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Resumo
A ecoeficiência consiste na integração dos fatores econômicos e ambientais nas organizações,
buscando a utilização adequada dos recursos para maximizar os resultados econômicos. O objetivo
do estudo é comparar o índice de ecoeficiência nas empresas da carteira do índice de carbono eficiente
ICO2 da [B]3 que possuem atividades industriais e efetuar a relação do índice com os investimentos
ambientais. O índice de ecoeficiência foi calculado por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA).
Para determinar a relação entre o índice cálculo pelo DEA com as variáveis analisadas, inclusive com
investimentos ambientais, o que foi calculado por meio da correlação de Pearson. Os resultados
demonstram que a maioria das empresas analisadas possui nível alto de ecoeficiência, porém as
empresas do setor de papel e celulose no período de 2016 apresentam nível baixo, devido ao aumento
na geração de resíduos. Já a relação entre o índice e os investimentos ambientais demonstrou que as
variáveis possuem correlação fraca, ou seja, os investimentos ambientais no caso das empresas
analisadas não influenciam de maneira significativa para aumentar o índice de ecoeficiência
empresarial.
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celulose no período de 2016 apresentam nível baixo, devido ao aumento na geração de
resíduos. Já a relação entre o índice e os investimentos ambientais demonstrou que as
variáveis possuem correlação fraca, ou seja, os investimentos ambientais no caso das
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1 INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais gerados pelo rápido crescimento industrial e a inserção do
conceito de desenvolvimento sustentável nas organizações, determina que o crescimento
econômico e a geração de riqueza levem em consideração as necessidades das futuras
gerações e a capacidade de absorção dos ecossistemas (Maas, Schaltegger, & Crutzen, 2016;
Burrit & Saka, 2006).
Uma forma de verificar a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável é por
meio da ecoeficiência. A ecoeficiência consiste na produção de produtos e/ou serviços que
gere maximização dos benefícios econômicos com a menor utilização dos recursos naturais,
causando menores impactos ambientais negativos, levando em consideração a capacidade de
fornecimento de recursos e absorção dos resíduos pelos ecossistemas (Schaltegger & Sturm,
1990; Passetti & Tenucci, 2016; Pai, Hu & Liao, 2018).
A ecoeficiência pode ser considerada como um mecanismo de criação da legitimidade
ambiental pelas empresas por meio dos sistemas de gestão ambiental, auxiliando no
desenvolvimento de metas de curto, médio e longo prazo (Alrazi, Villiers, & Staden, 2015).
Assim, os valores de investimentos na gestão ambiental das organizações tornam-se
ferramenta de análise para verificar o aumento da ecoeficiência empresarial, fatores precisam
da atenção da contabilidade para a melhoria dos processos e a busca pela ecoeficiência
empresarial (Vellani & Ribeiro, 2009).
De acordo com Passetti e Tenucci (2016) a verificação da ecoeficiência empresarial
associa técnicas de medição e controle ambientais, assim a contabilidade de gestão ambiental
e a criação de valor sustentável pelas empresas, são mecanismos utilizados para a medição da
ecoeficiência empresarial. Sendo que a contabilidade para a gestão ambiental auxilia as
organizações na identificação e mensuração de aspectos relacionados à pegada econômica e
ecológica ao examinar toda operação da empresa inclusive a cadeia de suprimentos
identificando atividades com impactos econômicos e ecológicos (Qian & Jacob, 2018).
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Um dos principais métodos utilizados para avaliar o índice de ecoeficiência, consiste
no modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA), utilizado nas pesquisas de Pai et al.
(2018); Huang, Xia, Yu e Zhang (2018), porém na maioria dos estudos a análise do índice foi
efetuada em regiões ou parque industriais, e não de empresas.
A presente pesquisa possui a seguinte problemática: qual o nível de ecoeficiência das
empresas da carteira do índice de carbono eficiente ICO2 da [B]3 no período de 2013 a 2017?
Assim o objetivo do estudo consiste em analisar o índice de ecoeficiência nas empresas da
carteira do índice de carbono eficiente ICO2 da [B]3 e efetuar a relação com o valor dos
investimentos ambientais nas mesmas.
A pesquisa justifica-se pela importância da utilização dos recursos naturais
considerando a capacidade dos ecossistemas, possibilitando efetuar a relação entre benefícios
econômicos, consumo dos recursos naturais e os impactos ambientais causados pelas
atividades (Passetti & Tenucci, 2016). O índice de carbono eficiente foi criado com o intuito
de privilegiar empresas que monitoram, divulgam e possuem ações de diminuição de
emissões de gases de efeito estufa (Ferreira, 2018).
O estudo busca contribuir com a literatura existente, trazendo a abordagem da
ecoeficiência para questões empresariais, buscando fortalecer as discussões sobre este
mecanismo como ferramenta de medição das aplicações do conceito de sustentabilidade, além
da diminuição dos gastos ambientais das organizações, busca verificar a importância dos
investimentos ambientais para a melhoria das atividades empresariais (Vellani & Nakao,
2009).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Ecoeficiência
A ecoeficiência é um instrumento de análise da sustentabilidade, considerando o
processo de diminuição dos impactos ambientais negativos na busca de satisfazer as
necessidades de consumo humana (Huppes & Ishikawa, 2005; Huang, Xia, Yu & Zhang,
2018). Neste contexto, a ecoeficiência relaciona as atividades econômicas das empresas com
o impacto ambiental (Huang et al., 2018), a medição integrada dos aspectos ambientais e
econômicos (Roger L. Burritt & Saka, 2006; Figge & Hahn, 2013).
Os autores da ecoeficiência entendem que os recursos ambientais são escassos e assim
é necessário a gestão para o uso eficiente dos mesmos (Figge & Hahn, 2013), com isso a
ecoeficiência é a análise do processo de entrada e saída de recursos, sendo que estudos
também utilizam o termo de eficiência ambiental (Roger L. Burritt & Saka, 2006; Huang et
al., 2018), verificam a capacidade de criação de bens e serviços, reduzindo os impactos
ambientais, por meio da diminuição do consumo de recursos naturais e a maximização dos
resultados econômicos (Passetti & Tenucci, 2016).
Hahn, Figge, Liesen e Barkemeyer (2010) definem ecoeficiência corporativa como “a
razão entre o valor adicionado e o impacto ambiental adicionado dos processos operacionais
de uma empresa”, em que os recursos econômicos são evidenciados pelo valor adicionado ou
lucro da empresa, e os impactos ambientais pelo consumo dos recursos, emissões e danos
ambientais causados pelas atividades operacionais.
A literatura apresenta distintas abordagens sobre a ecoeficiência, relacionada à criação
do valor sustentável da empresa, sendo as principais teorias relacionadas ao estudo a da
Gestão Baseada em Valor e a Teoria da Dependência de Recursos, por conta dos recursos
ambientais serem essenciais para o desenvolvimento das atividades. Assim Frooman (1999)
define recursos como qualquer bem que a empresa ou ator considere valioso. Outra
abordagem que auxilia a identificação da ecoeficiência está associada a investigação dos

custos de oportunidade em relação a Sustainable Value para verificar a criação de valor das
organizações (Rappaport, 1986; Figge & Hahn, 2013).
A maior cobrança pela sociedade fez com que a ecoeficiência fosse adotada pelas
empresas, na busca da melhoria da gestão e das estratégias para promover a legitimidade
social das organizações (Roger L. Burritt & Saka, 2006). Segundo os autores, a ecoeficiência
possui entradas e saídas, sendo efetivada a relação entre os valores adicionado representado
com valor monetário e valores de investimentos, consumo e impactos ambientais, que são
representados por valores monetários ou em termos técnicos.
Huang et al. (2018) desenvolveram uma metodologia para análise da ecoeficiência sob
os aspectos de três principais níveis de eficiência ambiental, de recursos e econômicas. Os
autores evidenciaram as relações da eficiência ambiental e econômica dos negócios, sendo
que a eficiência ambiental reflete os diferentes níveis de impacto e a utilização das fontes de
recursos ambientais, observando a relação existente entre os indicadores econômicos e
ecológicos e os indicadores de ecoeficiência, relacionando as variáveis econômicas,
ambientais e consumo de recursos (Figura 1).

Eficiência
Econômica

Eficiência de
recursos

Eficiência
ambiental

Ecoeficiência

Figura 1. Adapdato de Huang et al. (2018).

O estudo de Zurano-Cervelló, Pozo, Mateo-Sanz, Jiménez e Guillén-Gosálbez (2018),
analisou a ecoeficiência dos sistemas de produção da União Europeia, e propôs um modelo de
análise, com os três grupos da metodologia analisados separadamente. Huang et al. (2018)
trazem a análise da ecoeficiência por meio da construção de indicadores compostos que
relacionam a eficiência econômica, utilização eficiente dos recursos e eficiência ambiental,
por meio da gestão ambiental nas organizações.
Silva e Matias (2012) observam que as empresas irão atingir a ecoeficiência ao
modificarem seus processos produtivos, reduzindo a demanda dos recursos naturais e
buscando a eficiência nas operações, desta maneira alteram seu modo de agir (Oliveira &
Munck, 2014).
Hahn, Figge, Liesen e Barkemeyer (2010) consideram que a melhoria da ecoeficiência
nas organizações ocorre por diferentes maneiras: (i) aumento do retorno econômico
correspondente a mesma quantidade de impacto ambiental; (ii) diminuição do impacto
ambiental para uma quantidade de retorno econômico e; (iii) mais retorno econômico e menos
impacto ambiental causados pelas atividade operacionais. Porém, mesmo a busca pela
ecoeficiência nas organizações não pode ser considerada como garantia para a redução dos
impactos ambientais, e sim como uma medida de otimismo na busca de ações e planejamento
das organizações para tratar dos problemas ambientais e os danos causados ao meio ambiente
por suas atividades (Hahn et al., 2010; Passetti & Tenucci, 2016).

As pesquisas sobre ecoeficiência concentram-se na relação entre as atividades
econômicas e os impactos ambientais causados, sendo que ambos os fatores precisam ser
controlados, gerenciados e de propriedade da empresa, exclui assim estágios relacionados a
produtos e fornecedores (Hahn et al., 2010).
A ecoeficiência tem impacto significativo no planejamento ambiental das ações
estratégicas empresariais, por meio da melhoria dos serviços para a obtenção do menor
impacto ambiental negativo, de emissões de gases de efeito estufa, geração de resíduos,
consumo de energia e consumo hídrico (Passetti & Tenucci, 2016). Um exemplo de
implementação de diretrizes de planejamento voltado aos aspectos ambientais das
organizações, é a contabilidade gerencial ambiental, que possui técnicas e ferramentas de
planejamento para melhoria do controle organizacional dos itens relacionados ao meio
ambiente, como consumo de recursos e impactos ambientais (Christ & Burritt, 2013). Assim a
ecoeficiência auxilia para melhoria do desempenho ambiental (Christ & Burritt, 2013; Alrazi
et al., 2015).
A gestão, planejamento e contabilidade ambiental são fatores importantes para a
verificação da ecoeficiência das organizações por serem responsáveis pela geração das
informações para a medição da ecoeficiência ( Epstein, 2007; Christ & Burritt, 2013). Assim,
podem ser utilizados como mecanismos de avaliação e comparação das ações empresariais,
identificando a evolução ou diminuição da ecoeficiência em um período de tempo (Colares &
Matias, 2014).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.2 Amostra e coleta de dados
As empresas selecionadas para compor a amostra fazem parte do setor industrial ou de
transportes. Tais grupos desempenham atividades mais sensíveis ao meio ambiente, devido ao
consumo de recursos naturais. Assim é possível verificar a eficiência de suas atividades e as
ações desenvolvidas para a diminuição dos impactos ambientais negativos ocasionados pela
atividade.
Os dados foram coletados por meio dos últimos relatórios anuais publicados na [B]3,
relatório anual de sustentabilidade e informações dos indicadores socioambientais
evidenciadas nos websites das empresas da amostra. A análise e coleta dos dados avalia o
período de 2013 a 2017, propondo-se um índice para cada ano, assim permite verificar a
evolução do índice de ecoeficiência das empresas.
A amostra da pesquisa é formada pelas empresas pertencentes ao índice de carbono
eficiente da [B]3 – ICO2. As empresas excluídas não apresentaram todos os dados referentes
aos indicadores socioambientais utilizados para efetuar o cálculo do índice de ecoeficiência.
Quadro 1. Descrição da amostra.
Empresas
Setor/Segmento: Bens Industriais / Maquinas e Equipamentos
WEG
Setor / Segmento: Materiais Básicos / Madeira e Papel
Klabin S/A; Suzano Papel e Celulose
Setor / Segmento: Materiais Básicos / Químicos
Braskem S/A
Setor / Segmento: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Petrobras
Setor / Segmento: Consumo Não Básicos / Alimentos Processados
BRF S/A; JBS S/A

Quantidade
1
2
1
1
2

Setor / Segmento: Bens Industriais / Transportes
CCR S/A; GOL Linhas Áreas Inteligentes S/A
Setor / Segmento: Consumo não Cíclico / Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
Natura
Setor / Segmentos: Materiais Básicos / Mineração
Bradespar
Setor / Segmento: Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustível
Ultrapar
Setor / Segmento: Saúde / Comercio e Distribuição
Hypera,
Total
Exclusões
Natura, BR Malls Part., Bradespar, Ultrapar, CCR E GOL Linhas Áreas, Hypera
Amostra final
WEG, BRF S/A, JBS, Klabin S/A, Suzano Papel e Celulose, Braskem, Petrobras
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

1
1
1
1
14
7 (exclusões)
7

Referente a coleta de dados as empresas JBS e Suzano Papel e Celulose não
apresentaram os valores de investimentos ambientais no período de 2013 e 2014, assim foram
excluídas as informações das mesmas.
A análise dos dados foi efetuada em duas etapas, primeiro o cálculo do índice de
ecoeficiência por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), em seguida o cálculo da
correlação de Pearson para verificar a relação do índice com as variáveis que compõem o
método de cálculo da ecoeficiência conforme a literatura. Foi acrescentada a variável
referente aos investimentos ambientais para verificar se há relação direta com o índice de
ecoeficiência empresarial.
3.2 Cálculo do índice de ecoeficiência
O índice de ecoeficiência empresarial foi calculado por meio do sistema OSDeA. Os
valores de entrada (input) e saídas (output), foram determinados de acordo com a literatura
existente. Os indicadores utilizados para o cálculo do índice de ecoeficiência estão
apresentados no Quadro 2.
Quadro 2. Variáveis para o cálculo da ecoeficiência
Projeto
Orientação
Categoria

Recursos
consumidos

Nome das
Variáveis

Unid. de
medida

Força de Trabalho

Número de
funcionários

Pessoas

Consumo de
Recursos hídricos

Água consumida

𝑚3

Consumo de
Recursos
Energéticos

Recursos
Energéticos

GJ / MWh

Desperdício de
materiais

Resíduos

Toneladas

Poluição do Ar

Emissões de

Toneladas

Input

Impactos
ambientais
negativos

Definição da variável
Número total de
funcionários da
empresa
Total de água
consumidas ou
retiradas das fontes
naturais para o
desenvolvimento das
atividades
empresariais
Total dos recursos
utilizado nas
atividades
empresariais
Quantidade de
resíduos gerados pelas
atividades
empresariais
Quantidade de

Gases de efeito
estufa

Output

Benefício
Econômicos

Benefício
econômico

Valor
Adicionado
Líquido

equivalentes

Em milhares
de reais

emissões de gases de
efeito estufa gerados
pela atividade
empresarial
Valor adicionado
líquido gerado pelas
atividades
operacionais da
empresa

Fonte: Adaptado de Pai et al. (2018), Huang et al. (2018) e Yu et al. (2020).

A pesquisa utilizou a Análise Envoltória de Dados, modelo BCC orientado pelas
entradas (input) desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper (1984), modelo que considera as
variações de escala das entradas (input) e saídas (output) (Bezerra, Vieira & Almeida, 2015).
O valor adicionado líquido corresponde ao valor monetário referente as saídas (output) e o
impacto ambiental (emissões, consumo de recursos hídricos e energéticos e resíduos)
correspondem as entradas (input).
O modelo DEA calcula o índice de eficiência de cada DMU, assim foram geradas sete
DMUs para cada período de análise. Sendo que a análise do índice consiste em verificar o
valor mais próximo à fronteira de eficiência, sendo observados também a evolução do índice
no decorrer do período de análise da pesquisa. De acordo com a literatura o índice de
ecoeficiência é determinado nos padrões muito baixo, baixo, médio e alto (Quadro 3). O
índice de ecoeficiência varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 mais eficiente é a
empresa, utiliza-se de menor recursos ambientais para maximizar os resultados econômicos,
além disso diminui os impactos ambientais causados pelas atividades.
Quadro 3. Parâmetros de Ecoeficiência
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Fonte: Maciel, Khan e Rocha (2012); Robaina-Alves, Moutinho e Macedo (2015)

IE ≤ 0,25
0,25 < IE ≤ 0,50
0,50 < IE ≤ 0,75
0,75 < IE ≤ 1,0

3.3 Correlação de Pearson
O cálculo da correlação de Pearson mede o grau de associação e a sensibilidade da
covariância das unidades de medidas. No presente trabalho foi efetuado o cálculo da
correlação para determinar a correlação das variáveis (Valor Adicionado Liquido, Força de
Trabalho, Emissões de Gases de Efeito Estufa, Consumo de Energia, Consumo Hídrico e
Resíduos) referente ao de índice de ecoeficiência, calculado por meio da ferramenta DEA.
Além da análise da correlação das variáveis utilizadas para o cálculo do índice de
ecoeficiência, foi efetuada a correlação entre o índice de ecoeficiência e os valores de
investimentos ambientais, apresentados nos relatórios de sustentabilidade, os quais constam
os valores monetários referentes à gestão ambiental das empresas selecionadas.
De acordo com Fávero e Belfiore (2017), a medida do coeficiente de Pearson varia de
-1 e 1”, sendo que é por meio do sinal que se verifica a relação linear existente nas variáveis
analisadas, por meio da equação:
𝓅𝓍, 𝓎 =

𝐶𝑂𝑉 (𝑥, 𝑦)
𝒮𝑥 𝒮𝑦

Onde se o valor de ρ for positivo existe uma correlação diretamente proporcional entre
as variáveis, se ρ apresentar valor negativo as variáveis possuem relação inversamente
proporcional e se ρ for nulo não existe correlação entre as variáveis.
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Índice de ecoeficiência
O índice de ecoeficiência do período de 2013 a 2017, das empresas do setor dividido
por segmento de atuação que compõem da carteira do índice de carbono eficiente ICO2 estão
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Índice de Ecoeficiência
Empresas

Índice de Ecoeficiência
2013
2014
2015
2016
Setor/Segmento: Bens Industriais / Maquinas e Equipamentos
WEG
1,0
1,0
1,0
1,0
Setor / Segmento: Materiais Básicos / Madeira e Papel
Klabin S/A
1,0
1,0
0,87
0,49
Suzano Papel e Celulose
1,0
1,0
1,0
0,44
Setor / Segmento: Materiais Básicos / Químicos
Braskem
1,0
1,0
1,0
1,0
Setor / Segmento: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Petrobras
1,0
1,0
1,0
1,0
Setor / Segmento: Consumo Não Básicos / Alimentos Processados
JBS
1,0
1,0
1,0
1,0
BRF S/A
1,0
1,0
1,0
1,0
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

2017
1,0
0,61
0,78
1,0
1,0
1,0
1,0

Ao observar o índice de ecoeficiência das empresas analisadas no ano de 2013 e 2014,
constata-se que todas as empresas são eficientes na aplicação dos recursos socioambientais na
geração do valor adicionado líquido da empresa, proveniente das atividades desenvolvidas
pelas empresas.
No ano de 2015 todas as empresas apresentaram índice alto de ecoeficiência atingindo
o índice 1,0 conforme a pesquisa de Maciel, Khan e Rocha (2012) identifica os nível de
ecoeficiência a serem observados, sendo que o índice mais baixo encontrado pertence a
empresa Klabin S/A de 0,87, tendo uma variação de 15% em relação ao ano anterior, porém
mesmo com a diminuição do índice a empresa possuem um nível alto de ecoeficiência.
Em 2016 se observam as questões mais críticas do índice de ecoeficiência nas
empresas que compõem do setor de materiais básicos relacionados ao segmento de papel e
celulose. Tanto a Klabin e a Suzano Papel e Celulose apresentaram nível baixo de
ecoeficiência como evidencia o quadro 3 que traz os níveis do índice de ecoeficiência
conforme a pesquisa de Maciel, Khan e Rocha (2012). A Klabin encerra o ano de análise com
o índice de 0,49. Já a empresa Suzano Papel e Celulose possui o índice de 0,44, também
obtendo nível baixo de ecoeficiência, sendo que no ano anterior a empresa possui o índice de
1,0, consistindo em um índice de ecoeficiência alto.

Gráfico 1. Evolução do índice de ecoeficiência
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Ao observar os índices de ecoeficiência no ano de 2017, verificou-se que as duas
empresas que apresentavam nível baixo de ecoeficiência conseguiram aumentar seu índice.
Destaca-se que a Klabin chegou ao nível médio de ecoeficiência com um índice de 0,61 e a
empresa Suzano atingiu o nível alto de ecoeficiência com 0,78. As demais empresas
continuaram apresentar um nível alto de ecoeficiência atingindo a pontuação máxima de 1,0
de acordo com a análise envoltória de dados.
As empresas do setor de papel e celulose foram as únicas a apresentarem variação no
índice de ecoeficiência, devido a Klabin ter informado nos anos de 2013 e 2014 a destinação e
quantidade dos resíduos perigosos e, partir de 2015 passou a declarar a quantidade e
destinação tanto dos resíduos perigosos e não perigosos.
A queda no índice de ecoeficiência no ano de 2016 deveu-se ao aumento da utilização
dos recursos hídricos, enquanto que o valor adicionado líquido gerado pelas atividades
empresariais continuou com crescimento linear. Na Klabin os recursos hídricos utilizados
passaram de 61.980 mil 𝑚3 em 2015 para 92.685 mil 𝑚3 em 2016, já na Suzano Papel e
Celulose o consumo variou em 2015 de 927 mil 𝑚3 para 145.016 mil 𝑚3 em 2016. No ano de
2017, as empresas conseguiram aumentar seu índice de ecoeficiência, voltando a ter um
índice alto, porém ainda não o índice ideal de 1,0, conforme as outras empresas pertencentes
da amostra.
4.2 Relação do índice de ecoeficiência e a gestão empresarial
Esta seção demonstra os resultados da correlação de Pearson entre as variáveis de
análise. O principal objetivo é demonstrar a correlação existente entre o índice de
ecoeficiência e os investimentos ambientais efetuados, assim verificando a influência que as
práticas de gestão têm no aumento ou diminuição do índice de ecoeficiência empresarial.
A Tabela 2 demonstra os valores da correlação de Pearson considerando as
informações dos anos de 2013 e 2014 das empresas JBS e Suzano. Os dados abaixo não serão
utilizados para verificar a correlação entre o índice de ecoeficiência e os investimentos
ambientais, devido que no período de 2013 e 2014 ambas empresas não divulgaram valor de
investimento ambiental nos relatórios anuais de sustentabilidade.

Tabela 2. Correlação de Pearson índice de ecoeficiência
DEA
Invest-s
Vlradc
Forade-b
DEA
1,0000
Investimentos 0,1389
1,0000
Valor
0,1831
0,2604
1,0000
Adicionado
Força
de 0,2354
0,7256
0,0643
1,0000
trabalho
Q. emissões 0,1977
0,1932
0,9497
-0,0504
de gases
Consumo de -0,0934
0,5215
-0,2094
0,4544
energia
Consumo
-0,3088
0,1316
0,7598
-0,1583
hídrico
Resíduos
0,0718
0,1227
-0,1157
0,1798
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Qemiss-s

Energia

Hídrico

Resíduos

1,0000
-0,2989

1,0000

0,7391

-0,1804

1,0000

-0,1563

0,3877

-0,2214

1,0000

Pode-se observar que o índice de ecoeficiência possui correlação fraca referente as
variáveis utilizadas para o cálculo do índice. As variáveis de consumo hídrico e energético
apresentaram relação inversa com a variável DEA referentes ao índice de ecoeficiência, a
primeira teve relação inversa de -0,0934 e a segunda uma relação inversa de -0,0934. Porém
as demais variáveis apresentaram relação diretamente proporcional com a variável DEA,
sendo que a variável que apresentou uma correlação mais alta foi a força de trabalho com uma
covariância de 0,2354.
Observa-se ainda que as correlações mais fortes estão associadas entre valor
adicionado líquido e emissões de gases de efeito estufa de 0,9497 e o consumo hídrico
0,7598, devido as atividades das empresas que compõem a amostra utilizarem-se de muitos
recursos naturais gerando mais impactos ambientais e entre a emissão de gases de efeito
estufa e consumo hídrico.
Considerando os dados das empresas JBS e Suzano Papel e Celulose que não
apresentaram dados de investimentos ambientais no período de 2013 e 2014, nota-se que a
correlação entre o índice de ecoeficiência e os investimentos ambientais (que representam os
mecanismos de gestão ambiental nas organizações) possui correlação fraca. A tabela 3
demonstra o cálculo da correlação de Pearson, excluindo as informações pertencentes das
empresas JBS e Suzano Papel e Celulose do período de 2013 a 2014, pois neste período não
constam investimentos ambientais.
Tabela 3. Índice de ecoeficiência e investimentos ambientais
DEA
Invest-s
Vlradc
Forade-b
DEA
1,0000
Investimentos 0,1785
1,0000
Valor
0,2049
0,2365
1,0000
Adicionado
Força
de 0,2383
0,9260
0,0851
1,0000
trabalho
Q. emissões 0,2210
0,1649
0,9487
-0,047
de gases
Consumo de -0,1278
0,6254
-0,1827
0,6446
energia
Consumo
-0,2855
0,0655
0,7605
-0,1123
hídrico
Resíduos
0,0129
0,6926
-0,0716
0,7553
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Qemiss-s

Energia

Hídrico

Resíduos

1,0000
-0,2769

1,0000

0,7372

-0,1383

1,0000

-0,1658

0,6301

-0,2132

1,0000

Mesmo excluindo as informações da JBS e Suzano, a correlação entre o índice de
ecoeficiência (DEA) e os investimentos ambientais continua fraca de 0,1785. Porém os
investimentos ambientais são necessários para a adequação e implementação de práticas de
produção mais limpa que auxiliam para melhoria do índice de ecoeficiência nas organizações.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do estudo foi verificar o índice de ecoeficiência das empresas da carteira do
índice de carbono eficiente ICO2 da [B]3 no período de 2013 a 2017. Nos anos de 2013 e
2014 todas as empresas analisadas apresentaram o índice ideal de ecoeficiência que de acordo
com a Análise Envoltória de Dados é representado pelo índice 1,0, o que caracteriza as
empresas com alto nível de ecoeficiência.
No ano de 2015, a Klabin apresentou diminuição no índice de ecoeficiência, devido à
mudança na forma de mensuração dos resíduos sólidos. Justifica-se que no período anterior a
empresa mensurava a quantidade e destinação dos resíduos perigosos e a partir do ano de
2015 começou a mensurar os valores referentes aos resíduos não perigosos gerados pela
atividade operacional.
As empresas Klabin e Suzano Papel e Celulose apresentaram no ano de 2016, um
declive acentuado do índice de ecoeficiência do nível alto de ecoeficiência para o nível baixo,
o índice ficou em 0,49 e 0,44 respectivamente. Assim observou-se o aumento dos recursos
hídricos utilizados pela empresa gerou aproximadamente o mesmo benefício econômico,
sendo que nessas condições precisaria ter diminuído o consumo hídrico ou maximizado o
retorno dos benefícios econômicos, colaborando com o de ecoeficiência observado por Huang
et al. (2018) onde uma empresa pode ser considerada ecoeficiente se houver a redução de
consumo de recursos para o mesmo benefício econômico, aumento de consumo de recursos e
maximização dos resultados econômicos.
Ainda sobre o índice ecoeficiência foi efetuado o cálculo de correlação para verificar a
relação entre o índice de ecoeficiência empresarial e os investimentos ambientais das
empresas, ao contrário do esperado, a correlação apresentada por meio do coeficiente de
Pearson foi fraca, determinando que investimentos ambientais não contribuem de maneira
significativa para a manutenção ou o aumento do nível do índice de ecoeficiência ou de
práticas mais eficientes (Huang et al., 2018; Passetti & Tenucci, 2016).
A amostra foi reduzida devido a exclusão das empresas do setor financeiro e varejista
que possuem atividades menos sensíveis em relação ao meio ambiente. Além disso, das
empresas observadas foram excluídas as empresas que não divulgaram todas as informações
dos indicadores socioambientais nos relatórios.
Como oportunidade para trabalhos futuros, sugere-se aplicar o cálculo do índice de
ecoeficiência em empresas do mesmo setor e efetuar a correlação com outras variáveis como
valor sustentável e custos ambientais. Além disso, pode-se alterar a variável de benefício
econômico e calcular a ecoeficiência por meio da saída do lucro líquido gerado pelas
atividades empresariais.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC/CAPES) – Edital Nº 03/2017.
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