pior empresa em 

práticas de responsabilidade social aparece em terceiro em lugar, a BRF ocupa a terceira posição 

das piores empresas em RSC, já para este estudo está sinalizando que a empresa ocupa a quarta 

posição no ranking do índice de retorno ao patrimônio se mantém também na quarta posição. 

A Petrobrás que no ranking da Revista Exame aparece como a terceira melhor empresa 

em RSC, contabilmente para o ranking retorno sobre investimento, a empresa aparece em 

quinto lugar e para o índice o retorno sobre o patrimônio líquido se mantém em quinto lugar. 
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Com estes resultados, este estudo aponta para um resultado não conclusivo de que o fato 

gerador da visão negativa da empresa perante a sociedade vem de impactos positivos ou 

negativos na sociedade. 

Os resultados obtidos sinalizam que escândalos podem influenciar a visão social e seus 

resultados, por exemplo, a empresa Vale com a tragédia de Mariana, no qual o desastre implicou 

em resultados financeiros negativos e consequentemente trouxe uma má reputação social à 

empresa, observa-se também que empresas como Petrobrás sinalizaram resultados negativos 

decorrentes dos escândalos de corrupção no país o que afeta a visão social da organização, já 

empresas como a Natura, solidificam-se com resultados positivos resultantes de uma boa 

estratégia corporativa e práticas sociais responsáveis, demonstrando a população seu sucesso 

nas vertentes, econômica, social e ambiental, estudados pelo Triple bottonline.  

Por fim, o estudo sinaliza que realizar práticas sustentáveis e não estar envolvida em 

escândalos pode ajudar a empresa ter uma boa reputação no âmbito social, porém isso não afeta 

necessariamente seu resultado. 

Para futuros estudos, recomenda-se, como continuidade deste trabalho, pesquisas que 

busquem novas formas de análise das práticas sociais das organizações e uma avaliação de 

impacto social com mais de 10 (dez) anos depois dos escândalos ambientais que poderá trazer 

mais informações, podendo ser comparado contabilmente para análises financeiras e 

econômicas. 
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