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Resumo/Abstract
O termo Environmental, Social and Governance (ESG) apresentou relevância nos últimos anos, devido às
crescentes discussões sobre o desenvolvimento sustentável. Atualmente, a Agenda 2030 é o acordo
pelo qual os países signatários da Organização das Nações Unidas (ONU) se comprometem a buscar
soluções para os problemas do planeta e da humanidade. É a partir deste cenário que este estudo tem
como objetivo analisar comparativamente os índices ESG, sob uma perspectiva de materialidade
financeira e estrutura metodológica, em companhias abertas brasileiras listadas no Índice S&P/B3 ESG
Brasil. Foram analisadas 23 empresas brasileiras que possuem scores ESG atribuídos pela metodologia
Corporate Sustainability Assessment (CSA) e comparadas com um modelo de sustentabilidade baseado
nos indicadores do Global Reporting Iniciative (GRI), conforme proposto por Tsalis et al. (2020). Os
resultados demonstraram que o índice ESG avaliado e aplicado às empresas brasileiras não está
totalmente aderente aos indicadores do GRI, o que reforça o debate quanto à finalidade de tais índices,
bem como à capacidade de influenciar e direcionar as ações corporativas em prol de objetivos de
desenvolvimento sustentável. O presente artigo tem o potencial de auxiliar no desenvolvimento de
pesquisas sobre a elaboração de índices ESG de referência, discutir conceitos acerca do disclosure

sustentável, bem como elementos para sugerir a melhoria da qualidade da informação contábil de
natureza não financeira e com isso minimizar os efeitos da assimetria informacional.
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ESG e AGENDA 2030: Análise Comparativa das Informações dos Relatórios de
Sustentabilidade, à Luz da Materialidade Financeira e Estrutura Metodológica
RESUMO
O termo Environmental, Social and Governance (ESG) apresentou relevância nos
últimos anos, devido às crescentes discussões sobre o desenvolvimento sustentável.
Atualmente, a Agenda 2030 é o acordo pelo qual os países signatários da Organização das
Nações Unidas (ONU) se comprometem a buscar soluções para os problemas do planeta e da
humanidade. É a partir deste cenário que este estudo tem como objetivo analisar
comparativamente os índices ESG, sob uma perspectiva de materialidade financeira e estrutura
metodológica, em companhias abertas brasileiras listadas no Índice S&P/B3 ESG Brasil. Foram
analisadas 23 empresas brasileiras que possuem scores ESG atribuídos pela metodologia
Corporate Sustainability Assessment (CSA) e comparadas com um modelo de sustentabilidade
baseado nos indicadores do Global Reporting Iniciative (GRI), conforme proposto por Tsalis
et al. (2020). Os resultados demonstraram que o índice ESG avaliado e aplicado às empresas
brasileiras não está totalmente aderente aos indicadores do GRI, o que reforça o debate quanto
à finalidade de tais índices, bem como à capacidade de influenciar e direcionar as ações
corporativas em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável. O presente artigo tem o
potencial de auxiliar no desenvolvimento de pesquisas sobre a elaboração de índices ESG de
referência, discutir conceitos acerca do disclosure sustentável, bem como elementos para
sugerir a melhoria da qualidade da informação contábil de natureza não financeira e com isso
minimizar os efeitos da assimetria informacional.
Palavras-chave: ESG. Assimetria Informacional. Disclosure. Demonstrações Contábeis. CSA.
GRI.
1.

INTRODUÇÃO

Em 2004, o Secretário Geral da ONU escreveu uma carta aos 55 CEOs das maiores
instituições financeiras do mundo, convidando-os a se unirem ao Pacto Global, com o objetivo
de desenvolver diretrizes e recomendações sobre como integrar melhor as questões ambientais,
sociais e de governança corporativa na gestão de ativos, serviços de corretagem de valores
mobiliários e funções de pesquisa associadas (ONU, 2004). O relatório resultante deste convite,
denominado Who Cares Wins estabeleceu o acrônimo ESG e as bases dos investimentos
socialmente responsáveis (Bialkowski, Starks, & Wagner, 2021).
A temática desenvolvimento sustentável e o respectivo papel das empresas nesse novo
contexto é um assunto mais antigo e que remonta a alguns marcos relevantes, como a
Conferência de Estocolmo, primeiro grande evento sobre meio ambiente; o Relatório
Brundtland ou o Nosso Futuro Comum (World Commission on Environment and Development
[WCED], 1987), o qual cunhou o conceito desenvolvimento sustentável que permanece como
um dos mais aceitos; a ECO Rio 92, com o estabelecimento da Agenda 21, e seus subsequentes
eventos, Rio +10 e Rio + 20; bem como o mais recente plano de ação, a Agenda 2030. Todos
esses eventos e documentos influenciaram e foram influenciados pelo ambiente corporativo e
acadêmico. Assim, conceitos como (i) ESG (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018; Berg, Koelbel &
Rigobon, 2020; Escrig-Olmedo, Fernandez-Izquierdo, Ferrero-Ferrero, Rivera-Lirio, &
Muñoz-Torres, 2019; Friede, Busch, & Bass, 2015; ONU, 2004), (ii) Triple Bottom Line
(Elkington, 1998; Kaplan & McMillan, 2020; Milne & Gray, 2013), (iii) Social Responsible
Investments (SRI) (Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres, & Fernandez-Izquierdo, 2010; Gerard,
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2019; Townsend, 2020), (iv) Corporate Social Responsability (CSR) (Lindgreen & Swaen,
2009; Moon, 2007), e (v) Corporate Social/Sustainability Report (Gillan, Koch, & Starks,
2021; Ioannou & Serafeim, 2017; Tsalis, Malamateniou, Koulouriotis, & Nikolaou, 2020),
foram sendo incorporados cada vez mais em estudos acadêmicos, bem como em práticas
corporativas, por meio de ratings e índices produzidos por agências de classificação de risco e
outras empresas criadas para esse fim.
Não obstante a difusão e o aumento do uso de tais termos, diversas pesquisas
identificaram divergências sobre aspectos conceituais, dispersões metodológicas e de critérios,
bem como baixa correlação dos índices produzidos, os quais deveriam fornecer informações
sobre práticas ESG materialmente relevantes (Dorfleitner, Halbritter, & Nguyen, 2015; EscrigOlmedo et al., 2010; Gibson, Krueger, Riand, & Schmidt, 2019). Contudo, enquanto a
materialidade da informação contábil financeira tem robusto histórico de definição e aplicação
por meio de órgãos normatizadores reconhecidos como o International Accounting Standards
Board (IASB) e pelo Financial Accounting Standards Board (FASB), a materialidade da
informação contábil não financeira, precipuamente a concernente à sustentabilidade, ainda
carece de um maior entendimento e consenso, visto que além dos já citados, existem pelo menos
outras cinco instituições normativas: Carbon Disclosure Project (CDP), Climate Disclosure
Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), International Integrated
Reporting Council (IIRC) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB), que tentam
normatizar e criar padrões para o campo, o que pode resultar em posições conflitantes entre as
diversas alternativas a serem selecionadas pelas companhias e usuários.
Ao se analisar sob uma perspectiva funcional, a Ciência Contábil tem, enquanto
aplicação social e informativa, o dever de expor de forma clara aos usuários os fatos
materialmente relevantes que ocorrem em uma organização. Contudo, a materialidade da
informação não financeira ainda carece de aprofundamento e definições, destacando iniciativas
como: (i) Consultation Paper e o Exposure Draft sobre sustainability reporting, emitido em
2021 pelo IASB, bem como (ii) o relatório Statement of Intent to Work Together Towards
Comprehensive Corporate Reporting, emitido em 2020 conjuntamente pelas cinco supracitadas
instituições. Tais iniciativas, por sua vez, são relevantes para o estabelecimento de questões
ainda a serem respondidas como (i) se deve haver uma padronização global acerca de relatórios
de sustentabilidade; (ii) qual ou quais seriam os órgãos responsáveis; (iii) quais os objetivos do
usuário da informação sustentável; (iv) qual a distinção entre a materialidade da informação
financeira e a materialidade da informação sustentável; (v) quais as distinções entre a
informação sustentável e a informação advinda do ecossistema de ratings, índices e ferramentas
analíticas; (vi) como determinar se as empresas estão incorporando os princípios de
sustentabilidade em suas operações e cumprindo com os desígnios estabelecidos em programas
com pautas globais como a Agenda 2030; (vii) verificar se os índices e ratings de mercado
conseguem capturar e refletir o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Nesta perspectiva, este estudo tem como objetivo analisar comparativamente os índices
ESG, sob uma perspectiva de materialidade financeira e estrutura metodológica, em
companhias abertas brasileiras listadas no Índice S&P/B3 ESG Brasil.
Foram analisadas uma amostra de 23 empresas listadas no Índice S&P/B3 ESG Brasil
– o qual representa o uso da informação de sustentabilidade, sob uma perspectiva de
materialidade financeira e estrutura metodológica, sugerida por Tsalis et al. (2020) – a partir de
tópicos de disclosure, enfocados pelo GRI e um sistema de score, e da avaliação da qualidade
da informação de relatórios de sustentabilidade no que tange à adesão, por parte das empresas,
a cada um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos na Agenda 2030.
Neste sentido, é possível refletir se a informação divulgada pelas empresas em relatórios de
sustentabilidade, utilizadas por dois primas distintos, pode ser igualmente relevante para um
mesmo usuário.
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Este estudo tem o potencial de auxiliar no desenvolvimento de pesquisas sobre a
elaboração de índices ESG de referência, discutir conceitos acerca do disclosure sustentável,
bem como elementos para sugerir a melhoria da qualidade da informação contábil de natureza
não financeira e com isso minimizar os efeitos da assimetria informacional.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Corporate Sustainability Reporting (CSR) e a Agenda 2030
Segundo Tsalis et al. (2020), a evolução conceitual, em um âmbito macro ou global,
influenciou diretamente o desenvolvimento conceitual e estrutural da sustentabilidade no
ambiente corporativo. Nesse sentido, marcos como: (i) a Conferência de Estocolmo, primeiro
grande evento sobre meio ambiente; (ii) o Relatório Brundtland ou o Nosso Futuro Comum
(WCED, 1987); (iii) a ECO Rio 92, Rio +10 e Rio + 20; bem como (iv) a Agenda 2030, foram
fontes de inspiração para a incorporação de conceitos, práticas e métricas sustentáveis no
ambiente corporativo.
Tais conceitos, práticas e métricas podem ser categorizados nos seguintes termos(i) ESG
(Amel-Zadeh & Serafeim, 2018; Berg et al., 2020; Escrig-Olmedo et al., 2019; Friede et al.,
2015; ONU, 2004), (ii) triple bottom line (Elkington, 1998; Kaplan & McMillan, 2020; Milne
& Gray, 2013), (iii) SRI-social responsible investments (Escrig-Olmedo et al., 2010; Gerard,
2019; Townsend, 2020), (iv) CSR-corporate social responsability (Lindgreen & Swaen, 2009;
Moon, 2007), e (v) corporate social/sustainability report (Gillan et al., 2021; Ioannou &
Serafeim, 2017; Tsalis et al., 2020), os quais, por sua vez, apesar de estarem em um campo de
estudo comum, têm aplicações e conceituações heterogêneas, seja pelo mercado ou pela
academia (Impact Management Project, 2020b). Percebe-se, portanto, que há um gradualismo
no processo evolutivo, tanto no âmbito do desenvolvimento sustentável, como no âmbito da
sustentabilidade corporativa.
Gillan et al. (2021) indagam, sob o manto da teoria institucional, até que ponto as
demandas e preferências da sociedade ou dos shareholders poderiam impactar os fatores,
características e atuações corporativas. A partir dessa reflexão, pode-se estabelecer que o uso
do padrão ESG, enquanto critério de seleção de investimentos, fora uma resposta do mercado
à essa marcha conceitual e institucional. Segundo os autores, o termo ESG é comumente
utilizado, para além das métricas em índices e ratings de mercado, na integração de questões
ambientais, sociais e de governança nos modelos de negócios corporativos, distinguindo-se da
responsabilidade social corporativa em termos de abrangência, sendo o ESG mais amplo, uma
vez que inclui explicitamente questões de governança.
Milne and Gray (2007) analisam, de forma crítica o processo evolutivo do reporting da
informação sustentável ou corporate sustainability report. Os autores atestam que até a década
de 1990 havia, nos relatórios divulgados, apenas algumas extensões à informação financeira,
normalmente sobre políticas sociais. Após a introdução do conceito e da estrutura triple bottom
line por Elkington (1998), as empresas passaram a incluir informações ambientais adicionais,
ganhando, porém, o caráter e a denominação atual de relatório de sustentabilidade somente após
os guias de relatórios de sustentabilidade (sustainability reporting guidelines), instituídos pelos
padrões do GRI. Segundo os autores, existem conquistas notáveis advindas do maior grau de
disclosure da informação não financeira, maior nível de accountability e transparência, melhor
interlocução entre sociedade e empresa, bem como o aprofundamento do questionamento sobre
se existe sentido em atribuir relevâncias distintas entre a informação que é financeira, a que é
social e a que é ambiental, diante da interconexão entre tais fatores. Contudo, os autores
identificam também diversos desafios a serem enfrentados, como a conceituação do que viria a
ser e o que abrangeria um reporting de sustentabilidade, diante do entendimento difuso sobre a
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conceituação de sustentabilidade no âmbito corporativo, quais os propósitos e interesses das
organizações, bem como a possível apropriação indevida, por parte do mercado, da
terminologia, dos conceitos e das práticas, ditas sustentáveis ou ESG, com o intuito de
legitimação de suas atividades, fato este verificado por Cho and Patten (2007).
Ademais, Meuer, Koebell and Hoffmann (2019) investigaram o tema e encontraram por
meio de uma revisão sistemática de literatura, 33 definições de sustentabilidade corporativa. A
pesquisa demonstra que esse campo de estudo é criticado por falhar em explicar a contribuição
efetiva das empresas na promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, bem como
pela ainda limitada aplicação na prática gerencial.
Friedman (1970), no que tange aos propósitos e interesses das firmas, é autor de duas
célebres frases que resumem uma visão pragmática sobre a função de uma empresa na
sociedade: "só há uma e apenas uma responsabilidade social da empresa, utilizar recursos (para
produção) e colocá-los em atividades a fim de maximizar lucros”; e “responsabilidade social é
um comportamento antimaximização de lucros, assumido para beneficiar outros que não são
acionistas da empresa.".
A Agenda 2030, no entanto, é um marco relevante de contraposição a esta visão, fruto
de um processo de mudança da percepção acerca do papel das organizações privadas perante a
sociedade. Um papel mais proativo sobre seus impactos, positivos e negativos, não somente no
âmbito econômico, mas também social e ambiental. Nessa linha, Pizzi, Rosati and Venturelli
(2020) debatem possíveis determinantes das contribuições corporativas para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Segundo os autores, a Agenda 2030 inovou ao
incorporar, de forma indubitável, uma chamada a ação por parte tanto do âmbito público como
o privado, fato este que exige uma maior coordenação entre tais setores – especificamente nos
ODS 17, que estabelece parcerias multistakeholder, bem como compromissos voluntários para
os objetivos, e o ODS 12.6, que requer que os estados-membro encorajam as companhias a
adotarem práticas sustentáveis (ONU, 2021).
Assim, como atesta Diez-Cañamero et al. (2020), a responsabilidade social corporativa
evoluiu de uma simples e despretensiosa filantropia para uma estrutura conceitual
institucionalizada que incentiva a incorporação de uma filosofia corporativa sustentável a qual,
em tese, considera amplamente diversos stakeholders e usuários da informação. Ioannou e
Serafeim (2017), por sua vez, alegam que uma distinção chave na divulgação de relatórios
financeiros e os não financeiros se dá justamente nos usuários e no público-alvo dos
preparadores. Enquanto o IASB (2018) define claramente em sua estrutura conceitual os
objetivos dos relatórios financeiros, bem como a quem se destina primariamente a informação,
os usuários primários, nos relatórios não financeiros não há tal clareza, sendo que existe a
possibilidade de se ter como alvo, usuário que não necessariamente seja investidor ou
shareholder, usuário este denominado pelos autores como non-shareholding stakeholder
(grupo de interesse de não acionistas, em uma tradução livre).
Ademais, o IASB (2018) aduz que a evidenciação de informações contábeis não deve
ser excessiva, com dados que não sejam úteis, nem reduzida a ponto de que informações
importantes possam ser deixadas de ser divulgadas e que, assim, impactem a tomada de decisão
do investidor ou credor. Contudo, como saber o que é material para a informação sustentável?
O conceito de materialidade da informação financeira pode ser utilizado para a informação dos
relatórios de sustentabilidade? Quem poderia normatizar tais questões? Haveria a necessidade
de uma padronização dos modelos difusos já existentes? Essas são algumas das perguntas que
surgem a partir dessa reflexão teórica sobre a temática.
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2.2 Materialidade versus Padronização da Informação Não-Financeira
Para Niyama (2014), a normatização e o positivismo são importantes para o
desenvolvimento da Teoria Contábil. Segundo o autor, o nível de evidenciação está associado
à identificação do tipo de usuário que será beneficiado por tais informações. No que tange à
normatização da informação não-financeira, precipuamente a de conteúdo concernente à
sustentabilidade, há uma dificuldade de se estabelecer quais seriam os usuários e quais seriam
seus objetivos.
Segundo o Impact Management Project (2020ª), três fatores tornam o disclosure
sustentável necessariamente mais complexo que o disclosure financeiro: (i) a sobreposição de
objetivos entre usuários distintos; (ii) a materialidade dinâmica; e (iii) o equívoco conceitual.
Sobre o primeiro fator, alguns usuários da informação sustentável, como investidores
institucionais, dividem o mesmo objetivo primário com os usuários da informação financeira,
qual seja, tomar decisões econômicas (Impact Management Project, 2020ª). Contudo, existem
diversos outros usuários da informação sustentável, como apontam Adams e Abhayawansa
(2021), assim, os preparadores de relatórios de sustentabilidade devem deixar bem claro nos
canais de comunicação qual o público-alvo e quais os tópicos relevantes para esse determinado
grupo.
Em relação ao segundo fator, a natureza dos tópicos sobre sustentabilidade e os
diferentes grupos de usuários podem se alterar (Impact Management Project, 2020ª), conceito
este definido por Kuh et al. (2020) como materialidade dinâmica, ou seja, que está sujeito à
constantes mudanças. Para este autor, existe uma faixa para cada companhia ou setor no qual a
materialidade flutua e é influenciada diretamente pelos diferentes stakeholders.
Por fim, em relação ao terceiro fator, o grande equívoco conceitual que ocorre nesse
campo, especificamente sobre a informação sustentável, está relacionado ao nível do disclosure
em relatórios sustentáveis, bem como o ecossistema que se utiliza da informação sustentável
para produzir ratings, índices e ferramentas analíticas (Impact Management Project, 2020ª).
Amel-Zadeh e Serafeim (2017) constataram que uma das principais razões do uso das
informações sobre ESG é a materialidade no âmbito financeiro, sem, contudo, deixar de
considerar aspectos éticos ou sustentáveis. Ademais, afirmam que um dos maiores
impedimentos para a maior utilização e difusão das informações ESG se dá justamente pela
falta de padronização de tais métricas, relatórios e informações, a qual é considerada medida
urgente por Barker e Eccles (2018).
2.3 Divergência entre Ratings e a Informação em Relatórios de Sustentabilidade
No âmbito normativo e regulatório, foi desenvolvida pelo Impact Management Project
(2020a e 2020b), a partir da carta de intenções denominada Statement of Intent to Work
Together Towards Comprehensive Corporate Reporting, uma iniciativa conjunta de vários
organismos normatizadores (CDP, CDSB, GRI, IIRC e SASB), os quais propuseram um
mecanismo de harmonização dos regramentos já existentes, a partir da utilização de dois
processos distintos de normatização, um focado em relatórios de sustentabilidade com impactos
financeiros (materialidade sustentável financeira) – o qual focaria em aspectos sustentáveis que
resultam na criação de valor e outro processo focado em relatórios sustentáveis propriamente
ditos (materialidade sustentável ampla) – o qual focaria nos principais impactos empresariais
no âmbito ambiental, social e econômico. A concepção destes relatórios deve ser vista de uma
forma interrelacionada, com metodologias compartilhadas, independentemente de seus
propósitos claramente distintos. As supracitadas críticas estabelecidas quanto ao reporting
sustentável também são direcionadas às métricas ESG.
Windolph (2011) aponta a falta de clareza, a falta de credibilidade da informação, a
existência de vieses e a falta de transparência e independência como fatores que impactam a
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qualidade dos rankings de responsabilidade corporativa. Como apresentado por Ioannou e
Serafeim (2017), em um estudo que verifica o efeito nas práticas de disclosure nas organizações
a partir de regulações que tornam mandatórias a divulgação de relatórios ESG, mesmo diante
de regulações que não determinam um modelo ou estrutura própria a ser seguida, as empresas
tendem a buscar modelos que apresentem as propriedades qualitativas da credibilidade e da
comparabilidade.
Nesse sentido, apresenta-se a seguinte reflexão: se o objetivo dos mais diversos ratings,
conforme exposto por Amel-Zadeh e Serafeim (2017), tendem à convergir no objetivo de
fornecer informações sustentáveis que sejam financeiramente materiais, as divergências
identificadas por Berg, Koelbel e Rigobon (2020) não seriam racionalmente explicável. Gibson
et al. (2019) abordaram este ponto por meio da análise das seis proeminentes agências de
ratings e identificaram duas principais consequências: (i) impacto nas estratégias de
investidores e (ii) impacto no potencial de pesquisa acadêmica. Ao analisarem as agências,
identificaram uma baixa correlação de 0.46 de média, sendo a menor correlação verificada na
dimensão Governança e a maior correlação na dimensão Ambiental.
Seguindo linha semelhante de pesquisa, Berg, Koelbel e Rigobon (2020) analisaram as
divergências de índices ESG elaborados pelas principais agências e identificaram três fontes
principais de divergência: mensuração, escopo e peso. Após a aplicação de seu modelo,
verificaram que as divergências são menos causadas pelo peso atribuído a cada um dos
indicadores, mas principalmente pelo que é medido e como é medido.
2.4 Comparação entre o Índice S&P ESG Brasil e a Matriz de Divulgação de
Sustentabilidade
A ONU, a partir de seu plano de ação, estabeleceu por meio da Agenda 2030 um
chamado inclusivo e universal, cujo objetivo prioritário estabelecido foi a erradicação da
pobreza. Tal chamado tem objetivos e metas inter-relacionados, o que permite a participação e
a implementação por parte de governos, do setor privado e da sociedade civil,
independentemente de sua realidade, necessidade e características. Diez-Cañamero, Bishara,
Otegi-Olaso, Minguez and Fernández (2020), contudo, identificaram falhas estruturais oriundas
justamente desta abordagem macro ampla dos objetivos, que poderia dificultar a sua
interpretação e aplicação direta no nível micro, por parte das companhias, bem como
comprometer a análise do impacto real de suas ações e contribuições para os objetivos. Assim,
se os indicadores de um instrumento estruturado para ser utilizado por todos os stakeholders,
com amplo reconhecimento internacional, consenso de 193 estados-membro da ONU, não
contemplam a avaliação objetiva do papel das corporações, como as empresas poderiam avaliar
o seu impacto nesse cenário? Para suprir tal lacuna que surgiram, foram elaboradas métricas
para criação de índices e notas de rating avaliadas por agências de classificação de risco e
empresas especializadas.
Para fins do presente trabalho, foi adotado o score ESG atribuído a um conjunto de
empresas, elaborado pela agência de classificação de risco Standard&Poor’s, e o modelo de
avaliação ampla de desenvolvimento sustentável criado por Tsalis et al. (2020), que estabeleceu
um sistema de pontuação simples baseado nos padrões definidos pelo GRI. Tal score, resultado
do modelo amplo, foi definido como uma proxy para determinar o nível de aderência das
empresas selecionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.
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3. METODOLOGIA
3.1 Perfil da Amostra e Métodos Utilizados
Os dados utilizados para a aplicação do modelo de Tsalis et al. (2020) tiveram por
critério de escolha empresas brasileiras de capital aberto de setores diversificados, que já se
submeteram a avaliações ESG. Ressalta-se que as discussões no meio corporativo sobre o tema
no país se destacaram nos últimos dois anos, o que levou a uma primeira restrição para a
aplicação do modelo que é a fonte de dados, uma vez que não há ainda consolidado uma série
histórica abrangente com dados que demonstre a evolução da maturidade da evidenciação das
informações.
Especificamente sobre o ESG no Brasil, foi lançado em 2020 pela Standard & Poor's o
Índice S&P/B3 ESG Brasil, com uma carteira composta por 94 empresas brasileiras. Por
atender os critérios definidos para a pesquisa, esse índice ESG foi utilizado como referência
para comparação com o modelo de Tsalis et al. (2020). Do total de empresas que compõe o
índice, foi escolhida uma amostra por conveniência e de forma aleatória de 23 empresas de
setores diversos. Os fatores de restrição que determinaram a quantidade foram a disponibilidade
de informações detalhadas do índice ESG e a não adoção dos indicadores GRI nos relatórios de
sustentabilidade.
A realidade do mercado de capitais brasileiro, de forma indireta, também é um fator de
restrição à escolha dos dados. O mercado de capitais brasileiro ainda é restrito a poucas
empresas. Apenas para fins de comparação, enquanto no mercado de capitais nacional existe
pouco mais que 400 empresas listadas em bolsa, as bolsas norte-americanas NYSE e NASDAQ
possuem juntas quase 6 mil empresas listadas.
Destaca-se que as informações corporativas utilizadas neste artigo são exclusivamente
para fins acadêmicos, não existindo qualquer relação negocial com as empresas objeto do
estudo ou mesmo com a agência de classificação. Por isto, foram preservados os nomes das
empresas selecionadas para a pesquisa. O modelo utilizado como framework foi o desenvolvido
por Tsalis et al. (2020).
O modelo original utilizado como base foi desenvolvido com o uso dos indicadores do
GRI, criando-se um sistema de pontuação para avaliar a qualidade da informação publicada nos
relatórios de sustentabilidade para cada objetivo da Agenda 2030 da ONU. No trabalho original,
o modelo foi aplicado a uma amostra de relatórios de sustentabilidade, mas não houve a
comparação dos resultados da análise empírica com algum índice ESG. Nesse aspecto, a
metodologia utilizada no presente artigo acrescenta uma etapa complementar de análise ao
incluir, além do modelo de avaliação baseado nos indicadores do GRI, a variável relativa ao
score agregado ESG, o que permitiu a comparação das diferenças entre os modelos e a análise
crítica das possíveis causas de divergências baseadas em dados e resultados objetivos à luz da
teoria.
Tabela 1 – Quantidade de empresas distribuídas por setor do
Índice S&P/B3 ESG Brasil
Setor
Consumer Discretionary (25)
Consumer Staples (30)
Financials (40)
Industrials (20)
Information Technology (45)
Materials (15)
Utilities (55)
TOTAL
Fonte: Elaboração própria.

Quantidade
4
4
3
4
1
4
3
23

%
17%
17%
13%
17%
4%
17%
13%
100%
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Conforme Tabela 1, do total de 94 empresas listadas no índice, foram identificadas
aquelas com atribuição de score ESG distribuídas por setor. Essas empresas representam
38,02% (somatório da coluna Peso ESG, da Tabela 2) do peso total da carteira do índice da
S&P. De forma a preservar a confidencialidade dos dados empresariais, as empresas serão
representadas por um identificador numérico de 1 a 23, classificados por peso da carteira do
índice de referência utilizado.
Tabela 2 – Relação de empresas, identificadas por Id (preservada a identificação nominal da empresa) e os
respectivos scores ESG atribuídos. Escala de 0 a 100
Peso
Score ESG
Score
*Score GRI
Id
Setor
ESG
Agregado
GRI
Prop. ESG
1 4,59% Financials (40)

92

168

41

2 4,56% Consumer Discretionary (25)

96

158

38

3 4,20% Financials (40)

94

184

44

4 4,00% Consumer Staples (30)

94

282

68

5 2,59% Materials (15)

83

280

68

6 2,11% Financials (40)

90

172

42

7 1,86% Consumer Discretionary (25)

38

213

51

8 1,50% Industrials (20)

37

197

48

9 1,50% Industrials (20)

46

185

45

10 1,33% Materials (15)

44

196

47

11 1,11% Utilities (55)

37

260

63

12 1,09% Consumer Discretionary (25)

81

105

25

13 1,09% Utilities (55)

20

195

47

14 1,02% Utilities (55)

34

169

41

15 0,83% Industrials (20)

26

185

45

16 0,75% Consumer Staples (30)

25

192

46

17 0,72% Information Technology (45)

37

129

31

18 0,71% Materials (15)

39

308

74

19 0,69% Consumer Staples (30)

78

135

33

20 0,56% Consumer Staples (30)

23

205

50

21 0,52% Materials (15)

28

97

23

22 0,41% Consumer Discretionary (25)

14

152

37

37

127

31

23 0,28% Industrials (20)
*Score proporcional à escala ESG (0-100)
Fonte: Elaboração própria

Na Tabela 2, é apresentada a relação de empresas identificadas apenas com números de
1 a 23, classificados por peso dentro da carteira do Índice S&P/B3 ESG Brasil. A classificação
por setor utilizada na metodologia é replicada do modelo utilizado pela S&P, que analisa um
total de 61 setores de empresas, derivadas do Global Industry Classification Standard (GICS).
Desta forma, a avaliação ESG é específica por setor, por meio da ponderação do peso e escopo
específicos. O score ESG agregado é a soma das notas ponderadas pelo peso de cada uma das
dimensões avaliadas, podendo variar de 0 a 100, em que a nota aumenta à medida que os
requisitos avaliados são atendidos. A avaliação do índice ESG da S&P é realizada anualmente
e o ano-base utilizado foi 2020. O score GRI é o resultado da aplicação do modelo de Tsalis et
al. (2020) e que pode variar de 0 a 414, conforme Fórmula (1). Na Tabela 2, destaca-se ainda
que o score GRI foi proporcionalizado à escala de 0 a 100. O valor resultante foi arredondado
para o primeiro número inteiro superior.
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𝑖𝐺𝑅𝐼𝑝 =

𝑖𝐺𝑅𝐼 𝑥 100
414

(1)

Onde, iGRI = score calculado com base na metodologia de Tsalis et al. (2020) e iGRIp = score proporcional à
escala de 0 a 100

3.2 Metodologia do Índice ESG
Não será foco deste trabalho o detalhamento da métrica ESG utilizada pela S&P, uma
vez que os scores ESG foram utilizados na forma em que se encontravam disponíveis, não
sendo o objetivo a crítica sobre os critérios de avaliação adotado para esse índice. No entanto,
cabem algumas considerações gerais para melhor compreensão sobre a sua estruturação até o
valor do score agregado. A cada ano a S&P encaminha para aproximadamente 10.000 empresas
em todo o mundo um instrumento de avaliação denominado Corporate Sustainability
Assessment (CSA), que contém entre 80 a 120 perguntas, onde são avaliados entre 600 e 1.000
pontos de dados. Cada uma dessas questões é associada a um critério que, por sua vez, está
associado a uma dimensão do ESG. Todos esses parâmetros são ponderados, de acordo com o
setor da empresa avaliada, bem como o conteúdo de critérios avaliados também são específicos
a cada setor de modo a captar as especificidades de cada área. A resposta ao CSA é voluntária,
sendo aquela empresa não respondente avaliada por meio das informações públicas disponíveis,
resultando em uma consequente redução da sua pontuação decorrente da menor acurácia das
informações disponíveis. Desta forma, o score ESG depende do peso dado a cada ponto de
dado, de acordo com a metodologia do índice; do escopo, relacionado a quais indicadores serão
avaliados para cada setor de empresa; e da medição, que leva em consideração como o avaliador
considerou as informações disponibilizadas pela empresa (Berg et al. 2020).
3.3 Metodologia do Índice GRI / Agenda 2030
Após definida a relação de empresas a serem avaliadas e o índice ESG de referência, a
próxima etapa foi a aplicação do modelo de Tsalis et al. (2020). Inicialmente, foi identificado
o último relatório de sustentabilidade das empresas avaliadas e que se encontrava disponíveis
na página da internet de cada uma. O GRI tem se tornado uma das referências paras as empresas
elaborarem os seus relatórios sobre sustentabilidade, servindo como um guia com uma extensa
quantidade de indicadores a serem avaliados. Via de regra, as empresas que elaboram seus
relatórios com base no GRI, disponibilizam as referências de cada um dos padrões GRI
utilizado. Um segundo momento, é a vinculação dos padrões GRI aos 17 objetivos da Agenda
2030 da ONU (Sustainable Development Goals - SDG ), conforme detalhado Quadros 1 e 2.
Neste ponto da metodologia, foi utilizada a taxonomia adotada por Tsalis et al. (2020).
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UN_SDGs

Quadro 1 – Relação dos objetivos sustentáveis da ONU (UN_SDG)
Definição
Descrição

UN_SDG1

Erradicação da
pobreza

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

UN_SDG2

Fome zero e
agricultura
sustentável

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável

UN_SDG3

Saúde e bemestar

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades

UN_SDG4

Educação de
qualidade

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

UN_SDG5

Igualdade de
gênero

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

UN_SDG6

Água potável e
saneamento

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos

UN_SDG7

Energia acessível
e limpa

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia, para todos

UN_SDG8

UN_SDG9

Trabalho
descente e
crescimento
econômico
Indústria,
inovação e
infraestrutura

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação

UN_SDG10

Redução das
desigualdades

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

UN_SDG11

Cidades e
comunidades
sustentáveis

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis

UN_SDG12

Consumo e
produção
responsáveis

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

UN_SDG13

Ação global do
clima

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

UN_SDG14

Vida na água

Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável

UN_SDG15

Vida terrestre

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

UN_SDG16

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Parcerias e meios
de
implementação
Fonte: Tsalis et al. (2020)
UN_SDG17

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável
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Quadro 2 – Relação de indicadores padrão do GRI, distribuídos entre objetivos da Agenda 2030
UN_SDGs Tópicos de divulgação usando a codificação GRI
Qtde.
UN_SDG1 201-1, 201-3, 202-1, 202-2, 203-2, 413-2

6

UN_SDG2 201-1, 203-1, 203-2, 206-1, 411-1, 413-2, 416-1, 416-2,

8

UN_SDG3 203-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 401-2, 403-2, 403-3

13

UN_SDG4 205-2, 404-1, 404-2, 404-3, 410-1, 412-2,

6

UN_SDG5 201-1, 202-1, 203-1, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1,404-3, 405-1, 405-2, 406-1, 414-1, 414-2

13

UN_SDG6 303-1, 303-2, 303-3, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 306-1, 306-2, 306-3, 306-5

11

UN_SDG7 201-1, 203-1, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5

7

201-1, 201-3, 202-1, 202-2, 203-2, 204-1, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4,
302-5,
UN_SDG8 303-3, 401-1, 401-2, 401-3,402-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 404-1,404-2, 404-3, 405-1,
405-2,
406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2

34

UN_SDG9 201-1, 203-1

2

UN_SDG10 201-1, 202-1, 203-1, 203-2, 204-1, 205-1, 205-3, 401-1, 404-1, 404-3, 405-2, 406-1, 412-3

13

UN_SDG11 203-1, 413-1, 413-2

3

204-1, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 303-3, 305-1, 305-2, 305-3,
UN_SDG12 305-4,
305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 308-1, 308-2, 417-1

23

UN_SDG13 201-2, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7

13

UN_SDG14 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-7, 306-1, 306-3, 306-5

13

303-1, 303-2, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-7, 306-1,
UN_SDG15 306-2,
306-3, 306-5

16

205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 307-1, 406-1, 408-1, 410-1, 411-1, 412-1, 412-2, 412-3, 414-1,
UN_SDG16 414-2,
415-1, 416-2, 417-1, 417-2, 417-3, 418-1, 419-1,

21

UN_SDG17 201-1, 203-1, 203-2, 413-1, 413-2,

5

Total
Fonte: Tsalis et al (2020)

207

A distribuição dos indicadores GRI, para cada um dos objetivos da ONU, foi definido
com base em pesquisas anteriores, principalmente realizados pelo organismo Pacto Global
(Tsalis et al., 2020). A partir dessa distribuição inicial, foi estabelecido um sistema simples de
pontuação que pudesse ser de fácil aplicação. Para fins didáticos, as siglas de cada indicador da
metodologia foram mantidas como no artigo original. O indicador de transparência (IA) avalia
a qualidade das informações dos relatórios de sustentabilidade com um sistema de pontuação
de 3 pontos em que: (i) 0 – a informação não é mencionada; (ii) 1 – quando as informações
qualitativas de um tópico são divulgadas; e, (iii) 2 – quando as informações quantitativas de um
tópico são divulgadas. Essa avaliação é realizada mediante o confronto do padrão GRI com a
respectiva informação contida nos relatórios de sustentabilidade de cada empresa. Conforme

12

demonstrado no Quadro 2, são analisados 207 pontos de dados para cada empresa avaliada.
Desta forma, a pontuação de cada empresa pode variar de 0 a 414. O indicador de transparência
total (TAI) é a soma algébrica das pontuações obtidas (AI) de cada SDG. Com isso é possível
analisar o desempenho da empresa em cada um dos 17 objetivos da Agenda 2030, conforme
Fórmula (2):
𝑇𝐴𝐼 = ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝐼𝑛 (2)
Onde n = ao número total de tópicos de evidenciação GRI de cada SDG.

Para avaliar a qualidade geral da informação divulgada, o indicador de qualidade
(DQPI) será o somatório das TAI de cada SDG. A pontuação máxima, como já observado
anteriormente, será 414 pontos. Quanto mais próximo da pontuação máxima, significa que a
empresa tem maior transparência e evidenciação de informações. O total de 207 pontos seria o
valor mínimo considerado razoável de evidenciação de informações. A metodologia foi
aplicada às 23 empresas e os resultados foram consolidados na coluna Score GRI da Tabela 2,
onde o menor valor avaliado foi 97 pontos e o maior foi 308 pontos.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para permitir que a análise do modelo aplicado a uma amostra de 23 empresas seja
adequada, foram realizados testes estatísticos para verificar a ocorrência de divergências entre
as avaliações e se essa análise não está sujeita a erros estatísticos significativos resultados por
exemplo do viés de avaliação. A análise dos dados foi realizada utilizando medidas estatísticas
calculadas com o uso do software STATA, conforme descrito na Tabela 3.
Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis ESG e GRI
Variável

ESG

GRI

N

23

23

Média

50,7

186,7

Desvio-Padrão

27,38

54,94

Coeficiente de variação

0,54

0,29

P75

81

205

Mínimo

14

97

Máximo

96

308

Nesta etapa, o objetivo foi verificar se havia alguma relação de dependência,
discrepância ou correlação, que evidenciasse uma aproximação entre as duas métricas de
avaliação de empresas. A hipótese a ser testada era a existência de correlação e se o nível dessa
correlação era de tal magnitude que justificasse a aderência entre os modelos de avaliação de
empresa, considerando tratar-se de duas variáveis aleatórias independentes. Foi criado um
banco de dados com as empresas e os respectivos resultados de avaliações ainda não
normalizados. Para testar a correlação entre as variáveis, realizou-se uma regressão linear com
as seguintes hipóteses:
H0: Não existe associação entre as variáveis ESG e GRI
H1: Existe associação entre as variáveis ESG e GRI
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O resultado para o p-value foi de 0,011, menor que o nível de significância de 95%, o
que levou a rejeitar H0 e aceitar H1. No entanto, o resultado do coeficiente de determinação R2
demonstra que o modelo tem baixo poder explicativo da variância das variáveis, com um
resultado de apenas 26,75%, conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 – Regressão linear aplicada às variáveis de score das empresas avaliadas
Source

SS

df

MS

Number of obs

=

23

F (1, 21)

=

7.67

Model

5.8846971

1

5.8846971

Prob > F

=

0.0115

Residual

16.1153025

21

.767395358

R-squared

=

0.2675

Adj R-squared

=

0.2326

Root MSE

=

.87601

Total

21.9999996

22

.999999982

zesg

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

zgri

.5171907

.1867662

2.77

0.011

.1287892

.9055922

_cons
6.70e-10
.1826609
0.00
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata

1.000

-.3798642

.3798642

[95% Conf. Interval]

A segunda medida foi verificar a força dessa correlação por meio do cálculo do
coeficiente de Pearson. O índice geral de correlação calculado já com os dados normalizados
foi de 0,5172, considerado relativamente baixo pelo nível de sensibilidade e natureza dos dados,
bem como a sua finalidade de investimentos e questões relacionadas ao planeta. Uma das
preocupações era buscar a imparcialidade de modo que os resíduos da amostra não
inviabilizassem o modelo. Para fins de análise da variância dos erros do cálculo da regressão
linear, foi utilizado o modelo de Breusch-Pagan para verificar a existência de
heteroscedasticidade.
Com o resultado, a hipótese nula foi confirmada, ou seja, que a variância do erro é
constante. Desta forma, foi possível confirmar que o modelo de avaliação realizado por meio
de sua aplicação empírica nas empresas não sofreu interferências estatisticamente relevantes.
Para permitir uma análise por agrupamentos e a sua respectiva correspondência, foi realizada a
distribuição por quartil (q25%) para cada uma das duas variáveis. Os resultados demonstram
que as divergências entre os dois índices se mantêm, mesmo nos extremos (top e bottom) da
amostra, dificultando as decisões de investimento baseada em carteira de empresas. No entanto,
a maior taxa de correspondência (simples e ampliada) ocorreu no quartil inferior, onde estão as
empresas com menor score atribuído pelos dois índices, alcançando 83,3% de correspondência
na visão ampliada (incluindo faixas subjacentes), conforme Tabelas 5 e 6.
Tabela 5 – Análise por quartil para as empresas avaliadas por score ESG e GRI
qtde.
Quartil Top
Quartil Botton
Fonte: Elaboração Própria

ESG

5

GRI

2

ESG

6

GRI

3

% corresp.

qtde. amp.

% corresp. Amp.

5
40,0%

2

40,0%

6
50,0%

5

83,3%
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Tabela 6 – Distribuição de empresas por setor e score médio ESG e GRI
Setor

Quantidade

%

ESG

GRI

Materials (15)

4

17%

43

200

Industrials (20)

4

17%

45

174

Consumer Staples (30)

4

17%

43

204

Consumer Discretionary (25)

4

17%

47

157

Utilities (55)

3

13%

47

208

Financials (40)

3

13%

76

175

Information Technology (45)

1

4%

39

196

23

100%

TOTAL
Fonte: Elaboração Própria

Diante desses resultados, decidiu-se para fins de uma nova análise estatística, retirar da
amostra as três empresas correspondentes no quartil inferior, calculando a regressão e o
coeficiente de Pearson novamente. Os novos resultados demonstraram que não há associação
entre as variáveis (p-value > NS) e que o coeficiente de correlação é baixíssimo, 0,3590. Ou
seja, os resultados corroboraram a análise anterior dos quartis que demonstraram a existência
da correlação na parte inferior da amostra, incluindo quais observações mais contribuíram para
essa correlação. O coeficiente de determinação R2 foi ainda menor, 12,89%, confirmando que
o modelo não pode ser utilizado para estimar correlações entre as variáveis, conforme
apresentado na Tabela 7.
Tabela 7 – Regressão linear aplicada às variáveis de score das empresas avaliadas após ajuste
Source

SS

df

MS

Number of obs

=

20

F (1, 21)

=

2.66

Model

2.44908798

1

2.44908798

Prob > F

=

0.1200

Residual

16.5509121

18

.919495116

R-squared

=

0.1289

Adj R-squared

=

0.0805

Total

19.0000001

19

1

Root MSE

=

.9589

zesg

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

zgri

.3590256

.2199875

1.63

0.120

-.1031509

.8212021

_cons
-1.44e-09
.2144172
-0.00
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos no Stata

1.000

-.4504739

.4504739

[95% Conf. Interval]

A avaliação das 23 empresas com base no modelo de Tsalis et al. (2020) demonstrou
um baixo desempenho geral. Mais de 75% da amostra não alcançou o mínimo de 207 pontos
considerado como aceitável para o modelo. O resultado médio foi de 186 pontos, mas com a
existência de um alto desvio-padrão de quase 55 pontos, em que a empresa pior avaliada teve
mais de um total máximo de 414, e a empresa com melhor desempenho alcançou 308 pontos e
a empresa com o pior desempenho alcançou apenas 97 pontos. A análise pela área de atuação
da empresa demonstra que o setor financeiro é o que gerou maior diferença entre os dois
modelos, seguido de Materiais. Enquanto o setor financeiro alavanca a média dos scores ESG
para cima, no modelo GRI ocorre ao contrário, uma vez que tal setor é o que tem a segunda
pior média. A empresa com melhor desempenho pelo modelo GRI é do setor de Materiais, já a
melhor empresa avaliada pelo critério ESG é do setor financeiro. A análise por quartil
demonstra uma baixa correlação entre os dois modelos, o que dificulta a criação de carteiras de
empresas com visões agregadas para um mesmo usuário. Nessas condições, não seria possível
a um mesmo investidor aplicar em uma carteira composta por empresas em comum no quartil
superior ou inferior. Tais evidências já foram também apontadas nas pesquisas de Berg et al.
(2020). O nível de correspondência é maior no quartil inferior. Isso denota algumas possíveis
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explicações que precisariam ser melhor investigadas em pesquisas futuras como a hipótese de
que em níveis inferiores a quantidade de indicadores GRI é menor para ambos os modelos,
reduzindo a possibilidade de desvios. O coeficiente de correlação entre os modelos ESG e GRI
foi de 0,5172, considerado baixo pela sensibilidade do modelo e a sua finalidade enquanto
tomada de decisão. Adiciona-se a isso, o baixo poder explicativo da variância dos erros de
26,75%. Para evitar a ocorrência de heterocedasticidade, foi aplicado o teste de Breaush-Pagan
sobre a variância dos erros, sendo que não foi apontado para o modelo. Com isso, há uma forte
sinalização de que a possibilidade de interferência no modelo pela avaliação subjetiva do
avaliador não é estatisticamente relevante para este estudo. Por meio da análise dos quartis, foi
possível identificar as 3 empresas correspondentes aos dois modelos na faixa inferior: as
empresas identificadas com id 12 (consumer discretionary), 19 (consumer staples) e 21
(materials). Como exposto como uma das hipóteses a ser testada, decidiu-se retirar tais
empresas para verificar se tais correspondências poderiam afetar o modelo. O novo resultado
confirmou essa interferência, com a redução do coeficiente de correlação para 0,3590 e o R2
para apenas 12,89%.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bebbington and Unerman (2017) afirmam que o atual debate acadêmico sobre os
objetivos de desenvolvimento sustentável carece de contribuições dos pesquisadores da Ciência
Contábil, fato este, juntamente ao contexto propício de crescente interesse e importância, a ser
enfrentado por esta pesquisa. Barker and Eccles (2018), por sua vez, afirmam que os limites
dos recursos do planeta podem fazer com que as prioridades dos investidores mudem,
acontecimento que resulta na maior importância dada à informação não-financeira. Segundo
Amel-Zadeh et al. (2018), na década de 1990 menos de 20 empresas divulgavam informações
ESG em comparação com as cerca de 9000 em 2016.
The Lancet Public Health (2020) identificou, devido às consequências da pandemia do
Covid-19, diversos retrocessos nas conquistas dos objetivos de desenvolvimento sustentável,
bem como ponderou que o cumprimento dos ODV em 2030 será impossível sem cooperação
internacional e um grande realinhamento das prioridades das maiorias dos países. Conforme
atestam Lokuwaduge and Heenetigala (2017), integrar questões ESG se tornou uma parte crítica
da estratégia empresarial. Ademais, segundo os autores, o envolvimento dos stakeholders é
essencial para o aprimoramento das políticas ambientais corporativas.
Gillan et al., (2021) indagam, sob o manto da teoria institucional, até que ponto as
demandas e preferências da sociedade ou dos shareholders podem impactar os fatores,
características e atuações corporativas. Tais reflexões sugerem a emergência e riqueza do
campo, uma vez que juntamente com tal evolução conceitual – a qual tem perspectivas de
alinhamento normativo e institucional, há o crescente interesse de investidores e demais
stakeholders, bem como o surgimento de diversas inovações na disponibilidade e análise de
dados.
Sobre as críticas e constatações foram realizadas algumas considerações. Uma
constatação inicial, observada por este trabalho, é de que a realidade brasileira, tanto em termos
de desenvolvimento de mercado de capitais, quanto do mercado de índices ESG é bem mais
restrita que o mercado global. Isso implica na necessidade de uma maior crítica quanto ao
tamanho da amostra, limitações de avaliação pela falta de participação da empresa ou avaliações
parciais, bem como a ausência de concorrências setoriais que não estimulam uma participação
mais ativa. Essas seriam algumas possíveis considerações que estariam em linha com a base
teórica de que as empresas estariam dispostas a divulgar um nível maior de informações à
medida que fosse verificada um maior benefício em relação aos custos dessas informações,
sendo necessário que essas empresas de fato reconheçam que as avaliações ESG podem
impactar os seus negócios.
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No presente estudo foram analisadas 23 (vinte e três empresas) de capital aberto com
ações negociadas na B3 e que tiveram score ESG atribuído pela Standard&Poor’s. O objetivo
foi verificar a correlação dos scores atribuídos com o modelo de Tsalis et al. (2020) que, em
essência busca refletir por meio dos padrões do GRI a aderência das empresas aos objetivos da
Agenda 2030 da ONU. Em uma primeira análise com todas as empresas, o modelo teve um
baixo poder explicativo, o que está condizente com a literatura e o referencial teórico utilizado
no trabalho que fundamenta o argumento de que os índices ESG possuem uma baixa correlação
com os objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030.
Em um segundo momento, foram analisadas as empresas por meio de quartis e
identificado que no quartil inferior as empresas analisadas apresentaram uma correlação mais
forte, o que poderia ser explicado pelo fato de que quanto menor a quantidade de indicadores
analisados nas empresas, maior a probabilidade de aderência entre os modelos. Para corroborar
essa afirmativa, optou-se por retirar as 3 empresas do quartil inferior e posteriormente testado
novamente o modelo. Os resultados reforçaram essa afirmação, uma vez que foi demonstrado
a não correlação entre as variáveis, sendo que o coeficiente de correlação foi reduzido para
0,3590 e um poder explicativo do modelo de apenas 12,89%. Tal resultado é fortemente
aderente à fundamentação teórica apresentada e permite analisar por meio de modelos
estatísticos como os índices ESG podem estar distantes dos objetivos mais abrangentes do
planeta e da humanidade, considerando as prioridades destacadas na Agenda 2030 por meio
dos seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Ademais, verificou-se que, por meio de
uma análise qualitativa de empresas, houve um aumento da preocupação das questões ESG,
demonstradas em relatórios de sustentabilidade. No entanto, ainda carece de maiores pesquisas
quanto ao que de fato está sendo feito de concreto em termos de ações ESG e a
representatividade dessas ações nos negócios das empresas, fato este apreciado pelo modelo
proposto por Tsalis et al. (2020).
A Ciência Contábil nesse cenário passa a ter uma responsabilidade ainda mais explícita
para desenvolver mecanismos normativos e instrumentais para melhor separar as informações
por usuários de interesse (corporativo e sustentável), minimizando a assimetria informacional,
assim como auxiliar no desenvolvimento de pesquisas sobre a elaboração de índices ESG de
referência, discutir conceitos acerca do disclosure sustentável, bem como elementos para
sugerir a melhoria da qualidade da informação contábil de natureza não financeira e com isso
minimizar os efeitos da assimetria informacional.
Sob a ótica da empresa, diversos estudos também analisaram os efeitos da falta de
transparência na divulgação de informações para os resultados. Ghani, Martelanc and Kayo
(2015) associam a falta de transparência das informações prestadas pelas empresas com uma
maior dificuldade em obtenção de crédito e de negociação de ativos no mercado de capitais. O
tema ESG é complexo, abrangente e tende a ganhar relevância no Brasil, permitindo a aplicação
do modelo de Tsalis et al. (2020) com um maior nível de profundidade nos resultados. Por isso,
sugere-se que a partir do presente artigo sejam desenvolvidos novos estudos com a ampliação
das empresas avaliadas e agências de classificação, bem como pela disponibilização de um
maior detalhamento das métricas e resultados para os scores ESG.
Como medida alternativa para a taxonomia, poderia ser desenvolvido um modelo
baseado em técnica multivariada de análise fatorial por componentes principais e/ou equações
estruturais. E ainda nessa linha com o objetivo de se desenvolver um modelo que possa servir
como base de um índice de referência, a análise de correspondência poderia ser aplicada por
meio de questionários aplicados a grupos de interesse para formulação de frameworks
alternativos que validassem o índice de referência.
As restrições do trabalho, de forma resumida, estão na quantidade limitada da amostra
e horizonte temporal. Neste aspecto, à medida que o mercado financeiro tenha um maior nível
de maturidade em termos de avaliação ESG, sejam testados novamente o modelo por meio de
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inclusão de novas empresas e em um maior intervalo de tempo. Em relação ao modelo, uma
limitação está nos fatores de endogeneidade que podem afetar os resultados. Neste caso, é
importante compreender os limites do poder explicativo dos modelos e a devida restrição da
análise dos resultados limitada à composição das variáveis, que pode ser compreendida por
meio da análise conjunta do modelo com o devido suporte do embasamento teórico apresentado
na revisão teórica ao longo do trabalho.
A despeito das restrições impostas, atendeu-se o objetivo desta pesquisa de analisar
comparativamente os índices ESG, sob uma perspectiva de materialidade financeira e estrutura
metodológica, em companhias abertas brasileiras listadas no Índice S&P/B3 ESG Brasil. Foram
analisadas 23 empresas brasileiras que possuem scores ESG atribuídos pela metodologia
Corporate Sustainability Assessment (CSA) e comparadas com um modelo de sustentabilidade
baseado nos indicadores do Global Reporting Iniciative (GRI), conforme proposto por Tsalis
et al. (2020). Os resultados demonstraram que o índice ESG avaliado e aplicado às empresas
brasileiras não está totalmente aderente aos indicadores do GRI, o que reforça o debate quanto
à finalidade de tais índices, bem como à capacidade de influenciar e direcionar as ações
corporativas em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável.
Em relação às pesquisas futuras, sugere-se um maior aprofundamento sobre o impacto
das empresas que possuem um menor número de indicadores avaliados, bem como a análise
por setores industriais, para verificar se há tendência de viés. Outro elemento importante a ser
analisado refere-se ao histórico temporal que pode sinalizar uma tendência. Neste aspecto,
sugere-se que sejam elaboradas séries históricas, à medida que os dados sejam disponibilizados
pelas empresas, para analisar o comportamento das empresas e a evolução das ações e
estratégias ESG em termos de evidenciação e materialidade. Espera-se que este trabalho
contribua para que os profissionais de contabilidade sejam cada vez mais instigados a pesquisar
e desenvolver modelos sobre essa temática, uma vez que a Ciência Contábil tem um papel de
grande importância para dar o devido suporte científico à evidenciação em relatórios de
sustentabilidade, à pesquisa e ao desenvolvimento de modelos estatísticos, alinhando a prática
acadêmica com a prática corporativa.
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