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Resumo/Abstract
Este estudo analisa a influência do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) sobre o Coeficiente de
Resposta de Ganhos (Earnings Response Coefficient - ERC) das empresas listadas na B3. S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão. A amostra contempla 218 empresas, no período de 2011 a 2019, com dados obtidos no
banco de dados da Economatica®. Por meio da regressão múltipla robusta de mínimos quadrados
ordinários (OLS) e regressão quantílica, os resultados mostram que a informação de sustentabilidade
tem efeito no preço das ações. O principal achado é o fato das empresas com maior índice ISE implicar
maior expectativa de lucros futuros (ERC). Isso significa que as ações desenvolvidas pelas companhias
para atender aos requisitos de ser comprometida com a sustentabilidade empresarial são avaliadas
positivamente pelos investidores. Além disso, observaram-se outros determinantes do ERC no contexto
analisado, sendo eles: tamanho da companhia, persistência dos resultados e alavancagem de curto
prazo. Esta pesquisa contribui com a literatura contábil em mercados emergentes ao relatar que o ISE
representa um item contábil informativo ao preço das ações, pode aperfeiçoar a análise financeira e o
processo de avaliação das empresas por parte dos investidores, contribui para os gestores atentarem-se
aos efeitos de investimento em ações sustentáveis, bem como aos pares, que podem utilizar as
empresas listadas no ISE como benchmark.
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Influência do Índice de Sustentabilidade Empresarial no Earnings Response Coefficient
Resumo
Este estudo analisa a influência do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) sobre o
Coeficiente de Resposta de Ganhos (Earnings Response Coefficient - ERC) das empresas
listadas na B3. S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. A amostra contempla 218 empresas, no período
de 2011 a 2019, com dados obtidos no banco de dados da Economatica®. Por meio da
regressão múltipla robusta de mínimos quadrados ordinários (OLS) e regressão quantílica, os
resultados mostram que a informação de sustentabilidade tem efeito no preço das ações. O
principal achado é o fato das empresas com maior índice ISE implicar maior expectativa de
lucros futuros (ERC). Isso significa que as ações desenvolvidas pelas companhias para
atender aos requisitos de ser comprometida com a sustentabilidade empresarial são avaliadas
positivamente pelos investidores. Além disso, observaram-se outros determinantes do ERC no
contexto analisado, sendo eles: tamanho da companhia, persistência dos resultados e
alavancagem de curto prazo. Esta pesquisa contribui com a literatura contábil em mercados
emergentes ao relatar que o ISE representa um item contábil informativo ao preço das ações,
pode aperfeiçoar a análise financeira e o processo de avaliação das empresas por parte dos
investidores, contribui para os gestores atentarem-se aos efeitos de investimento em ações
sustentáveis, bem como aos pares, que podem utilizar as empresas listadas no ISE como
benchmark.
Palavras-chaves: Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Coeficiente de Resposta de
Ganhos (ERC). Informatividade do Preço das Ações.
1 Introdução
O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da bolsa brasileira foi criado em 2005,
sendo pioneiro na América Latina (Teixeira et al., 2011). Trata-se de um indicador do
desempenho médio das cotações dos ativos de empresas selecionadas pelo seu reconhecido
comprometimento com a sustentabilidade empresarial (ISE B3, 2021). Portanto, denota
compromisso da empresa em atuar de forma econômica, social e ambientalmente sustentável,
reconhecendo os interesses dos diversos públicos de relacionamento (Kansal et al., 2014).
Uma empresa que atende aos requisitos do índice ISE B3 desponta no mercado como
referência em promover boas práticas sustentáveis e comprometimento com a
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) (Teixeira et al., 2011). Nesta perspectiva, a
divulgação das empresas atuantes no ISE B3 apoia os acionistas na tomada de decisão de
investimento e induz as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, uma
vez que as práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na sigla em inglês)
contribuem para a perenidade do negócio (ISE B3, 2021).
A pesquisa de Cai et al. (2019) sugere que a divulgação de RSC reduz a desvantagem
de informações dos investidores estrangeiros e facilita o investimento internacional. Outros
estudos evidenciaram que as empresas com foco no desempenho de RSC são menos
propensas a se envolver em práticas de gerenciamento de resultados (Kim et al., 2012),
apresentam melhor desempenho financeiro e de mercado e menor custo de capital (Dhaliwal
et al., 2011; Ghoul et al., 2011; Goss & Roberts, 2011; Ng & Rezaee, 2015). Fatemi et al.
(2015) documentam que, em certas circunstâncias, os gastos com RSC contribuem para a
avaliação da empresa. Dechow et al. (2014) argumentam que os lucros são importantes para
os investidores, mas que o preço das ações também é afetado pela qualidade dos lucros e os
indicadores de desempenho não financeiros.
Degenhart et al. (2017) observaram a dummy de ISE relacionando-se de maneira
positiva com o modelo de value relevance no contexto brasileiro no período de 2011 a 2015, e
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sugeriram novos estudos com um horizonte temporal maior. Ainda, os autores evidenciam
que o RSC e o retorno das ações das empresas podem ser interdependentes, pois o lucro pode
viabilizar ações de RSC e, consequentemente, estas podem contribuir com os lucros futuros
das empresas. Por exemplo, iniciativas ambientais relativas à redução dos níveis de poluição
ou economia de custos de energia podem exigir grandes despesas de capital iniciais, mas no
longo prazo tendem a reduzir passivos ambientais e contingentes (Jain et al., 2016).
Vale ressaltar que a responsabilidade social corporativa é uma iniciativa voluntária
(Rezaee et al., 2020), mas que tem recebido atenção notável em contabilidade e finanças;
porque as companhias de capital aberto, além do enfoque na maximização do lucro, têm
atuado para aumentar a riqueza dos acionistas e proteger os interesses de outras partes
interessadas, incluindo a sociedade e o meio ambiente (Rezaee et al., 2016). A EDP, empresa
de energia elétrica da bolsa brasileira, em 2020, aumentou em três pontos sua classificação,
obtendo notas acima da média em todas as dimensões do questionário e sendo considerada
benchmark em cinco das sete dimensões (Geral, Social, Ambiental, Econômica e Natureza do
Produto)1.
Com base na teoria da sinalização, conjectura-se que a gestão da empresa adota
práticas de RSC para se diferenciar de outras empresas sem RSC e, portanto, sugere
desempenho superior (Ng & Rezaee, 2015). Isso leva a crer que, se o ISE for informativo aos
acionistas como uma previsibilidade de lucros futuros, será uma função positiva do retorno
anormal dos lucros. Também parece razoável supor que, em sendo um índice gerido pela B3,
sintetiza o nível de performance de sustentabilidade, sinalizando segurança ao investidor, sem
que esse tenha que averiguar quais são essas ações.
Por ser um índice anual, demonstra ter ocorrido alocação de recursos para projetos de
RSC em relação aos lucros apurados em um determinado ano e que para continuidade e
monitoramento desses investimentos deverá ter novas ações (Kansal et al., 2014). Nesse
sentido, entende-se ser interessante analisar as práticas de RSC em relação aos retornos
anormais das ações, mas considerando o percentual do ISE, diferente de Degenhart et al.
(2017) que ponderaram a questão da empresa pertencer ou não ao ISE em relação à relevância
da informação contábil.
O Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) tem sido utilizado para mensurar o
retorno anormal de mercado contra inesperados relatos de prospectivos componentes de
ganho; ou seja, relaciona-se com aspectos financeiros ou não das empresas (Collins et al.,
1994; Lundholm & Myers, 2002). O ERC presume que lucros contábeis estão relacionados a
dividendos futuros e, portanto, possíveis ganhos futuros inesperados fazem com que os
investidores revisem suas expectativas atuais da empresa, ocasionando mudanças no preço
das ações (Collins & Kothari, 1989). Logo, os retornos das ações atuais refletem informações
prospectivas (retornos anormais) de valor relevante sobre os lucros futuros.
Entende-se que, quanto maior o índice ISE, maior tende a ser o comprometimento de
responsabilidade da companhia. Mas não se identificou evidências empíricas se também é
maior a resposta dos acionistas para as perspectivas de lucros futuros diante disso. Fatemi et
al. (2015) evidenciam que há mais estudos abordando a questão do impacto do envolvimento
em RSC no desempenho financeiro da empresa e poucos contemplando a perspectiva da
avaliação. Desse modo, este estudo analisa a influência do fluxo Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) sobre o Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) das empresas listadas na
B3. S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no período de 2011 a 2019.
O estudo se faz relevante, pois investiga o comportamento de um item que engloba o
desempenho empresarial em diversas dimensões (econômico-financeira, social, ambiental e
de mudanças climáticas) com um item de nível de mercado (ERC) em um país emergente,
1
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sendo avaliado além do fato de pertencer ou não ao índice ISE (Degenhart et al., 2017),
também o percentual de atendimento ao ISE. Outro aspecto é a utilização da regressão
quantílica, pois dividir a amostra em quantis é importante, já que agrupa empresas com
tamanhos diferentes em termos de recursos, capacidades e desempenho em relação a variável
dependente. Ou seja, será possível observar se empresas com maior índice ISE implicam
maiores expectativas anormais de lucro (ERC). Esta pesquisa difere de pesquisas anteriores,
como Dewi (2015), por considerar outras variáveis contábeis que podem afetar o ERC e não
apenas aspecto de RSC. Além disso, o mercado brasileiro é atraente de investigação, pois a
carteira do ISE reúne, em média, anualmente, 46 ações de 39 companhias listadas. Elas
somam R$ 1,8 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 38% do total do valor das
empresas com ações negociadas na B3. Logo, o fato de uma empresa pertencer ao ISE B3
pode ser um diferencial de mercado percebido pelos investidores.
Os resultados desta pesquisa podem ser úteis aos investidores, gerentes e as empresas
pares, pois aborda a informatividade da política de desempenho empresarial mensurada pelo
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) no preço das ações. Os investidores podem
observar o ISE como um item informativo ao preço das ações, de modo que os gestores
mantenham ou elevem os investimentos em RSC. Por consequência, os pares podem utilizar
as empresas listadas no ISE como benchmarks para alavancar ações sustentáveis. No âmbito
teórico, avançam-se os estudos recentes de: Degenhart et al. (2017), ao avaliar uma janela
temporal maior e outra proxy para ISE e para relevância da informação contábil (ERC); Dewi
(2015), ao contemplar mais variáveis que podem afetar o ERC e não apenas o RSC. Além
disso, no âmbito da Teoria da Sinalização, evidencia-se elementos de performance
empresarial não financeiros são úteis aos investidores e à previsibilidade de ganhos futuros.
2 Relação entre Responsabilidade Social Corporativa e Resultados Futuros
A otimização da lucratividade já não é percebida como a única maneira de se sustentar
de uma empresa, tendo em vista que externalidades negativas podem afetar a imagem da
organização e isso provocar redução do preço de suas ações (Dewi, 2015). Neste sentido, as
empresas têm direcionado esforços e recursos para ações sustentáveis como uma de suas
estratégias para atingir um desempenho corporativo sustentável, que engloba medidas de
desempenho financeiro, social e ambiental (Machado et al., 2009; Silva et al., 2015).
A responsabilidade social corporativa (RSC) é definida pelo Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (1998) como o compromisso das empresas em
contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável, trabalhando com funcionários,
suas famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar sua qualidade de vida.
Trata-se de um comprometimento da empresa em atuar de forma econômica, social e
ambientalmente sustentável, de modo a atender a diversos públicos (Kansal et al., 2014).
Para que isso ocorra é preciso que as empresas planejem ações e aloquem recursos, e
com isso conjectura-se que a RSC está associada ao desempenho financeiro e a qualidade dos
lucros, tendo em vista que a RSC tende a ser integrada a missão, a cultura empresarial, o
planejamento estratégico e ao modelo de negócio (Rezaee, 2016). A responsabilidade social
corporativa abrange a gestão empresarial e, refere-se à forma como as empresas agem, sua
postura ética e preocupação social e ambiental (Machado et al., 2009).
Pesquisadores (Dhaliwal et al., 2011; Ghoul et al., 2011; Goss & Roberts, 2011; Jain
et al., 2016; Khan et al., 2016; Kim et al., 2012; Ng & Rezaee, 2015) relatam que as
atividades de RSC e o desempenho relacionado estão associados ao desempenho financeiro,
qualidade dos ganhos e custo de capital e, portanto, ao preço das ações e ao valor da empresa.
Com isso, empresas com foco no desempenho de RSC são menos propensas a se envolver em
gerenciamento de resultados (Kim et al., 2012).
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Ng e Rezaee (2015) destacam que as empresas com bom desempenho de RSC tendem
a atrair mais investidores de longo prazo e têm menor custo de capital. Fatemi et al. (2015)
documentam que, em certas circunstâncias, os gastos com RSC contribuem para a avaliação
da empresa e espera-se que a empresa se envolva em tais atividades para criar valor para seu
amplo conjunto de partes interessadas, inclusive os acionistas. Dechow et al. (2014) sinaliza
que os investidores reagem a informação do lucro por meio do preço das ações, mas que
indicadores de desempenho não financeiros também são relevantes aos mesmos.
Fatemi et al. (2015) elucida que, embora as despesas de RSC tenham o potencial de
drenar os recursos da empresa e reduzir seus fluxos de caixa imediatos, seus benefícios de
médio e longo prazo podem superar os custos. Além disso, eles podem ter uma influência
positiva no valor da empresa, melhorando sua probabilidade de sobrevivência e, assim,
prolongando a longevidade de seu fluxo de caixa ou reduzindo seu custo de capital.
O envolvimento das companhias em atividades de responsabilidade social corporativa
pode, não apenas gerar atitudes favoráveis das partes interessadas e melhores comportamentos
de apoio (por exemplo, comprar, buscar emprego, investir na empresa), mas também, em
longo prazo, construir uma imagem corporativa e fortalecer as relações com as partes
interessadas – relações empresariais (Du et al., 2010).
Becchetti et al. (2012) ressaltam que a RSC pode apresentar efeitos positivos sobre o
valor de mercado das empresas. Clarkson et al. (2008) abordam que a RSC é importante para
os usuários que buscam avaliar o compromisso das empresas frente às questões ambientais e
sociais. Para tanto, é um conceito da gestão dos negócios, no qual as empresas executam suas
atividades buscando não apenas os lucros e o aumento do valor da empresa, mas também
atender os interesses sociais e ambientais (Kadlubek, 2015; Akmese et al., 2016).
Crisóstomo et al. (2011) argumentam que a aplicação de orçamento em RSC só é
válida para os acionistas e credores, no caso de haver perspectiva de retorno. Resultados
empíricos fornecem evidências de que as informações de reputação ambiental corporativa
influenciam os preços das ações, ou seja, tem utilidade para os investidores na previsão de
lucros futuros (García-Ayuso & Larrinaga, 2003; Hussainey & Salama, 2010). Neste sentido,
os autores evidenciam que as empresas com pontuações mais altas de reputação ambiental,
exibem previsão do preço das ações maiores do que aquelas com pontuações mais baixas.
No Brasil o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), criado em 2005 (Teixeira et
al., 2011), diz respeito a uma carteira formada por ações de empresas com autêntico
comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial e, também,
por atuar como promotora das boas práticas no meio empresarial brasileiro (ISE B3, 2021).
Pesquisas abrangendo o ISE sinalizam que é um referencial mais adequado para
investidores do que para gestores (Barbosa, 2007) e também se demonstra com retornos
médios semelhante aos demais índices de ações (Machado et al., 2009; Rezende et al., 2007),
mas diferencia-se em aspectos de menor volatilidade e menor exposição ao risco, propiciando
maior segurança para os investidores em períodos de turbulência na economia (Silva et al.,
2015). Freitas et al. (2019) constatam que as empresas participantes do ISE possuem maior
capacidade de honrar seus compromissos com ou sem dependência de seu estoque, possuem
maior registro de dívidas a curto prazo e maior rentabilidade, o que sinaliza viabilidade aos
acionistas para investirem nessas entidades. A publicação das empresas atuantes no ISE B3
apoia os acionistas na tomada de decisão de investimento (ISE B3, 2021).
A literatura destaca que o preço das ações de uma empresa é simplesmente o valor
presente dos fluxos de caixa futuros esperados. Nesse contexto, as atividades de RSC criam
valor para o acionista se aumentar os fluxos de caixa futuros (lucros) ou reduzirem o risco
desses fluxos de caixa, mas já se tem denotado que o compromisso com a sustentabilidade
pode melhor o desempenho financeiro, reduzir custos, aumentar receitas e reduzir riscos
(Becchetti et al., 2012). Sendo assim, se os executivos de RSC compreenderem como certas
4
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iniciativas afetam o desempenho financeiro e, presumivelmente, o preço das ações, eles
ganharão uma nova lente para avaliar as propostas de RSC.
Portanto, os investidores parecem reagir às perspectivas futuras de retorno advindas da
maneira como as empresas agem, sua postura ética e preocupação social e ambiental. Essa
incorporação da previsão do mercado de lucros futuros na relação retorno-lucro na literatura
de contabilidade financeira tem sido mensurada por meio do Coeficiente de Resposta de
Ganhos (ERC) (Kothari & Sloan, 1992).
O Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) tem sido utilizado para mensurar o
retorno anormal de mercado contra inesperados relatos de prospectivos componentes de
ganho, ou seja, relaciona-se com aspectos financeiros ou não das empresas (Collins et al.,
1994; Lundholm & Myers, 2002). O ERC presume que lucros contábeis estão relacionados a
dividendos futuros e, portanto, possíveis ganhos futuros inesperados fazem com que os
investidores revisem suas expectativas atuais da empresa, levando a mudanças no preço das
ações (Collins & Kothari, 1989). Logo, os retornos das ações atuais refletem informações
prospectivas (retornos anormais) de valor relevante sobre os lucros futuros. Sendo assim, a
hipótese direcional é formulada relacionando o ISE ao ERC (H1):
H1: o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) afeta positivamente o ERC.
Além disso, a ideia central é que os maiores índices ISE também influenciam em
maior resposta dos acionistas as perspectivas de lucros futuros. Kansal et al. (2014) sinalizam
que as empresas tendem a fazer mais ações de RSC para manter sua imagem de RSC,
demonstrando seu envolvimento contínuo com os fins socialmente desejáveis e que elas não
estão se desviando dos altos padrões já estabelecidos no passado, utilizando esses prêmios e
certificações de RSC como um proxy para a reputação corporativa.
A EDP, empresa de energia elétrica listada na bolsa brasileira, em 2020, divulgou em
seu site que aumentou em três pontos sua classificação, obtendo notas acima da média em
todas as dimensões do questionário e sendo benchmark em cinco das sete dimensões (Geral,
Social, Ambiental, Econômica e Natureza do Produto)2. García-Ayuso & Larrinaga (2003) e
Hussainey e Salama (2010) evidenciam que as empresas com pontuações mais altas de
reputação ambiental, exibem previsão do preço das ações maiores do que aquelas com
pontuações mais baixas. Essa discussão leva ao desenvolvimento da hipótese de pesquisa que
explora a conexão entre ISE e ERC em termos de valores extremos superiores (H2):
H2: empresas com maior ISE apresentam maior ERC.
3 Procedimentos Metodológicos
A amostra consiste em 218 empresas brasileiras listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3)
no período de 2011 a 2019, com dados disponíveis de no mínimo dois anos no banco de dados
da Economatica® para apuração da variável dependente. Trata-se de período pós-adoção da
IFRS e sem considerar o ano de 2020, tendo em vista este ser um ano peculiar devido aos
reflexos da pandemia (crise) da Covid-19. As empresas do setor financeiro foram excluídas da
análise, pois possuem estrutura patrimonial própria (Degenhart et al., 2017).
No que tange ao delineamento da pesquisa, realizou-se um estudo descritivo,
quantitativo e documental, sendo os dados analisados por meio da estatística descritiva, matriz
de correlação e regressão linear múltipla via mínimos quadrados ordinários (OLS) e regressão
quantílica. Desta forma, a Tabela 1 detalha as variáveis utilizadas no estudo – descrição, sigla,
métrica, sinal esperado e suporte teórico.
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Tabela 1
Variáveis da pesquisa
Descrição

Sigla

Métrica

Sinal
esperado

Suporte teórico

NA

Collins et al.
(1994); Kallapur
et al. (1994)

+

Degenhart et al.
(2017)

VARIÁVEL DEPENDENTE
Coeficiente
Ganhos

de

Índice
de
Empresarial

Resposta

de

ERC

Estimado conforme a Tabela 2.

VARIÁVEL INDEPENDENTE DE INTERESSE
Percentual de participação no índice
ISE B3 – ISEP
Sustentabilidade
ISE Variável dummy, assumindo 1 para
empresas listadas no índice ISE B3 e
0 caso contrário – ISED
VARIÁVEIS INDEPENDENTES DE CONTROLE

Tamanho da companhia

TAM

Risco beta

RβT

Market to book (oportunidade de
crescimento)

MBT

Estrutura
(alavancagem)

ALA

de

Persistência dos lucros

capital

PER

Logaritmo natural dos ativos totais
Valor obtido diretamente do banco
de dados da Economática®
Valor de mercado das ações dividido
pelo valor contábil do patrimônio
líquido
Passivo
circulante
mais
não
circulante dividido pelo patrimônio
líquido
Persistência dos lucros pelo modelo
básico de Dechow et al. (2010)

-

Collins & Kothari
(1989)
Collins & Kothari
(1989)

+

Collins & Kothari
(1989)

-

Dhaliwal et al.
(1991)
Collins & Kothari
(1989)

Optou-se por testar duas proxies do ISE, uma quanto ao fato da empresa pertencer ou
não ao índice ISE B3 e outra em relação ao percentual, tendo em vista que quanto mais altas
as pontuações, mais alto é o nível de comprometimento com a sustentabilidade empresarial, o
que pode ser uma questão de atenção dos investidores se tiver que decidir entre duas empresas
similares de desempenho financeiro e de mesmo setor de atuação.
A Tabela 2 ilustra as etapas de cálculo do Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC).
Tabela 2
Apuração do ERC
Etapa
1ª Etapa: encontrar a variável independente – lucro anormal (LAit ):
LAit = (Lit − Lit−1)
Lit−1
LAit= lucro por ação inesperado da empresa i no período t;
Lit= lucro por ação da empresa i no período t;
Pit-1= preço da ação da empresa i no período anterior (t-1).
2ª Etapa: encontrar a variável dependente – retorno normal (Rit):
𝑅𝑖𝑡 = (𝑃𝑖𝑡+1 − 𝑃𝑖𝑡)
𝑃𝑖𝑡−1
Rᵢₜ = retorno das ações de abril do ano t a março do ano t + 1;
Pᵢₜ = preço da ação i na data abril do ano t;
Pit-₁ = preço da ação i na data a março do ano t+1.
3ª Etapa: Achar o ERC (𝛃𝟏) por meio da regressão:
Rit = α0 + β1LAit +εit, aonde:
Rit = retorno normal da empresa i no período t;
LAit = lucro inesperado;
β1 = ERC;
εit = componente do erro no modelo de empresa i no período t.
Nota.: etapas para apuração do ERC, conforme Collins et al. (1994) e Kallapur et al. (1994).
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Seguindo Kallapur (1994), a regressão da etapa 3 (Tabela 2) foi estimada para
séries temporais de cada empresa separadamente. O mesmo procedimento operacional
estimação por empresa foi realizado para apuração da persistência, sendo considerado
lucros antes do imposto de renda e mensurado pelo modelo de Dechow et al. (2010).
A Equação 1 foi utilizada para evidenciar a influência do ISE sobre o Coeficiente
Resposta de Ganhos (ERC), sendo as variáveis definidas nas Tabelas 1 e 2:

as
de
os
de

ERCit = α0 + α1ISEit + α2TAMit + α3RβTit + α4MBTit + α5ALAit + α6PER + ε (1)

Visando captar se ISE afeta o ERC, prevê-se que se o efeito for positivo (negativo), o
ERC aumenta (diminui), ou seja ( α1> 0 (ou ( α1 <0), o comprometimento social da empresa
está associado a uma percepção de ganhos mais alta (mais baixa) por parte dos investidores.
A fim de validar o modelo utilizado e consequentemente os resultados foram
realizados testes como: Jaque-Bera para normalidade; RESET para a correta especificação do
modelo; Durbin-Watson para problemas relacionados à autocorrelação serial dos resíduos;
teste VIF para multicolineariedade; e White e Breusch-Pagan para heterocedasticidade. Os
resultados desses testes podem ser observados na Tabela 3.
Tabela 3
Testes relacionados a possíveis problemas econométricos
Teste
Jaque-Bera
RESET
VIF
White
Breusch-Pagan
Durbin-Watson
JB: 1738 F(3, 1335) = 19.73 1.66 chi2 (206) = 727.35
chi2 (1) = 141.01
Resultado
0.1925
Chi(2): 0 Prob > F = 0.0000
Prob > chi2 = 0.0000 Prob >chi2 = 0.0000

Conforme Tabela 3, os dados não apresentam normalidade, possuem ausência de
multicolineariedade e presença de heterocedasticidade e de autocorrelação. Para melhor
especificação dos modelos, mediante os problemas apresentados, operacionalizou-se
regressão linear múltipla (Ordinary Least Squares – OLS), por erro padrão robusto e efeitos
fixos de setor e ano. Os resultados obtidos para o teste RESET sugerem a rejeição da hipótese
nula (não há variáveis omitidas no modelo).
4 Análise dos Resultados
A Tabela 4 evidencia a estatística descritiva das varáveis, as quais foram winsorizadas
em seus percentis de 1% e 99% para reduzir o impacto de outliers.
Tabela 4
Estatística Descritiva dos Dados
Variável
Média
Desv. Pad.
ERC
0,0349
0,2797
TAM
14,7935
1,8773
RβT
0,7762
0,5080
MBT
1,7887
2,3504
ALA
1,8674
5,4393
PER
0,3007
0,4804
ISED
0,1158
0,3201
ISEP
0,3198
1,2781

Mín.
-0,8265
9,1976
-0,1581
-3,9980
-14,9012
-1,1712
0
0

p25
-0,0406
13,6183
0,3953
0,5139
0,4861
0,0072
0
0

p50
0,0038
14,9054
0,6943
1,1466
1,2032
0,3537
0
0

p75
0,0670
16,0244
1,0595
2,3771
2,3294
0,6200
0
0

Máx.
1,2224
19,3036
2,3367
12,1604
34,4670
1,6383
1
15,6580

Observa-se na Tabela 4 que o ERC médio é de 0,0349 com desvio padrão de 0,2797,
um mínimo negativo de 0,8265 e um máximo positivo de 1,2224. O tamanho das companhias
tem um comportamento que varia de 9,20 a 19,30, com desvio padrão de 1,88, sinalizando
pouca variabilidade na amostra. O risco beta também apresentou comportamento simétrico, ao
passo que o market to book, a alavancagem e a persistência têm desvio padrão maior que a
média, ou seja, alta dispersão dos dados em torno da média. Já a variável de interesse, Índice
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de Sustentabilidade Empresarial, possui 11,58% das observações com este comportamento,
com indicadores percentuais que vão de 1,2781 a 15,658. A Figura 1 evidencia o
comportamento das empresas pertencentes ao índice ISE B3 de 2011 a 2019.

Figura 1 – Comportamento do Índice ISE B3 de 2011 a 2019.

A Figura 1 ilustra que, de forma geral, no período de 2011 a 2019, as empresas
mantiveram seu comprometimento com a responsabilidade social corporativa e outras o
elevaram, apresentando indicadores com comportamentos extremos. Isso sinaliza que as
companhias da amostra possuem comportamento médio homogêneo no período analisado,
com poucas companhias com valores diferentes em relação aos investimentos em benefícios
sociais internos, externos e ambientais. Essa constância de investimento em RSC pode ser
benéfica às empresas, pois a integração da RSC aos processos de negócios sugere o alcance
da estabilidade financeira e sucesso de longo prazo (Fatemi et al., 2015).
A Tabela 5 ilustra a associação (correlação) entre as varáveis do estudo.
Tabela 5
Matriz de Correlação dos Dados
ERC
TAM
RβT
MBT
ALA
PER
ERC
1
TAM
0,1554***
1
RβT
-0,1091*** 0,1569***
1
MBT
0,0483**
0,1559*** -0,1105***
1
ALA
0,0146
0,1229***
0,003
0,5318***
1
PER
0,0825***
0,1088***
-0,0640**
0,1538***
-0,0415*
1
ISEP
0,1595***
0,3014***
-0,0644**
0,2330***
0,037
0,0784***
Nota.: coeficientes significativos a 10%, 5% e 1% são indicados por *, ** e ***, respectivamente.

ISEP

1

Em análise aos índices de associação entre as variáveis constantes na Tabela 5,
verifica-se que não há coeficientes fortes, o que implica ausência de correlações que indiquem
problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes. Identificam-se relações
positivas do tamanho da companhia, do market to book, da alavancagem, da persistência dos
resultados e do índice de sustentabilidade empresarial com o coeficiente de resposta dos
lucros. Por outro lado, o risco beta apresenta associação negativa com o ERC.
A Tabela 6 retrata os resultados da regressão, conforme a Equação 1, com efeitos fixos
de ano (2011 a 2019) e de setor, conforme os constantes na B3 (Saúde; Consumo não cíclico;

8

9

Utilidade pública; Consumo cíclico; Bens industriais; Outros; Materiais básicos; Petróleo gás
e biocombustíveis; Comunicações; e Tecnologia da informação).
Tabela 6
Determinantes do Coeficiente de Resposta aos Ganhos – ISE Percentual
ERC
Coef.
Robust Std. Err.
t
_cons
-0,1144
0,0538
-2,13
TAM
0,0072
0,0041
1,78
RβT
-0,0165
0,0111
-1,49
MBT
0,0045
0,0044
1,02
ALA
0,0000
0,0015
0,01
PER
0,0446
0,0162
2,75
ISEP
0,0237
0,0085
2,77
Número de observações
1.362
F2
9,11
R2 Ajustado
16,19

P>t
0,034
0,075
0,136
0,307
0,991
0,006
0,006

[95% Conf. Interval]
-0,22
-0,0089
-0,0007
0,0152
-0,0383
0,0052
-0,0041
0,0131
-0,0029
0,0030
0,0128
0,0763
0,0069
0,0404

De acordo com a Tabela 6, o tamanho da companhia apresenta significância estatística
ao ERC, assim como a persistência dos resultados e o índice de sustentabilidade empresarial,
todos com efeito positivo. Por outro lado, o risco beta, o market to book e a alavancagem não
demonstraram magnitude estatística ao retorno anormal das ações (ERC). As magnitudes
resultantes do coeficiente de resposta dos lucros estimados sugerem que os acionistas, em
média, veem os elementos do ISE como importantes para suas tomadas de decisões.
Na Tabela 6, o ISE foi considerado pelo seu valor absoluto como índice. Visando
confirmar essa relevância do ISE aos investidores, na Tabela 7 foi mensurado por meio de
uma duumy, ou seja, o fato da empresa pertencer ou não ao ISE.
Tabela 7
Determinantes do Coeficiente de Resposta aos Ganhos – ISE Dummy
ERC
Coef.
Robust Std. Err.
t
_cons
-0,0988
0,0521
-1,9
TAM
0,0061
0,0039
1,5700
RβT
-0,0197
0,0110
-1,7800
MBT
0,0044
0,0046
0,9600
ALA
-0,0002
0,0015
-0,1400
PER
0,0459
0,0162
2,8400
ISED
0,1118
0,0292
3,8300
Número de observações
1.362
F2
9,41
R2 Ajustado
16,53

P>t
0,058
0,1170
0,0750
0,3380
0,8910
0,0050
0,0000

[95% Conf. Interval]
-0,201
0,0034
-0,0015
0,0137
-0,0414
0,0020
-0,0046
0,0135
-0,0032
0,0028
0,0142
0,0776
0,0546
0,1690

Com base nos dados da Tabela 7, é possível verificar também significância e relação
positiva do ISE com a expectativa de resultados futuros. Dessa forma, percebe-se que os
investidores reagem positivamente ao fato de uma empresa brasileira pertencer ao ISE. Silva
et al. (2015) explica que o principal objetivo do ISE é proporcionar uma análise do cenário
empresarial de modo a ajudar o investidor a tomar decisões relacionadas a aspectos de
governança corporativa e sustentabilidade empresarial (eficiência econômica, equilíbrio
ambiental e justiça social). Portanto, a informação de que a companhia está listada no ISE é
relevante para que os acionistas a percebam como menos arriscada para investir. Sendo assim,
com base nos resultados das Tabelas 6 e 7 não é possível rejeitar H1 – o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) afeta positivamente o ERC.
Ainda, evidenciaram significância estatística ao ERC, aspectos do risco beta e a
persistência dos resultados. Porém, o market to book e a alavancagem seguiram sem
relevância estatística. Tendo em vista a literatura destacar que aspectos de rentabilidade tem
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efeito na perspectiva de resultados futuros (Freitas et al., 2019), procedeu-se com a mudança
da variável alavancagem, de modo que essa passou a ser ponderada pelo ativo total em vez do
patrimônio líquido (Tabela 1). Contudo, também não foi possível observar significância
estatística. Dessa forma, observando evidências empíricas de que o endividamento de curto
prazo era mais influente aos investidores (Freitas et al., 2019), segregou-se a alavancagem em
curto (ALAPC) e em longo prazo (ALAPNC), ambas ponderadas pelo patrimônio líquido. Os
resultados dessa avaliação desagregada constam na Tabela 8.
Tabela 8
Determinantes do Coeficiente de Resposta aos Ganhos com a variável alavancagem segregada
ERC
Coef.
Robust Std. Err.
t
P>t
[95% Conf. Interval]
_cons
-0,1308
0,0528
-2,48
0,013
-0,2344
-0,0272
TAM
0,0084
0,004
2,11
0,035
0,0006
0,0162
RβT
-0,0175
0,0111
-1,59
0,113
-0,0392
0,0041
MBT
0,0047
0,0045
1,04
0,297
-0,0041
0,0135
ALAPC
0,0077
0,0034
2,28
0,023
0,0011
0,0144
ALAPNC
-0,0071
0,0047
-1,51
0,131
-0,0164
0,0021
PER
0,0427
0,0164
2,61
0,009
0,0106
0,0748
ISEP
0,0238
0,0085
2,79
0,005
0,0071
0,0405
Número de observações
1.362
F2
8,82
R2 Ajustado
16,42

As evidências da Tabela 8 sinalizam que o ambiente informacional (tamanho) da
companhia é relevante para se estimar os resultados futuros assim como a capacidade de
pagamento no curto prazo, a persistência dos resultados e o fato de ser listada no ISE. Ou seja,
empresas maiores, com maior constância dos seus resultados, práticas sustentáveis e
competência para liquidar seus compromissos de curto prazo, são as de maior possibilidade de
retorno de fluxos futuros de caixa na compreensão dos investidores.
Tendo em vista o comportamento assimétrico das variáveis do estudo, que contém
desvios padrão acima da média, elaborou-se a Figura 2, que contribui para reforçar esse
diagnóstico constante na Tabela 1.

Figura 2 – Gráfico do comportamento das variáveis do estudo
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A avaliação da Figura 2 permite inferir que há valores extremos das variáveis
independentes, o que pode vir a influenciar a variável dependente de forma distinta. Assim,
buscando captar o efeito dos valores extremos das variáveis independentes em relação a
variável dependente, operacionalizou-se a regressão quantílica segregando nos quantis 0,05;
0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90 e 0,95, cujos resultados constam na Tabela 9. Essa análise
permitirá observar se valores percentuais extremos de ISE importam em ERC maiores.
Tabela 9
Determinantes do Coeficiente de Resposta aos Ganhos – Regressão Quantílica
Quantil
Quantil
Quantil
Quantil
Quantil
Variável
(0,05)
(0,10)
(0,25)
(0,50)
(0,75)
TAM
0,0366**
0,0245**
0,0062**
0,0025*
0,0105**
(0,016)
(0,012)
(0,003)
(0,001)
(0,005)
RβT
-0,0891
-0,0579
-0,0203** -0,0127*** -0,0261*
(0,056)
(0,039)
(0,010)
(0,004)
(0,016)
MBT
-0,0825*** -0,0464*** -0,0118***
0,0001
0,0058
(0,014)
(0,010)
(0,003)
(0,001)
(0,004)
ALAPC
0,0020
0,0040
0,0002
-0,0015
-0,0031
(0,018)
(0,012)
(0,003)
(0,001)
(0,005)
ALAPNC
0,0194
0,0110
0,0048
0,0007
-0,0000
(0,017)
(0,012)
(0,003)
(0,001)
(0,005)
PER
-0,0581
-0,0093
-0,0000
0,0022
0,0333*
(0,062)
(0,043)
(0,011)
(0,005)
(0,017)
ISEP
0,0038
-0,0012
-0,0007
0,0068*** 0,0817***
(0,022)
(0,015)
(0,004)
(0,002)
(0,006)
Constant
-0,6409*** -0,4256** -0,1009**
-0,0226
-0,0859
(0,240)
(0,167)
(0,043)
(0,019)
(0,067)
Observações
1.362
1.362
1.362
1.362
1.362
Nota.: Erros padrão entre parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

Quantil
(0,90)
0,0250***
(0,007)
-0,0861***
(0,024)
0,0351***
(0,006)
-0,0035
(0,008)
-0,0059
(0,008)
0,1055***
(0,027)
0,0963***
(0,009)
-0,1506
(0,104)
1.362

Quantil
(0,95)
0,0303
(0,019)
-0,0990
(0,064)
0,0484***
(0,017)
0,0028
(0,020)
-0,0122
(0,020)
0,1346*
(0,071)
0,1775***
(0,025)
-0,1492
(0,276)
1.362

Os resultados da regressão quantílica (Tabela) 9 permitem observar que as empresas
maiores, com um maior risco beta, maior market to book, maior persistência dos resultados e
maior índice ISE são percebidas pelos acionistas como as de maior expectativa de retornos
futuros. Isso pode estar relacionado à segurança que o ISE proporciona aos acionistas, com
menor volatilidade e menor exposição ao risco (Silva et al., 2015). Neste contexto, não é
possível rejeitar a Hipótese 2 – empresas com maior ISE apresentam maior ERC.
Uma possível explicação de os acionistas responderem mais aos compromissos de
curto prazo, pode estar relacionada ao fato de que há muitos custos iniciais com ações
sustentáveis (Jain et al., 2016), mas que também empresas participantes do ISE possuem
maior capacidade de honrar seus compromissos com ou sem dependência de seu estoque e
maior rentabilidade (Freitas et al., 2019).
Dessa forma, por mais que as empresas tenham risco beta elevado, os investidores
estão cientes que as práticas de RSC podem atenuar as consequências, até mesmo a
turbulência na economia (Silva et al., 2015). Jain et al. (2016) denota que os investidores
consideraram as questões de sustentabilidade para mitigar os possíveis riscos do investimento.
Assim, empresas com pontuações de ISE mais baixas ou sem participar no ISE podem
enfrentar maior risco de modelos de negócios, bem como riscos financeiros, de conformidade,
de reputação, operacionais e de sobrevivência.
Ainda, é compreensível que empresas maiores façam mais divulgações sobre RSC
porque tendem a receber mais atenção do público em geral e, portanto, estão sob maior
pressão para exibir uma maior responsabilidade social (Kansal et al., 2014). Isso implica que
os gastos com RSC contribuem para a avaliação da empresa (Rezaee et al., 2020) e corrobora
Dechow et al. (2014), de que os indicadores de desempenho não financeiros, além dos lucros
financeiros, também afetam os preços das ações.
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O fato de a persistência ter demonstrado significância retrata que as empresas com
maior participação e com foco no ISE foco, podem ter incentivos para evitar o gerenciamento
de resultados e ter alta qualidade de lucros (Kim et al., 2012). Dessa forma, os esforços de
RSC favorecem não apenas o grupo mais amplo de interessados, mas também a própria
empresa em termos de reputação e benefícios financeiros e não financeiros, tendo em vista ser
possível ter compensação dos custos incorridos nessas iniciativas (Kansal et al., 2014).
Em relação à teoria da sinalização, reforça-se o entendimento de que os acionistas
apreciam a divulgação de informações de ISE anualmente sobre as empresas (Rezaee et al.,
2020). Os resultados demonstram que os investidores têm informações adicionais na tomada
de decisão de investimento, e apreciam também aquelas não relacionadas a elementos
financeiros. Isso implica que as empresas podem se beneficiar dos investimentos em RSC,
pois essas práticas indicam aos acionistas uma boa gestão, mesmo havendo custos iniciais,
mostra-se como expectativas de desempenho de longo prazo que superam os gastos iniciais.
Logo, os resultados deste estudo contribuem aos gerentes, de modo que os acionistas
diferenciam as empresas que participam e relatam RSC das que não fazem o que acaba
incentivando a elevação de práticas sustentáveis para obter maior ISE.
Também, entende-se que a janela temporal de análise contribui para as evidências de
Du et al. (2010), de que a empresa ao participar de atividades de responsabilidade social
corporativa (RSC) esta a longo prazo construindo uma imagem corporativa, tendo em vista os
resultados de reação dos investidores ao ISE (Tabelas 6 a 9) e por se observar uma certo
comportamento simétrico e constante de manutenção dos scores do ISE (Figura 1).
A relação positiva obtida entre o ISE e o modelo da relevância da informação da
empresa quanto a perspectivas de lucros futuros (ERC) demonstra que o empenho e
desempenho social da empresa em elementos de ações sustentáveis apoia a visão de
maximização de valor às partes interessadas (García-Ayuso & Larrinaga, 2003; Hussainey &
Salama, 2010; Rezaee et al., 2016), sendo a empresa com prometimento social mais suscetível
de apresentar maior relevância das informações contábeis (Degenhart et al., 2017; Collins et
al., 1994; Lundholm & Myers, 2002) e menor gerenciamento de resultados (Kim et al., 2012).
Assim, conforme averiguado neste estudo, os investimentos em ISE proporcionam
retornos positivos dos investidores e os auxiliam a tomarem decisões (ISE B3, 2021). Dessa
forma, os gestores possuem incentivos para investirem em RSC, pois as empresas que tem
feito essas ações apresentam elevação do retorno das ações, assim como demonstra
credibilidade dos acionistas para com as práticas desenvolvidas nos negócios quanto a RSC e
aos resultados financeiros reportados (Degenhart et al., 2017).
5 Considerações finais
Este estudo analisa a influência do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) sobre
o Coeficiente de Resposta de Ganhos (ERC) das empresas listadas na B3. S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão no período de 2011 a 2019. Argumenta-se que empresas listadas no ISE desempenham
ações no âmbito social para ampliar sua reputação no mercado, de modo que empresas com
aspectos do ISE tem maior retorno das suas ações. A amostra contempla 218 empresas, cujos
dados foram obtidos no banco de dados da Economatica® e operacionalizados por meio da
regressão múltipla robusta de mínimos quadrados ordinários (OLS) e a regressão quantílica.
Os resultados evidenciam que os acionistas consideram em suas tomadas de decisão
sobre o retorno da empresa, o fato da empresa pertencer ao ISE e o percentual de participação
em suas decisões de investimento. A principal evidência é o fato das empresas com maior
índice ISE implicar maior expectativa de lucros futuros (ERC). Também foi observado que o
tamanho da companhia, a persistência de seus resultados e sua capacidade de pagamento de
curto prazo são elementos que contribuem a análise dos investidores, conjuntamente ao fato
da empresa pertencer ao ISE. De forma geral, identificou-se que empresas maiores, com
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maior constância dos seus resultados, práticas sustentáveis e competência para liquidar seus
compromissos de curto prazo, são as de maior possibilidade de retorno de fluxos futuros de
caixa na compreensão dos investidores.
Dessa forma, as reações do mercado às notícias públicas de ISE são vistas como
evidências de que os investidores contemplam essas informações. Para a gestão, os achados
mostram-se relevantes, visto que os investidores consideram as questões de sustentabilidade
importantes e, no longo prazo, as metas de maximização da riqueza dos acionistas não podem
ser alcançadas se for ignorado os riscos ambientais, sociais e de governança. Adicionalmente,
esses resultados permitem evidenciar que a empresa é considerada capaz de equilibrar e
alinhar os interesses da companhia aos interesses dos stakeholders.
Este artigo contribui com a literatura contábil em mercados emergentes ao relatar que
o ISE demonstra-se um item contábil informativo ao preço das ações e consequentemente
pode aperfeiçoar a análise financeira e o processo de avaliação das empresas por parte dos
investidores, assim como contribui para os gestores atentarem-se aos efeitos de investimento
em ações sustentáveis, bem como aos pares que podem utilizar as empresas listadas no ISE
como benchmark. Neste sentido, avança-se os estudos que consideram as informações de
RSC para criação de valor (Fatemi et al. 2015), bem como Degenhart et al. (2017) ao se
avaliar uma janela temporal maior e outra proxy para ISE e relevância da informação contábil
(ERC) e Dewi (2015) ao contemplar mais variáveis que podem afetar o ERC e não apenas o
RSC. Ainda, amplia-se o debate que o RSC influencia os preços das ações, ou seja, tem
utilidade para os investidores na previsão de lucros futuros (García-Ayuso & Larrinaga, 2003;
Hussainey & Salama, 2010).
Neste âmbito, os resultados deste estudo mostram-se úteis aos investidores, gerentes e
as empresas pares, pois aborda a informatividade da politica de desempenho empresarial
mensurada pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) no preço das ações. Aos
investidores denota o ISE como um item informativo ao preço das ações, e isso pode ser um
alerta aos gestores para que cultivem constância ou elevem os investimentos em RSC, bem
como se destaca como benchmarks aos pares para promoção de ações sustentáveis. Além
disso, no campo teórico, contribui-se para a teoria da sinalização, evidenciando que os
elementos não financeiros de desempenho empresarial também são úteis aos investidores e à
previsibilidade de ganhos futuros.
Uma limitação desta pesquisa é o fato de que muitos fatores podem influenciar as
decisões da administração de focar e, talvez aumentar seu desempenho no ISE, – imagem
pública, manutenção de uma boa reputação, garantia de sustentabilidade, requisitos do
governo – mas que não são abordados neste estudo. Pesquisas futuras podem analisar a idade
da empresa como uma variável de controle nessa relação de ISE e ERC, além de compreender
melhor, por meio de pesquisa qualitativa, esse vínculo de incentivos que levam as empresas a
terem maior ISE e consequentemente maior ERC.
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