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RESUMO

A presente pesquisa se relaciona ao tema de Indicadores Sociais Internos (ISI), tendo
como objetivo principal analisar e verificar se as variáveis econômico-financeiras influenciam
o comportamento do ISI. As empresas selecionadas são do setor elétrico brasileiro e o período
para exame foi compreendido entre 2013 a 2016.
Para alcançar o objetivo da pesquisa foi realizado uma análise dos dados secundários
coletados nos sítios de cada empresa selecionada, onde verificou-se os relatórios de
sustentabilidade e, em particular, o balanço social (BS).
Os resultados do modelo proposto indicaram que as empresas que mais investem em
ISI são aquelas que possuem uma melhor rentabilidade dos seus ativos e com baixo índice de
endividamento.
A aplicabilidade da pesquisa está direcionada à gestão de pessoas, contruibuindo para
identificar aquelas empresas que mais investem seus recursos em ISI, avaliando a relação
positiva ou negativa em relação aos indicadores econômico-financeiros. O seu resultado
mostra as companhias que se destacam e possuem este fator diferencial na avaliação dos
acionaistas, trabalhadores e stakeholders.

Palavras-chave: Balanço Social, Endividamento, Rentabilidade, Responsabilidade
Social Corporativa.

ABSTRACT

The present research is related to the theme of Internal Social Indicators (ISI), whose
main objective is to analyze and verify if the variables independent of the proposed
hypothetical model influence the ISI behavior. The selected companies are from the Brazilian
electric sector and the period for examination was understood between 2013 to 2016.
To reach the objective of the research, an analysis of the secondary data collected in
the sites of each selected company was carried out, where the sustainability reports and, in
particular, the social report (BS) were verified.
The results of the proposed model indicated that the companies that invest most in ISI
are those that have a better profitability of their assets and with a low level of indebtedness.
The applicability of the research is directed to the management of people, constructing
to identify those companies that most invest their resources in ISI, evaluating the positive or
negative relationship with the economic-financial indicators. Its result shows the companies
that stand out and have this differential factor in the evaluation of the actuaries, workers and
stakeholders.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

As organizações reconhecem que seus papéis vão além da produção de bens e
serviços, devendo buscar o equilíbrio entre os ganhos e as ações sociais junto à sociedade, aos
funcionários, à comunidade e ao meio ambiente (SUCUPIRA, 2001).
Desta forma, nasce na França, em 1972, o Balanço Social (BS) que, primeiramente,
tinha o cunho específico de mostrar as atividades sociais das empresas. No Brasil, as
primeiras informações sociais também dataram da década de 70, porém, somente na década
de 90, as empresas assimilaram a necessidade de divulgar relatórios e balanços sociais
(ALMEIDA et al., 2012).
Para Pinto e Ribeiro (2004), o conceito de BS, restringia-se, no início, a abordar
aspectos específicos a recursos humanos e não ações sociais. Esse conceito foi se expandindo
pelos departamentos das empresas, chegando a contabilidade, onde é representado pela
Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
Rios e Jaques (2011) definiram BS como sendo um demonstrativo publicado
anualmente pela sociedade, reunindo um conjunto de informações sobre os projetos,
benefícios e ações sociais.
Para Reis e Medeiros (2007), o BS é um instrumento gerencial de identificação de
problemas e de oportunidades, o qual a administração pode utilizar como ferramenta de
gestão, evidenciando os investimentos de responsabilidade social e ambiental. Ressalta-se esta
importância, pois, atualmente, as informações financeiras publicadas pelas empresas, com
conteúdo estritamente financeiro, econômico e patrimonial, vêm sendo complementadas com
informações de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), também denominada
Responsabilidade Social Empresarial (RSE).
Siqueira (2003) define o BS, ou relatório de sustentabilidade, como um demonstrativo
que visa à apresentação de informações acerca da interação da empresa com o meio em que se
encontra inserida. Apesar da elaboração e publicação não serem obrigatórias, as empresas
vêm se utilizando do BS como ferramenta de marketing para as ações sociais realizadas.
Borger (2013) argumenta que uma das grandes questões que são levantadas em relação
aos temas sociais e ambientais é saber se eles afetam a competitividade das empresas, pois na
visão clássica acrescentar questões sociais e ambientais, além daquelas exigidas pela
legislação, aumenta os custos e reduz o lucro. Desta forma, cita o referido autor, que o
1

principal papel das organizações é o lucro, porém, ao invés da maximização de curto prazo, os
negócios deveriam buscar resultados de longo prazo, obedecer às leis e regulamentações,
considerar o impacto não mercadológico de suas decisões e procurar maneiras de melhorar a
sociedade, integrando os conceitos de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social,
os quais supõem que não haverá crescimento econômico em longo prazo sem progresso
social, associado ao cuidado ambiental.
Chaves (2004) afirma que a proposta de desenvolvimento sustentável deve abranger,
simultaneamente, os aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos, tecnológicos e
ecológicos, buscando uma integração entre estes vários fatores.

Figura 1: Evolução de conceito de RSE e Sustentabilidade

Fonte: Adaptado de Borger, 2013.

Segundo Borger (2001), diversas pesquisas aplicaram técnicas estatísticas para
investigar a relação entre o desempenho social e o desempenho financeiro, rentabilidade e
reputação das empresas, as quais não chegaram à conclusão específica, pois em alguns casos
os resultados foram positivos; em outros, negativos; e, nos demais, não foi identificada
correlação.
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Nos estudos realizados por Ceretta et al. (2009) foi constatado uma correlação positiva
entre o faturamento e os indicadores sociais internos e externos, apresentando evolução do
conhecimento das relações entre investimentos socioambientais e performance financeira.
Diante da situação apresentada, a questão que norteia o presente projeto é a seguinte:
as variáveis econômico-financeiras influenciam os investimentos sociais internos,
especificamente nos funcionários?

1.2 OBJETIVO GERAL

Considerando as informações prestadas no Global Reporting Initiative (GRI) e na
DVA, analisar o comportamento dos Investimentos Sociais Internos (ISI) das empresas do
setor elétrico brasileiro, no período de 2013 a 2016, controlado por indicadores financeirocontábeis e econômicos de mercado, com o objetivo de verificar se as variáveis do modelo
hipotético proposto influenciam a variável ISI.

1.3 OBJETIVO INTERMEDIÁRIO

Classificar as variáveis independentes por relevância quanto à explicação de ISI.

1.4 HIPÓTESE

Neste estudo, a principal hipótese que se apresenta para a orientação da pesquisa é a
seguinte:
As variáveis Receita Líquida (RL), Folha de Pagamento Bruta (FPB), Retorno sobre o
Patrimônio (ROE), Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Endividamento, EBITDA,
Patrimônio Líquido (PL), Valor Adicionado Distribuído aos Funcionários (VADF) e Valor
Adicionado Distribuído Total (VAT) exercem impacto sobre ISI.

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Para o presente estudo, foram coletados e analisados dados secundários do período de
2013 a 2016, referentes às empresas do setor elétrico brasileiro (Anexo 1) listadas na B3 S.A.,
cujo Relatório de Sustentabilidade ou Integrado está disponível no endereço eletrônico da
bolsa de valores que informa relatórios de sustentabilidade contemplando o BS.
3

Além disso, o estudo apresenta delimitação em relação às seguintes características
relevantes:


Restrição ao segmento de energia para se evitar o viés da variabilidade dos
resultados, que pode ocorrer quando se trabalha com diversos setores;



As empresas devem possuir capital aberto, para que se amplie a facilidade de
obteção de dados e relatórios, os quais são indispensáveis para a pesquisa;



Devem ser consideradas empresas de grande porte, ou seja, Ativo Total superior a
R$ 240 milhões (duzentos e quarenta milhões de reais) ou Receita Bruta Anual
superior a R$ 300 milhões (trezentos milhões de reais), no exercício social anterior
(BRASIL, 2007);



Devem ter publicado as Demonstrações Financeiras e o Relatório de
Sustentabilidade - GRI, com o respectivo BS no período de 2013 a 2016.

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A decisão de pesquisar as empresas do setor elétrico brasileiro se deve a sua relevância
para a sociedade e para a cadeia produtiva. Na sociedade moderna, o fator energia é
indispensável à evolução da humanidade e a sua indisponibilidade pode causar atrasos
relevantes no desenvolvimento do País.
De acordo com Leite (2011) a forte expansão da demanda influenciada pelas
necessidades crescentes da população requer a expansão da produção industrial do setor
elétrico. Ainda, conforme o autor, para atender à demanda de energia haverá,
indiscutivelmente, impacto no meio ambiente e inconveniente para as comunidades locais,
como qualquer investimento em infraestrutura que se realize. Alcançar o equilíbrio entre a
necessidade e os meios de produção de energias renováveis será o grande desafio para as
sociedades futuras, uma vez que a sustentabilidade é fator primordial para a qualidade de vida
e evolução da sociedade.
Para Jacobi (2003), a problemática da sustentabilidade assume neste novo século um
papel central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das alternativas que se
configuram. O quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela
que o impacto dos humanos sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez mais
complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos.

4

As diretrizes da ONU (2018), lançada em setembro de 2015, durante a Cúpula de
Desenvolvimento Sustentável, denominada “Agenda 2030”, contêm 17 Objetivos de
Desenvolvimentos Sustentáveis (ODS). O ODS8 – Trabalho decente e crescimento
econômico – visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.
O presente trabalho possibilita analisarmos se as empresas têm investido em
sustentabilidade, principalmente, no quesito indicador socioambiental. Conforme Oliveira
(2005) concluiu, em sua pesquisa, as informações das empresas nos seus BS, explicitam a
relevância dos recursos que são direcionados para a sociedade.

5

2.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico ou fundamentação teórica tem a finalidade de reunir o
conhecimento e a base da teoria necessários para o autor interpretar os dados, criticar
realidade, analisar objetivamente o assunto, possibilitando a obtenção de conclusões
coerentes, lógicas e fundamentadas em teorias já demonstradas. Da mesma forma, possibilita
o leitor acompanhar os resultados, verificando a sua consistência com a fundamentação
conceitual utilizada pelo autor. Sendo assim, a fundamentação teórica avaliza o trabalho
científico, atestando com o trabalho científico realizado a isenção do autor (MICHEL, 2015).
O referencial teórico do presente estudo está estruturado em dez tópicos
intrinsicamente entrelaçados, quais sejam: sustentabilidade, responsabilidade social,
dimensões e relatórios de sustentabilidade, história da Global Reporting Initiative (GRI), GRI
- Relatórios de sustentabilidade, teoria dos stakeholders, Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), indicadores sociais internos (ISI), Demonstração de Valor
Adicionado (DVA) e estudos anteriores.

2.1 SUSTENTABILIDADE

Segundo Brutland (1999), a discussão sobre o conceito de sustentabilidade se inicia na
década de 1980, com a definição descrita no Relatório Brutland, da Organização das Nações
Unidas – ONU, o qual considerou que desenvolvimento sustentável é aquele que encontra as
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas
próprias necessidades.
O conceito de sustentabilidade sugere que é necessário determinar limites às
possibilidades de crescimento e desenhar um conjunto de ações que levem em consideração a
existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos por meio de práticas
educativas e de um processo de diálogo, reforçando o sentimento de corresponsabilidade e de
constituição de valores éticos. Adicionalmente, implica que uma política de desenvolvimento,
para uma sociedade sustentável, não pode ignorar as dimensões culturais, as relações de poder
e o reconhecimento das limitações ecológicas (JACOBI, 2003).
A sustentabilidade se tornou um dos principais fatores deste século, incorporando o
comprometimento de evoluir para uma sociedade mais justa e próspera, em que o meio
ambiente e a cultura sejam preservados para as gerações futuras (BELLEN, 2006).
6

George et al. (2016) citam que as empresas deveriam certificar da proveniência dos
seus produtos, a fim de construir para um desenvolvimento sustentável, avaliando os
fornecedores e a reputação da empresa perante às partes relacionadas.
As organizações modernas e inovadoras sustentáveis trazem em seus modelos uma
resposta às pressões institucionais por uma empresa que seja capaz de inovar com eficiência
em termos econômicos, mas com responsabilidade social e ambiental. Esse tipo de
organização busca vantagem competitiva, desenvolvendo produtos, serviços, processos e
negócios, novos ou modificados, com base nas dimensões social, ambiental e econômica
(BARBIERI et al., 2010).
Para a WBCSB (2018), o conceito de sustentabilidade corporativa é o alcance do
equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade: a econômica, a ambiental e a social.

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na definição da NBR 16001 (2004), editada com base na ISO 26000, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define a RSC como a responsabilidade de uma
organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente,
por meio de um comportamento ético e transparente que: (i) contribua para o
desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade; (ii) leve em
consideração as expectativas das partes interessadas; (iii) esteja em conformidade com a
legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de comportamento; (iv)
esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações.
A RSC deve ir além da forma tradicional de retorno sobre os ativos financeiros e de
criação de valor para os acionistas e clientes, envolvendo as melhorias nas comunidades onde
atua, bem como das partes interessadas. Deve-se, ainda, inserir dentre os objetivos
estratégicos, o cuidado com o meio ambiente e a constante melhoria da sua própria reputação
(HOLLIDAY et al., 2002).
Na definição de Holme e Watts (2000), a RSC tem como princípio contribuir para o
desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com os empregados, as famílias, a
comunidade e sociedade em geral, para melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos.
Desta forma, a RSC consegue contemplar os três pilares da sustentabilidade, ou seja, as
dimensões social, econômica e ambiental.
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2.3 DIMENSÕES E RELATÓRIOS DA SUSTENTABILIDADE

Segundo Sachs (1993), a sustentabilidade possui cinco dimensões que podem ser
analisadas, tanto individualmente quanto coletivamente, quais sejam:


Sustentabilidade ambiental: utilizar os recursos naturais renováveis, limitando a
utilização dos recursos não-renováveis.



Sustentabilidade econômica: aprimorar a eficácia econômica, segundo os
indicadores macrossociais, sem focar apenas na lucratividade empresarial.



Sustentabilidade social: compreende em ter maior equidade na distribuição da
renda, de modo a elevar os direitos e as condições da população, ampliando a
homogeneidade social.



Sustentabilidade espacial ou territorial: foca no equilíbrio entre as populações rural
e urbana, bem como na igualdade da distribuição territorial das populações e
atividades econômicas.



Sustentabilidade cultural: garante a continuidade da cultura local e o equilíbrio
entre a tradição e a inovação.

Os debates sobre os conceitos de responsabilidade social nas empresas têm sido tema
em diversos encontros. Nos últimos anos, sugiram instituições não-governamentais que
desenvolveram metodologias com o objetivo de padronizar e facilitar o entendimento dos
usuários sobre o referido conceito, bem como com auxiliar o diálogo da empresa com a
sociedade por meio da divulgação de informações e ferramentas que assessorem as empresas
a implementar, medir e comunicar seus esforços em direção ao desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto, podemos citar a Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD); Union Internacionale Chrétienne des Dirigeants d’Enterprise (UNIAPAC); Global
Reporting Initiative (GRI); World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
que é representado no Brasil pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS); o IBASE; o Instituto Ethos, dentre outros (VIANA et al., 2001).
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2.4 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

A Global Reporting Initiative é uma organização internacional independente, sendo a
precursora de relatórios voltados para a sustentabilidade. A GRI contribui com empresas e
governos de todo o mundo para ajudar no entendimento e na comunicação das ações e dos
impactos em questões críticas de sustentabilidade, como mudança climática, direitos
humanos, governança e bem-estar social. Os padrões de Relatórios de Sustentabilidade da
GRI foram os primeiros e, atualmente, são os mais adotados entre os relatórios de
sustentabilidade emitidos globalmente (GRI, 2018).
A história se iniciou com a fundação em 1997, na Cidade de Boston – EUA, com o
passar do tempo a organização foi se aperfeiçoando e expandindo suas filiais ao redor do
mundo. Até 2016, publicou diversas diretrizes e pronunciamentos que vem auxiliando as
empresas e a sociedade quanto ao tema sustentabilidade.
De forma cronológica, descrevemos abaixo as principais ações e conquistas do GRI de
1997 a 2016:
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Quadro 1 - A história do GRI.
A GRI iniciou suas atividades na Cidade de Boston – EUA.
1997 Suas raízes estão nas organizações sem fins lucrativos Coalition for Environmentalally Responsible Economies (CERES) e o

1998

2000
2002
2003

Instituto Tellus, além do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
Estabelecido um importante Comitê de orientação para desenvolver uma orientação direcionada às organizações, a qual a
principal diretriz era “fazer mais do que o meio ambiente”, ampliando o escopo para incluir questões sociais, econômicas e de
governança.
Orientação da GRI torna-se uma Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade.
Lançou a primeira versão das Diretrizes, representando a primeira estrutura global para relatórios abrangentes de
sustentabilidade.
Mudou-se para Amsterdã, na Holanda, e foi formalmente inaugurada como uma organização colaboradora do PNUMA.
Iniciou a criação de diversas diretrizes e foi fortalecendo sua posição a nível global.

2007 Chegou ao Brasil abrindo seu escritório na cidade de São Paulo, no programa conhecido como Pontos Focais. Ressalta-se

que o nosso País foi o primeiro ponto focal do GRI no exterior.
Lançou sua plataforma digital que incluía a certificação de software, na forma do Programa de Software e Ferramentas
2009 Certificado pela GRI. O Programa visava garantir que o conteúdo da GRI em ferramentas de software e digitais estivesse
sendo usado corretamente e com precisão.
2010 Editou uma série de publicações que buscavam orientar sobre o GRI e ISO 26000.
Realizou a atualização e conclusão da G3, com orientações expandidas sobre relatórios de gênero, comunidade e desempenho
2011
relacionado aos direitos humanos.
Lançou a quarta geração de suas Diretrizes G4, no qual apresentou os princípios, os modelos de divulgação padrão e o
manual de implementação para a preparação de relatórios de sustentabilidade por organizações de qualquer tamanho ou setor.
Uniu forças com o Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) e o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável (WBCSD) para desenvolver orientações ao setor privado que ajudariam as empresas a aprimorar sua gestão e
2013
relatórios de sustentabilidade com vistas a metas e objetivos globais de desenvolvimento sustentável.
Apresentou o Serviço de Divulgação de Materialidade da GRI, o qual é prestado às organizações para verificar se as
divulgações mais críticas descritas nos relatórios foram realizadas com base nas Diretrizes de Relatório de Sustentabilidade G4
e se estão localizadas como declarado e de fácil acesso aos leitores.
Iniciou o serviço Content Index fornecendo a verificação e alinhamento do índice de conteúdo dos relatórios elaborados com
base nos modelos G4, G3.1 e G3.
2014
Lançou a revista Pronto para relatar?, uma publicação destinada às Pequenas e Micros Empresas, para avaliar se os relatórios
de sustentabilidade são relevantes para este seguimento.
2016

Divulgou os primeiros padrões globais para relatórios de sustentabilidade, desenvolvidos pelo Global Sustainability
Standards Board (GSSB)

Fonte: História da GRI (GRI, 2018).

O relatório de sustentabilidade da GRI tem como principal função a transparência das
informações para que os stakeholders tomem decisões mais precisas e com base em dados
consistentes. A missão da instituição, segundo “Diretrizes para relatório de sustentabilidade”,
é passar as informações por intermédio de uma linguagem coerente e métrica, ou seja, que
possa ser comparável, assim como comunicando de forma clara e transparente a
sustentabilidade e fornecer isso através de uma estrutura confiável para elaboração de
relatórios (PEREIRA E SILVA, 2008).
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A GRI elaborou as diretrizes para os relatórios de sustentabilidade baseada em um
processo consensual, a fim de criar relatórios que possam alcançar aceitação mundial. Para
isso, houve a participação ativa de representantes da indústria, das áreas de contabilidade,
investimento, meio ambiente, direitos humanos e organizações de trabalho de várias partes do
mundo, que enviaram sugestões e comentários (TRAVASSOS et al., 2014).
Lucena e Travassos (2009) observaram que, a fim de assegurar alto grau de qualidade
técnica, credibilidade e relevância, a estrutura de relatórios de sustentabilidade é desenvolvida
e continuamente melhorada por meio de um intenso engajamento que envolve a GRI,
stakeholders, organizações relatoras e especialistas que, juntos, desenvolvem e revisam o
conteúdo. Relataram, ainda, que desde a primeira versão, as diretrizes da GRI abordam os
aspectos relacionados à sustentabilidade, que trata do equilíbrio entre os desempenhos
econômico, social e ambiental, conhecido por Triple Bottom Line (TBL).
O conceito de TBL é atribuído a Elkington (2000), o qual foi utilizado para descrever
o desenvolvimento sustentável em um ambiente organizacional, determinando o seu
desempenho nas três vertentes supramencionada – econômica, social e ambiental.
Segundo Fregonesi (2009), a GRI possui uma declaração do nível de aceitação a sua
estrutura, o qual pretende estabelecer o grau de aderência as normas e comunicação
transparente entre as empresas e os possíveis interessados.
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Figura 2: Declaração do nível de aceitação do GRI

Fonte: Elaborado com base no GRI (GRI, 2018).

Para organizações que já elaboram relatórios de sustentabilidade, a comunicação com
stakeholders e com a sociedade em geral é sempre citada como principal motivo para iniciar a
divulgação dos relatórios. Elas esperam que informações sobre sustentabilidade contidas em
seus relatórios melhorem a credibilidade da organização e sua reputação perante investidores,
clientes e membros da comunidade. Muitas organizações percebem que, embora as agências
reguladoras concedam às empresas licenças de operação, elas precisam ainda obter ou manter
uma espécie de “licença social de operação” que é atribuído pela sociedade (GRI, 2012).
Na tabela 1, descrevemos os principais stakeholders e suas indicações de interesse
segundo o GRI.
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Quadro 2 - Quem quer saber o que?
Stakeholder

Indicação de Interesse em Informações sobre Sustentabilidade






Carbon Disclosure Project - divulgação de emissões de gás de efeito estufa
Deliberações dos acionistas para um relatório mais abrangente
Índice Dow Jones de Sustentabilidade
Informações sobre sustentabilidade
Princípios do Equador – discussão dos impactos socioambientais de grandes
projetos em Países em desenvolvimento

Agências Reguladoras



Dados socioambientais em relatórios anuais

Funcionários



Relatórios de sustentabilidade



Publique O Que Você Paga – Transparência nos pagamentos de impostos e dos
royalties
De 56 ONGs socioambientais globais, 79% consideram os Relatórios de
Sustentabilidade Empresarial “muito” ou “razoavelmente úteis”

Investidores

ONGs




Em uma pesquisa com 21000 pessoas, 50% afirmaram que ter lido ou ouvido falar a
respeito de um relatório de sustentabilidade melhorou sua impressão sobre a
empresa, levou-as a comprar produtos da empresa ou falar bem da empresa para os
outros



Muitos rankings empresariais possuem critérios socioambientais

Público em Geral

Mídia

Fonte: GRI - Revista Ponto de Partida (2012).

2.5 TEORIA DOS STAKEHOLDERS

A abordagem do stakeholder busca definir a responsabilidade social em relação aos
agentes que possuem interesse que afetam ou são afetados pela participação dos agentes nas
empresas. Ressalta-se que o conceito de stakeholder direciona para o fato de que a atividade
empresarial não é só uma movimentação de mercado, mas uma rede de relações cooperativas
e competitivas de um grande número de pessoas organizadas de múltiplas formas (BORGER,
2001).
Freeman et al. (1984) defendem que os stakeholders seriam qualquer grupo ou
indivíduo capaz de afetar ou ser afetado pelo alcance dos objetivos da empresa. Ainda,
segundo os autores, essa teoria permite que os gerentes incorporem valores pessoais na
formulação e implementação de planos estratégicos, pois, demonstrar que são investidos
recursos no relacionamento com aqueles que têm uma participação na empresa, gera
estabilidade nas relações.
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Donaldson et al. (1995), observam que a teoria dos stakeholders não deve se ater
necessariamente ao pressuposto de que somente os gestores possuem legitimidade no controle
corporativo e na governança. Eles afirmam que há uma multiplicidade de definições de
stakeholder, variando de acordo com sua abrangência.
Mitchell et al. (1997) realizaram uma formidável contribuição à teoria dos
stakeholders, classificando-os em diferentes grupos de interesse, de acordo com os atributos
de poder, legitimidade e urgência. Sendo assim, a importância a ser dada pelas empresas a
cada um dos grupos seria a avaliação desses atributos em conjunto ou isoladamente dentro de
cada grupo de interesse específico, determinando uma tipologia de stakeholders,
caracterizando cada grupo através de diferentes denominações.
Segundo Borba (2005) a teoria dos stakeholders vai de encontro a teoria dos
shareholders, uma vez que para o primeiro a relação entre desempenho social e financeiro das
organizações deveria ser diretamente proporcional, ou seja, positiva, enquanto, para o
segundo esta relação poderia se inverter, caso o nível de responsabilidade social da empresa
seja muito elevado, acarretando assim, uma relação inversamente proporcional, ou seja,
negativa.
Hitt et al. (1999) relatam uma classificação de stakeholders em função dos grupos de
interesses das empresas, a saber:


Stakeholder de Capital – acionistas, bancos, agentes financeiros, fundos de
investimentos.



Stakeholder de Produtos e Mercado – clientes, fornecedores, comunidades locais e
sindicatos.



Stakeholder Organizacional – empregados.

Neste contexto, Hitt et al. (1999) complementam as classificações com as seguintes
diretrizes para cada tipo de stakeholder:


Acionistas: focam em maximizar os seus retornos.



Consumidores: desejam qualidade e confiabilidade nos serviços e produtos.



Fornecedores: buscam aumentar a margem de lucro na prestação de serviços ou
fornecimento de produtos, aumentando os preços ou reduzindo os custos.



Comunidade: querem que as empresas sejam empregadoras de longo prazo.



Empregados: esperam que a empresa forneça um ambiente adequado, com trabalho
dinâmico e compensador as suas expectativas.
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Com o intuito de atender a todos os tipos de stakeholders, na visão setorizada da
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), as empresas buscam distribuir as obrigações
entre os departamentos, sendo que o de marketing é responsável pela relação com os clientes,
o de Recursos Humanos mantém relação com os empregados, Suprimentos se relaciona com
fornecedores, o de Assessoria de Imprensa está ligado à mídia, o de Relações com a
Comunidade está vinculado às organizações sociais locais e o de Meio Ambiente está
relacionado às organizações ambientais (BORGER, 2001).
Martins (2007) alertou que os stakeholders internos agem influenciados diretamente
pela percepção da atuação da empresa, em termos de ações sociais desenvolvidas
internamente. Identificar as percepções dos stakeholders internos, contribuirá na busca do
aperfeiçoamento do trabalho e da qualidade de vida dos envolvidos, refletindo em uma nova
postura das empresas, com foco em políticas de segurança, de saúde ocupacional, de bemestar, de qualidade de vida no trabalho e de direitos humanos.
Ainda, segundo Martins (2007), a comunicação realizada entre as empresas e os
stakeholders internos é cada vez mais importante no cenário empresarial, pois estando
devidamente informados das ações realizadas pelo empregador, os stakeholers internos
podem contribuir de forma significativa na defesa da imagem das organizações.

2.6 IBASE

Segundo Borba (2005), o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE) foi inaugurado em 1981e marcou o início da difusão do BS no Brasil entre as
empresas como instrumento de gerenciamento da atividade social das organizações.
Para o IBASE (2018), a sua principal função é tornar pública a RSE, construindo
maiores vínculos entre empresa, sociedade e meio ambiente. Para o Instituto, o BS deve reunir
dados de projetos, de benefícios e das ações sociais direcionadas a empregados, a
investidores, a analistas de mercado, a acionistas e à comunidade, constituindo, assim,
instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da RSC.
Trevisan (2000) advoga que a principal função do BS é mapear e avaliar o
desempenho social da empresa, considerando a sua localização e setor que atua.
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Para Frey e Silveira Filho (2003), o BS deve ser utilizado como estratégia de mudança
com impacto eminentemente social e cultural, tendo por objetivo demonstrar, de forma
confiável, aos usuários da informação um modelo de prestação de contas, para que possam
avaliar a qualidade dos investimentos realizados, a aplicação dos recursos e o cumprimento
das destinações orçamentárias.
Segundo o IBASE (2008) o objetivo principal de um modelo único de BS,
desenvolvido pelo Instituto, é permitir a comparação entre as empresas e não perder suas
principais características: a simplicidade e o fácil entendimento. O modelo de BS foi
elaborado, prioritariamente, por indicadores quantitativos referentes aos dados de
investimentos financeiros, sociais e ambientais. O modelo está estruturado da seguinte forma:
43 indicadores quantitativos e oito indicadores qualitativos, organizados em sete categorias,
conforme demonstrado abaixo:


Base de cálculo: são as três informações financeiras – receita líquida, resultado
operacional e folha de pagamento bruta, que servem de base de cálculo percentual para
grande parte das informações e dos dados apresentados, informando o impacto dos
investimentos nas contas da empresa, além de permitir a comparação entre empresas e
setores ao longo dos anos.



Indicadores sociais internos: Nesta parte do balanço são apresentados todos os
investimentos internos, obrigatórios e voluntários, que a empresa realiza para beneficiar
e/ou atender ao corpo funcional (alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência
privada, saúde, segurança e medicina no trabalho, educação, cultura, capacitação e
desenvolvimento profissional, creches ou auxílio-creche, participação nos lucros ou
resultados e outros).



Indicadores sociais externos: são os investimentos voluntários da empresa, cujo públicoalvo é a sociedade em geral (projetos e iniciativas nas áreas de educação, cultura, saúde e
saneamento, esporte, combate à fome e segurança alimentar, pagamento de tributos e
outros). São as ações sociais privadas realizadas por empresas visando à sociedade ou à
alguma comunidade externa relacionada, direta ou indiretamente, com os objetivos ou
interesses das corporações.
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Indicadores ambientais: são apresentados os investimentos da empresa para mitigar ou
compensar seus impactos ambientais e também aqueles que possuem o objetivo de
melhorar a qualidade ambiental da produção/operação da empresa, seja por meio de
inovação tecnológica, seja por programas internos de educação ambiental. Também são
solicitados investimentos em projetos e ações que não estão relacionadas com a operação
da companhia e um indicador qualitativo sobre o estabelecimento e cumprimento de
metas anuais de ecoeficiência.



Indicadores do corpo funcional: são as informações que identificam de que forma se dá o
relacionamento da empresa com seu público interno no que concerne à criação de postos
de trabalho, utilização do trabalho terceirizado, número de estagiários (as), valorização da
diversidade – negros (as), mulheres, faixa etária e pessoas com deficiência – e
participação de grupos historicamente discriminados no país em cargos de chefia e
gerenciamento da empresa (mulheres e negros).



Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial: refere-se às ações
relacionadas aos públicos que interagem com a empresa, com grande ênfase no público
interno. Em sua maioria, são indicadores qualitativos que mostram como está a
participação interna e a distribuição dos benefícios. Também aparecem nesta parte do
balanço algumas diretrizes e processos desenvolvidos na empresa que estão relacionados
às políticas e práticas de gestão da responsabilidade social corporativa.



Outras informações: reservado e amplamente utilizado pelas empresas para divulgar
outras informações que sejam relevantes para a compreensão de suas práticas sociais e
ambientais. As empresas que solicitam o “Selo Balanço Social Ibase/Betinho” devem
apresentar declaração de não-utilização de mão-de-obra infantil ou de trabalho análogo ao
escravo ou degradante; de não-envolvimento com prostituição ou exploração sexual
infantil ou adolescente; de não-envolvimento com corrupção; e de compromisso com a
valorização e o respeito à diversidade. Devem, também, apresentar sua identificação e
classificação, informar sua identificação – razão social e CNPJ –, além de nome, telefone
e correio eletrônico da pessoa responsável pelas informações.
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2.7 INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (ISI)

O BS não é um relatório obrigatório nas demonstrações contábeis, porém é muito
importante para a sociedade, pois demonstra o resultado do grau de responsabilidade da
empresa com o meio em que está inserida. Nesse contexto, são estabelecidas quatro
concepções de Balanço: o Ambiental, o de Recursos Humanos, a Demonstração de Valor
Adicionado e o Benefícios e Contribuições à Sociedade em Geral (MARTINS et al., 2013).
Tinoco e Kraemer (2004) atribuem a mesma relevância ao BS, embora categorizem as
informações em contábeis, econômicas, ambientais e sociais.
A concepção de Recursos Humanos, também conhecida como Balanço de Pessoas,
busca evidenciar como a empresa está se relacionando com os seus empregados, ou seja, se
conhece as variáveis que formulam o perfil do funcionário: benefícios, diversidade,
desigualdade e nível de emprego (FREGONESI, 2009).
Para Martins et al. (2013), os ISI ou Balanços de Recursos Humanos, tem por
finalidade demonstrar:


Perfil do trabalhador: idade, sexo, formação escolar, estado civil, tempo de trabalho
na empresa, dentre outros.



Remuneração e benefícios concedidos: salário, auxílios alimentação, educação,
saúde, transporte, dentre outros.



Gastos com treinamento dos funcionários.

Esses gastos revelam o quanto a empresa é socialmente responsável, pois não se
limitam as obrigações previstas na legislação trabalhista, mas também aquelas ações
relacionadas

ao

desenvolvimento profissional e pessoal de seus empregados, à melhoria das condições de
trabalho e à solidez da relação mantida com seus colaboradores (REIS; MEDEIROS, 2007)
Segundo Frey e Silveira Filho (2003), o investimento das empresas no público interno
é de suma importância, uma vez que o capital humano é considerado peça fundamental para o
bom desempenho da empresa tanto nas áreas financeira, econômica e social.
Athar Neto (2006) descreveu que é possível avaliar se a política social da organização
está orientada para aplicação dos recursos em responsabilidade social interna. Isso acontece,
quando há aumento do índice que determina a relação entre o valor investidos nos ISI e o total
aplicado em Responsabilidade Social, conforme demonstrado na figura 3.
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Figura 3: Cálculo do percentual do ISI sobre o indicador social total

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
INDICADORES SOCIAIS (INTERNOS E EXTERNOS)
+ INDICADORES AMBIENTAIS

Fonte: Adaptado Athar, 2006.

O IBASE (2008) relaciona o BS aos seguintes benefícios para cálculo do ISI:
alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e medicina
no trabalho, educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, creches ou
auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados e outros.
2.8 DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (DVA)

O rol das demonstrações contábeis obrigatórias foi ampliado com a promulgação da
Lei 11638/2007, que alterou a Lei 6404/76, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas ou
Lei das S/A, determinando que a partir de janeiro de 2008, a diretoria da corporação fará
elaborar, com base na escrituração mercantil a DVA para as empresas de capital aberto, ou
seja, aquela que possuem as ações negociadas em Bolsa de Valores. Ressalta-se que as
principais alterações desta Lei têm por objetivo facilitar o processo de adoção às Normas
Contábeis Internacionais no Brasil (BRASIL, 1976).
O artigo 176, da aludida Lei de 2007, determina que: ao fim de cada exercício social, a
diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração
dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV –
demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor
adicionado.
Com o advento do Pronunciamento Técnico - CPC 09, de 30/10/2008, publicado pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a DVA foi devidamente regulamentada e aprovada. O
aludido Pronunciamento também determinou os critérios para sua elaboração e apresentação,
citando, ainda, que o relatório representa um dos elementos componentes do BS e tem por
finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua respectiva distribuição (CPC, 2018).
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Para Santos (1999), a DVA deve ser entendida como a forma mais competente criada
pela Contabilidade para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem
como de distribuição da riqueza de uma entidade.
De Luca (1996) observa que a DVA é um conjunto de informações de natureza
econômica que visa demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa e a distribuição para
os grupos que contribuíram para sua geração. Ressaltou ainda que o relatório está
estreitamente relacionado com o conceito de responsabilidade social, focado em atender às
necessidades de informações dos usuários sobre o valor da riqueza criada pela empresa e a sua
devida utilização.
A DVA tem como objetivo informar o valor da riqueza criada pela empresa e a forma
de sua distribuição pelos fatores de produção (capital e trabalho) e o governo (MARTINS et
al., 2013). Fregonesi (2009) define a DVA como sendo uma demonstração voltada para a
sociedade, pois mostra como a empresa remunera os stakeholders e não apenas os acionistas.

2.9 ESTUDOS ANTERIORES

Taiarol et al. (2011) analisaram a correlação e a regressão dos ISI e a geração de valor
adicionado, foco principal da pesquisa desses autores, em relação aos maiores bancos
brasileiros. Eles concluíram que há uma correlação positiva e forte entre as variáveis
dependentes VAT, VADF, RO e RL.
Carvalho e Siqueira (2007) pesquisaram a utilização dos indicadores essenciais da
GRI, Grau de Aderência Plena (GAPIE), que tem como objetivo estabelecer um percentual de
aderência das empresas ao relatório da GRI, e Evidenciação Efetiva (GEE), que tem como
objetivo mensurar o percentual da quantidade de informações efetivas relatadas pela empresa
dentro do percentual total de informações no modelo GRI. Esse estudo foi baseado nos
relatórios sociais em empresas latino-americanas de 2005, exceto as brasileiras que haviam
sido analisadas em outro estudo. Concluíram que nenhuma das organizações apresentou alto
grau de aderência as regras do GRI e que as empresas estão em diferentes níveis de adesão as
diretrizes do referido relatório. Ressalta-se que os menores índices tanto de GAPIE quanto de
GEE estão concentrados no grupo de indicadores sociais, enquanto que os maiores estão
associados aos indicadores econômicos.
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Kitahara (2007) constatou que havia forte relacionamento entre o desempenho
financeiro e os investimentos em ações de responsabilidade social, tanto para as empresas que
operam com resultado operacional positivo ou negativo. Destaca-se que ao considerar o porte
das empresas analisadas nos modelos de estudo, a relação entre o desempenho financeiro e as
ações de responsabilidade social teve maior poder explicativo. O modelo proposto pelo autor
buscou explicar de que forma os investimentos em projetos sociais internos, externos e
ambientais, sendo estas variáveis independentes, conseguem explicar a variância da Receita
Operacional.
Martins (2007) atestou que a Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, Regional de
Santa Catarina, concentrava seu foco em questões sociais internas, tais como benefícios,
trabalhos e qualidade de vida, investindo na educação dos empregados, na assistência social e
nos demais benefícios diretos e indiretos. A referida pesquisa buscou identificar as percepções
dos stakeholders internos em relação aos ISI apresentados no balanço social e na pesquisa de
clima organizacional.
Frey e Silveira Filho (2003) verificaram que o aumento do volume de faturamento das
empresas estudadas, reflete diretamente no aumento do volume de ações voltadas aos
funcionários, notadamente no que se diz respeito à previdência privada e à participação nos
lucros, mostrando a preocupação em oferecer um diferencial aos empregados. A pesquisa
considerou a análise dos investimentos internos e externos em relação à receita líquida, bem
como análises isoladas dos indicadores internos, externos, ambientais, do corpo funcional e do
exercício da cidadania empresarial.
Cezar e Silva Júnior (2008) constataram que o retorno sobre ativos é influenciado
positivamente pelos indicadores sociais externos (ISE), enquanto o retorno sobre o patrimônio
líquido está relacionado positivamente com os ISI. Eles utilizaram como indicadores de
performance financeira o Retorno sobre Ativo (ROA – Return on Assets) e o Retorno sobre
Patrimônio Líquido (ROE - Return on Equity), como variáveis dependentes, e ISI, ISE e
Indicadores Ambientais, como variáveis independentes.
Meirelles Neto et al. (2009) encontraram correlação positiva entre o faturamento e os
indicadores internos e externos, porém, destacaram a fraca correlação apresentada entre o
faturamento e os investimentos em meio ambiente. Aplicaram o método de análise vertical e
de análise horizontal aos BS publicados pelas empresas do setor bancário brasileiro de capital
aberto.
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3.

METODOLOGIA

O presente trabalho é quantitativo, objetivando responder um problema de pesquisa,
por intermédio de pesquisa aplicada. Por essa razão, no tocante a seus objetivos, é estudo do
tipo explicativo, já que tem como preocupação precípua identificar as variáveis mais
importantes que determinam ou participam na ocorrência do fenômeno estudado (GIL, 2008).

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Para Martins e Theóphilo (2009) o conceito de população é intuitivo, pois se trata de
um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam em comum determinadas características
definidas para o estudo.
A população deste estudo é constituída pelas empresas do setor elétrico brasileiro,
conforme Relatório de Sustentabilidade ou Integrado emitido pela B3 S.A., disponível no
endereço eletrônico http://www.b3.com.br/pt_br/.
Segundo Cozby (2006), a amostra pode ser classificada como não probabilística
acidental ou não probabilística por conveniência, casos em que o pesquisador seleciona os
participantes da pesquisa pela facilidade de acesso.
Para Oliveira e Aquino (2007), a amostra não probabilística poderá ser intencional,
quando realizada com objetivos específicos do investigador, ou não intencional, regida por
critérios de conveniência e/ou de disponibilidade.
A amostra da pesquisa foi composta por 14 empresas do setor elétrico brasileiro, que
emitiram os seus relatórios de sustentabilidade com base nas diretrizes do GRI e BS. Essas
condições se fazem necessárias, uma vez que o ISI é constituído com base nos dados dos
referidos relatórios.

3.2 COLETA DE DADOS

Os dados secundários foram coletados a partir de buscas realizadas no sítio eletrônico
de cada instituição selecionada, para obtenção dos demonstrativos contábeis e relatórios de
sustentabilidade publicados e compreendidos no período de 2013 a 2016.
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3.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Para tratamento dos dados, utilizou-se a regressão de dados em painel, com auxílio do
software GRETL.
Os dados coletados também foram tratados com base em estatística descritiva, a fim de
explorar e representar graficamente o conjunto de dados estudados. Posteriormente, os
mesmos dados, como informado acima, foram tratados estatisticamente por meio da análise
de regressão multipla. Ressalta-se que a finalidade desta análise é verificar a significância
estatística de cada variável independente sobre a variável dependente.
Por fim, utilizamos os dados de cada uma das variáveis dividindo os valores apurados
pelo respectivo número de funcionários de cada empresa, possibilitando, assim, a comparação
entre as organizações pesquisadas.

3.4 DADOS EM PAINEL

Segundo Marques (2000), o benefício principal do uso de modelos de dados em painel
se refere ao controle da heterogeneidade individual, ou seja, à possibilidade de medir
isoladamente os resultados por conta de diferenças existentes entre cada observação em cada
cross-section, além disso, é possível avaliar a evolução das variáveis em estudo ao longo do
tempo. Neste sentido, Sousa e Leite Filho (2008) citaram que a utilização de dados em painel
tem como vantagem permitir, desconsiderar e contrastar pressupostos que estão implícitos na
análise de cross-section.
Para Muller-Kahl et al. (2014), a utilização de dados em painel tem se tornado cada
vez mais popular na pesquisa de gestão estratégica e possuem vantagens sobre
heterogeneidade não observada, adequando as estimativas estatísticas e capturando os efeitos
médios para unidades individuais e os efeitos dinâmicos da amostra. Entretanto, os autores
recomendam algumas precauções que devem ser observadas ao utilizar os dados do painel,
uma vez que podem haver efeitos de grupo, tempo ou ambos.
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Hsiao (2003) observou que um conjunto de dados longitudinal, ou painel, é aquele que
segue uma determinada amostra de indivíduos ao longo do tempo e, portanto, fornece
múltiplas observações sobre cada indivíduo na amostra. Os dados do painel geralmente
fornecem ao pesquisador um grande número de pontos de dados, aumentando os graus de
liberdade e reduzindo a colinearidade entre variáveis explicativas, melhorando, a eficiência
dos parâmetros econométricos. Mais importante, os dados longitudinais permitem que um
pesquisador analise várias questões econômicas relevantes que não podem ser analisados
utilizando somente dados de séries temporais ou de corte transversal.
Para Fávero (2013), os modelos de dados em painel possibilitam que o pesquisador
avalie a relação entre alguma variável de desempenho e as diversas variáveis preditivas,
permitindo que se elaborem inferências sobre as eventuais diferenças entre indivíduos ao
longo do tempo sobre a evolução daquilo que se pretende estudar. Ainda segundo o autor,
devido as características dos modelos de dados em painel é natural que pesquisas voltadas
para a contabilidade e finanças tenham feito uso desta ferramenta, haja vista utilizarem dados
publicados com periodicidade regular.
Segundo Cameron e Trivedi (2009), os modelos de efeitos fixos apresentam a
complicação adicional de que os regressores sejam correlacionados com os efeitos do nível do
indivíduo e, sendo assim, uma estimação consistente dos parâmetros do modelo requer uma
eliminação ou controle dos efeitos fixos.
Na visão de Manhica e Jorge (2012), o uso de dados em painel, que incorpora tanto a
dimensão cross-section quanto de séries temporais, permitem que características específicas
sejam controladas sem perder os dados por meio da utilização de variáveis instrumentais.
Neste contexto, Arellano e Bover (1995) sustentam que todas as variáveis explicativas são
potencialmente correlacionadas com os efeitos individuais e somente estimadores baseados
em desvios das observações originais podem ser consistentes. Em muitos casos, as
informações dos níveis podem ser suficientes para identificar os coeficientes das variáveis
explicativas invariantes no tempo que estão correlacionadas com os efeitos.
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Para Fochezatto e Ghinis (2011), a partir da análise de dados em painel, pode-se
estimar os parâmetros do modelo a ser especificado de acordo com os seguintes métodos:
constante comum, sob a hipótese de homogeneidade, considerando-se que o intercepto não
varia; efeitos fixos, assumindo-se que o intercepto varia; ou efeitos aleatórios, o qual se supõe
que há um valor médio comum para o intercepto e que as diferenças individuais no intercepto
se refletem num termo de erro aleatório. Os autores ainda salientam que se o número de cortes
seccionais for grande e as unidades de tempo forem pequenas, haverá diferenças significativas
entre as estimativas dos parâmetros obtidas a partir dos métodos de efeitos fixos e aleatórios.
Assim sendo, Gujarati e Porter (2011) relataram que o modelo de efeitos aleatórios é
recomendado quando as unidades da amostra forem consideradas como extrações aleatórias,
uma vez que a inferência estatística não é condicional.

3.5 VARIÁVEIS

Realizou-se a divisão dos valores identificados pela quantidade dos empregados de
cada empresa, ou seja, o estudo foi conduzido em valores relativos possibilitando a
comparação entre as empresas, uma vez que foi obtido um índice de ISI, RL, FPB, EBITDA,
PL, VADF e VAT por funcionário. Ressalta-se que os indicadores ROE, LG, LC e
Endividamento não foram mensurados em valores relativos, considerando a natureza destes
índices.

3.6 VARIÁVEL DEPENDENTE

A variável dependente é o Indicador Social Interno (ISI). Os gastos com alimentação,
saúde, previdência privada, educação, cultura, auxílios-creche, saúde e segurança do trabalho,
dentre outros, configuram-se como os ISI, pois tratam dos empregados, bem como de seus
familiares (SOARES et al., 2011).
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Esse índice é mensurado a partir dos dados extraídos dos BS publicados pelas
empresas selecionadas. O indicador é composto pelos seguintes investimentos e/ou benefícios
concedidos aos empregados:


Alimentação



Encargos sociais compulsórios



Previdência privada



Saúde



Segurança e medicina no trabalho



Educação



Capacitação e desenvolvimento profissional



Creches ou auxílio-creches



Participação nos resultados



Outros

3.7 VARIÁVEIS INDEPENDENTES


RL – Receita Líquida por Empregado
De acordo com RIR (2018), a Receita Líquida de vendas e serviços é a receita bruta

deduzida das devoluções e vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente
e dos impostos e contribuições incidentes sobre vendas. Então, a Receita Líquida por
Empregado (RL) é a receita líquida de vendas e serviços dividida pelo número de
empregados.


FPB – Folha de Pagamento Bruta por Empregado
Na concepção de Frey et al. (2008), a base de cálculo da Folha de Pagamento Bruta

(FPB) contempla o somatório de todas as remunerações, tais como salários, gratificações,
comissões e abonos, 13° salário, férias e encargos sociais compulsórios. Nesse contexto, a
Folha de Pagamento Bruta por empregado é a FPB dividida pelo número de empregados.
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IND – Empresas privadas ou públicas
Para a mensuração dessa variável, fez-se o uso de uma variável dummy com valores 0

e 1 para empresas privadas e empresas estatais, respectivamente. Ressalta-se que a interação
entre uma variável dummy e uma variável dependente contínua é utilizada com o objetivo de
verificar a declividades associada a mesma (WOOLDRIDGE, 2012).


ROE – Return on Equity (Retorno sobre o Patrimônio)
Na visão de Damodaran (2007), o retorno sobre o patrimônio se concentra no

componente patrimonial do investimento, relacionando os ganhos deixados para os
investidores de capital, após os custos do serviço da dívida terem sido contabilizados no ativo
do patrimônio investido. Desta forma, considera-se o retorno sobre o patrimônio de uma
empresa, o retorno composto de todos os seus ativos (caixa e operacional).


LG – Liquidez Geral
Segundo Assaf Neto (2008), os indicadores de liquidez visam medir a capacidade de

pagamento de uma empresa, isto é, mensuram a sua habilidade em cumprir corretamente as
obrigações passivas assumidas.

De acordo com Silva (2012), a liquidez diz respeito à rapidez com que a empresa
consegue transformar os recursos em moeda corrente. É um indicador muito utilizado pelo
mercado e, geralmente, uma baixa liquidez está associada a maiores níveis de risco. Sendo
assim, esses índices de liquidez são muitas vezes utilizados para previsão de falência,
concessão de crédito bancário e até mesmo selecionar fornecedores. Neste contexto, a LG
considera não somente os itens de curto prazo, mas também os de longo prazo que possam ser
transformados no futuro em caixa.


LC – Liquidez Corrente
A LC é um dos índices muito utilizado em análise de balanço. Esse índice mostra se os

ativos de curto prazo são maiores ou menores que os passivos de curto prazo. Quando o valor
obtido é superior à unidade, isso significa que o ativo circulante é superior ao passivo
circulante. Caso contrário, quando o valor é inferior a 1, o ativo de curto prazo é menor que as
obrigações de curto prazo (SILVA, 2012).
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END – Endividamento
Para Assaf Neto (2008), os índices de endividamento fornecem elementos para avaliar

o grau de comprometimento financeiro de uma empresa perante seus credores, bem como sua
capacidade de cumprir os compromissos financeiros assumidos no longo prazo.
Segundo Silva (2012), o índice do endividamento ajuda a entender melhor o
comportamento da dívida da empresa, separando os recursos de curto prazo dos recursos de
longo prazo.


EBI – EBITDA por Empregado
Segundo Vasconcelos (2002), o indicador EBITDA (Earning before interest, taxes,

depreciation and amortization), no Brasil denominado como LAJIDA (Lucro antes do
pagamento de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), é um indicador de desempenho
econômico-financeiro, servindo de referência para avaliação de empresas.
O EBITDA engloba todos os componentes operacionais e, desta forma, compreende
grande parte das receitas auferidas e despesas incorridas, o que destaca a medida em relação
ao lucro líquido na visualização do desempenho operacional do negócio (SANTANA et al.,
2004). Nesse sentido, o EBITDA por empregado é a EBITDA dividido pelo número de
empregados.


PL – Patrimônio Líquido por Empregado
O Patrimônio Líquido (PL) é formado pelo grupo de contas que registra o valor

contábil pertencente aos acionistas ou quotistas. A partir de 2008, por força da Lei
11.638/2007, para as sociedades por ações, o PL passou a ser constituído da seguinte maneira:
Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros,
Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados. Nesse contexto, o PL por empregado é o PL
dividido pelo número de empregados (BRASIL, 1976).
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VADF por Empregado
A participação dos trabalhadores no valor adicionado compreende todos os gastos

efetuados com pessoal, em contrapartida ao trabalho realizado no período. Sendo assim, deve
englobar os pagamentos feitos diretamente aos empregados, tais como os salários, as
contribuições de seguridade ou sociais e quaisquer outras vantagens oferecidas por conta de
participar na atividade produtiva da companhia (DE LUCA, 1996). Desta forma, para
compararmos as empresas selecionadas, o VADF por empregado é o VADF dividido pelo
número de empregados.


VAT por Empregado
O valor adicionado é obtido mediante a diferença entre as vendas ou produção dessa

empresa e o total de aquisições ou compras necessárias a realização das vendas, representando
a soma de toda a remuneração de esforços consumidos nas atividades da empresa. Cabe
destacar que os destinatários da divisão do valor adicionado são os empregados, o governo, os
credores financeiros e os proprietários ou acionistas, ficando a parcela não distribuída e a
depreciação destinada ao autofinanciamento da atividade econômica da empresa (COSENZA,
2003). Sendo assim, o VAT por empregado é o VAT dividido pelo número de empregados.
3.8 MODELO HIPOTÉTICO

Este trabalho possui o objetivo de avaliar a correlação e a regressão de dados em
painel da variável dependente ISI com as variáveis independentes RL, FPB, IND, ROE, LG,
LC, Endividamento, EBITDA, PL, VADF e VAT.
ISIit = α +β1 RLit + β2 FPBit + β3 INDit + β4 ROEit + β5 LGit + β6 LCit + β7 ENDit +
β8 EBIit + β9 PLit + β10 VADFit + β11 VATit + ε
ISI – Índice Social Interno por Empregado
RL – Receita Líquida por Empregado
FPB – Folha de Pagamento Bruta por Empregado
IND – Empresas privadas ou públicas
ROE – Return on Equity (Retorno sobre o Patrimônio)
LG – Liquidez Geral
LC – Liquidez Corrente
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END – Endividamento
EBI – EBITDA por Empregado
PL – Patrimônio Líquido por Empregado
VADF – Valor Adicionado Distribuído aos Funcionários por Empregado
VAT – Valor Adicionado Distribuído Total por Empregado
i – Empresas selecionadas
t – Tempo
Ɛ – Erro
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4.

RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados, os quais estão subdivididos em duas
seções. Na primeira seção, serão analisadas as informações obtidas com o auxílio da
estatística descritiva aplicada a dados dos indicadores sociais e econômicos de cada empresa
por empregado. Na seção subsequente, serão avaliados os resultados obtidos com a regressão
múltipla aplicada a dados em painel.

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA

A partir dos dados secundários obtidos nos sítios eletrônicos de cada instituição,
analisou-se os documentos (demonstrativos contábeis e relatórios de sustentabilidade)
publicados durante o período de 2013 a 2016.
Das 23 empresas do setor elétrico selecionadas, identificou-se que 14 continham os
documentos necessários para a análise e comparabilidade dos dados e 9 não se enquadravam
no modelo proposto1, sendo assim, foram desconsideradas para a referida pesquisa.

4.2 RESULTADO DO MODELO HIPOTÉTICO COM DADOS EM PAINEL

Com base nos dados compilados, utilizou-se o software Gretl 2.0 para regredir o
modelo proposto ISI e verificar os indicadores independentes que apresentavam maior
correlação com o indicador dependente.
O modelo de dados em painel utilizado considerou os efeitos-fixos, com 56
observações, onde foram incluídas 4 unidades de corte transversal (período de 4 anos),
contemplando as 14 empresas selecionadas para análise.
Para análise adequada dos dados, considerando as diferenças entre as empresas
selecionadas para a pesquisa, principalmente quanto aos valores patrimoniais, quantidade de
empregados, resultado, dentre outros, utilizamos valores relativos, seguindo Taiarol et al.
(2011), o qual citaram que os indicadores de cada varável foram divididos pelo respectivo
número de empregados da empresa selecionada, conforme dados obtidos nos relatórios
financeiros e sociais.
1

As empresas que não publicaram o GRI ou as Demonstrações Financeiras no período de 2013 a 2016, assim
como aquelas que publicaram os relatórios de sustentabilidade sem contemplar o BS.
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A Tabela 1 contém o resultado da regressão do modelo proposto ISI. O índice do
indicador social interno gerado obteve cinco variáveis estatisticamente significativas, sendo
elas a RL, o EBITDA e o VADF, que apresentaram grau de significância de 1%, e a LG e o
Endividamento, que apresentaram grau de significância de 5%. Para os demais indicadores, as
correlações foram baixas ou não foram significantes aos níveis indicados anteriormente.

Tabela 1 - Análise do modelo hipotético
Variável
Const
RL por Emp (R$ mil/Emp)
FPB por Emp (R$ mil/Emp)
Dummy
ROE
LG
LC
Endividamento
EBITDA por Emp (R$ mil/Emp)
PL por Emp (R$ mil/Emp)
VADF por Emp (R$ mil/Emp)
VAT gerado por Emp (R$
mil/Emp)

Coeficiente Erro padrão
58,9143
19,2753
0,0101165
0,00262081
−0,0541877
0,0603424
−14,3656
11,5525
4,42842
2,47503
−5,82054
2,28755
0,364656
3,68821
−40,1568
17,466
0,0152988
0,00434755
−0,00316001
0,00158925
0,37399
0,0511401
−0,00585728

Média var. dependente
Soma resíd. Quadrados
R-quadrado LSDV
F(14, 41) LSDV

78,69727
6241,985
0,889841
23,65641

Razão-t
3,056
3,86
−0,8980
−1,244
1,789
−2,544
0,09887
−2,299
3,519
−1,988
7,313

0,00305057

−1,920

D.P. var. dependente
E.P. da regressão
R-quadrado por dentro
P-valor(F)

P-valor
0,0039
0,0004
0,3744
0,2207
0,081
0,0148
0,9217
0,0267
0,0011
0,0535
5,98E-09

***
***

*
**
**
***
*
***

0,0618 *
32,09743
12,3387
0,866772
3,09E-15

*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%
* Significância estatística ao nível de 10%

Fonte: Elaboração própria

A correlação positiva das variáveis RL, EBITDA, VADF e o ISI representado na
Tabela 1 pode indicar uma relação direta entre os indicadores contábeis e o indicador social.
Por outro lado, a baixa correlação ou a correlação negativa entre o ISI e as demais variáveis
demonstram que os indicadores econômicos estão menos relacionados a eventos sociais.
Neste mesmo conceito, Griffin et al. (1997) identificaram essas diferenças, aos quais os
indicadores contábeis seriam os mais adequados para representar o desempenho social, uma
vez que seriam menos voláteis que os indicadores de mercado.
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Quanto ao p-valor, destaca-se Cottrel e Lucchetti (2018) que mencionaram em seu
estudo, que o valor p finder procura valores “p” das distribuições gaussiana, t, qui-quadrada,
F, gama, binomial ou poisson. Desta forma, podemos ratificar a correlação pelo valor p
inferior a 1% nos indicadores RL, EBITDA e VADF, assim como a LG e o Endividamento
que apresentaram valor de significância de 5%.
Para a RL, que segundo Kitahara (2007) é definida como a receita bruta excluída dos
impostos, contribuições, devoluções, abatimentos e descontos comerciais. Segundo a tabela 1,
entende-se que a cada R$ 1.000 mil de RL, as empresas investiram crescem 10,1% em
indicadores sociais.
Já no caso do EBITDA observar-se, segundo a Tabela 1, que a cada um milhão, 15,3%
são investidos em indicadores sociais. Segundo Martins (1998) o conceito do EBITDA está
relacionado ao caixa gerado pelos ativos operacionais, pois o lucro antes dos juros, do
imposto de renda e da contribuição social, das amortizações e das depreciações, representa o
potencial de caixa que o ativo operacional é capaz de produzir. Desta forma, pode-se dizer
que o EBITDA é usado como aferidor de desempenho na geração de recursos próprios
decorrente da atividade fim do negócio, razão pela qual desconsidera no seu cálculo toda e
qualquer receita ou despesa decorrente da operação principal da empresa (VASCONCELOS,
2001).
A composição da variável VADF é constituída por valores semelhantes a variável
dependente. Destaca-se, que no ISI há os valores como alimentação, encargos sociais
compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e medicina no trabalho, educação,
cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, creches ou auxílio-creche, participação
nos lucros ou resultados e outros; e no VADF valores de remuneração paga líquido do
encargo com INSS, benefícios como assistência médica, alimentação, transporte, planos de
benefícios e FGTS (TAIAROL, 2011).
Para Assaf Neto (2008), o indicador de LG tem o intuito de medir a capacidade de
pagamento da empresa, isto é, sua habilidade em cumprir as obrigações assumidas no curto e
longo prazo.
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De acordo com Vital et al. (2009), a LG demonstra a capacidade da empresa de quitar
suas obrigações no curto e de longo prazo. Nessa pesquisa, segundo o autor, foi avaliada a
influência da participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) no desempenho
financeiro das empresas pesquisadas e observou-se, em relação a LG, que as empresas que
compõem o ISE possuem, em média, 0,91 para cada 1 de dívida de curto ou longo prazo,
enquanto as empresas que não participam do referido índice possuem 0,87 para cada 1 de
dívida. Segundo a análise do pesquisador as entidades que não compõem o ISE estão
privilegiando mais a rentabilidade do que as empresas do ISE. Por esta analogia, pode-se
assumir que as empresas selecionadas para a pesquisa, que estão com o índice negativo da LG
(Tabela 1), demonstram estar focando mais na rentabilidade do que o ISI.
Quanto aos índices de endividamento, Assaf Neto (2008), cita que este indicador
fornece elementos capazes de avaliar o grau de comprometimento financeiro da empresa
perante aos credores, assim como sua capacidade de cumprir os compromissos financeiros
assumidos no longo prazo.
Vital et al. (2009) concluíram que as empresas analisadas na pesquisa, que compõe o
ISE, apresentam um endividamento geral de 64,24% e 35,76% de capital próprio. Em média,
34,83% da empresa são financiados por recursos de longo prazo e 29,41% com recursos de
curto prazo.

4.3 ISI POR EMPREGADO

Na análise do gráfico, verifica-se que o ISI por funcionário, de forma geral, apresentou
uma evolução crescente durante o período analisado. Os resultados indicam que a Engie
Brasil Energia S.A. é a companhia que mais direciona investimentos aos seus funcionários,
seguida pela CGT Brasil, apresentando respectivamente em 2016 o valor de R$ 174 mil e R$
127 mil, por empregado ao ano. Cabe informar que o aumento gerado entre 2015 e 2016 está
na ordem de 12,2% para a Engie Brasil Energia S/A e 9,5% para CGT Brasil.
Por outro lado, podem-se ressaltar as empresas Light Energia S/A e Energisa S/A que
apresentaram os menores investimentos em ISI no período analisado, sendo respectivamente
R$ 33 mil e R$ 32 mil, em 2013. Para os anos subsequentes, essas empresas tiveram um
pequeno crescimento nos valores investidos, perfazendo em 2016 o montante de R$ 39 mil
para a Light Energia S/A e R$ 46 mil para a Energisa S/A.
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A Companhia que mais cresceu na comparação 2013 e 2016 em termos percentuais foi
a CEB Distribuição S/A, que apresentou uma evolução na ordem de 46%. Destaca-se, neste
sentido, que em 2013 foi investido em ISI o montante de R$ 83 mil e em 2016 o valor de R$
122 mil por empregado ao ano.
No computo geral, o valor médio investido em ISI por empregado, pelas empresas
selecionadas do setor elétrico, no período da pesquisa somou aproximadamente R$ 79 mil,
perfazendo o total de aproximadamente R$ 4,4 milhões entre 2013 e 2016.

Tabela 2 - ISI por empregado

ID
CEB
CEEE D
CEEE G T
CEMIG
CESP
CGT BRASIL
COPEL
CTEEP
EDP
ELEKTRO
ENERGISA
ENGIE
LIGHT
TRANSMISSORA ALIANÇA

2013
83
50
64
93
77
114
73
63
63
37
32
135
33
76

2014
80
57
75
97
78
105
73
58
57
34
81
150
30
88

2015
100
59
75
88
89
116
81
75
69
45
36
155
34
97

2016
122
61
81
91
105
127
91
76
71
47
46
174
39
101

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 1 - ISI por empregado (em barra)
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Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 2 - ISI por empregados (em linha)
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Fonte: Elaboração própria

4.4 RL POR EMPREGADO

Quanto a RL por empregado, verifica-se pelos gráficos, que a média apresentada pelas
empresas selecionadas para a pesquisa foi de aproximadamente R$ 2,2 milhões por
empregado, gerando uma RL total de aproximadamente R$ 126,3 milhões por empregado.
Neste contexto, a empresa que se destacou foi a Engie Brasil Energia S.A.
apresentando, em 2016, o valor de R$ 5,5 milhões de RL por empregado. Porém, o maior
crescimento entre 2013 e 2016 foi da empresa CTEEP, que gerou em 2013 R$ 533 mil por
empregado e, em 2016, o montante de aproximadamente R$ 5 milhões por empregado,
variando no período 938%.
Deve-se destacar a evolução da CEEE GT que, em 2013, ocupava o último lugar entre
as 14 empresas selecionadas para a pesquisa e, no período de 2013 a 2016, subiram quatro
posições, chegando à décima colocação entre as empresas do setor selecionada. Neste
período, a RL da CEEE GT variou 313%, perfazendo um total de R$ 1,4 milhão por
empregado.
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Tabela 3 - RL por empregado

ID
CEB
CEEE D
CEEE G T
CEMIG
CESP
CGT BRASIL
COPEL
CTEEP
EDP
ELEKTRO
ENERGISA
ENGIE
LIGHT
TRANSMISSORA ALIANÇA

2013
1.391
707
462
1.753
3.649
3.674
965
533
2.393
940
559
4.538
1.604
3.359

2014
1.753
921
392
2.318
4.947
3.415
1.471
628
2.699
1.241
1.563
5.435
1.999
3.203

2015
2.350
1.123
376
2.601
3.573
3.426
1.556
722
3.405
1.460
934
5.264
2.335
3.289

2016
1.959
987
1.447
2.474
2.892
3.734
1.385
4.997
2.772
1.236
926
5.554
2.234
2.766

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 3 - RL por empregado (em barra)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 4 - RL por empregado (em linha)
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Fonte: Elaboração própria

4.5 EBITDA POR EMPREGADO

Na tabela 4 e nos gráficos 5 e 6, observa-se uma diferença significativa entre os
valores de EBITDA por empregado nas empresas selecionadas para a pesquisa, no período de
2013 a 2016.
As Companhias que mais se destacaram foram a Transmissora Aliança, Engie Brasil
Energia S.A. e CGT Brasil Energia Ltda., que tiveram em 2016 o EBITDA por empregado na
ordem de R$ 2,7 milhões, para a Transmissora Aliança e Engie Brasil Energia S.A, e R$ 2,4
milhões, para a CGT Brasil Energia Ltda.
No lado oposto, ressalta-se os valores negativos da CEEE D em todo o período da
pesquisa, sendo mais representativo no ano de 2016, com um EBITDA negativo na ordem de
R$ 135 mil por empregado.
Destaca-se, ainda, a melhora no indicador da CEEE GT, que em 2013 totalizava R$
232 mil negativos por empregado e reverteu o indicador para 2016 em R$ 1,1 milhão,
perfazendo um saldo positivo de R$ 908 mil.
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Tabela 4 - EBITDA por empregado

ID
CEB
CEEE D
CEEE G T
CEMIG
CESP
CGT BRASIL
COPEL
CTEEP
EDP
ELEKTRO
ENERGISA
ENGIE
LIGHT
TRANSMISSORA ALIANÇA

2013
-

-

76 72 232 622
796
2.760
192
110
558
171
108
2.480
367
3.069

2014
2015
2016
10
256
120
105 81 135
315 0
908
757
677
348
1.745
1.102
1.015
1.966
1.825
2.438
243
292
291
315
448
594
581
982
680
235
216
200
294
142
143
2.431
2.518
2.738
392
235
234
3.248
3.282
2.733

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 5 - EBITDA por empregado (em barra)
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Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 6 - EBITDA por empregado (em linha)
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4.6 VADF POR FUNCIONÁRIO

Em uma análise geral, observa-se que nas empresas pesquisadas houve um
desenvolvimento positivo no período de 2013 a 2016, com crescimento médio de 26%. As
principais variações ocorreram por conta da CGT Brasil, que cresceu 204%, e Engie Brasil
Energia S/A e Energisa S/A, que cresceram 130%.
A riqueza total distribuída por funcionário totalizou aproximadamente R$ 8 milhões,
sendo a maior representatividade a empresa Engie Brasil Energia S/A, que somou neste
período cerca de R$ 917 mil.
Por outro lado, as empresas CEEE GT e CTEEP foram as Companhia que menos
geraram riquezas por empregados entre 2013 e 2016, com respectivamente 96% e 102%.
Destaca-se que na CEEE GT neste período foi adicionado por empregado o montante de
aproximadamente R$ 409 mil, ou seja, quase 50% inferior a Engie Brasil Energia S/A, em
valores monetários, e 112% menor que a CGT Brasil, em percentuais de crescimento.
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Tabela 5 - VADF por empregado

ID
CEB
CEEE D
CEEE G T
CEMIG
CESP
CGT BRASIL
COPEL
CTEEP
EDP
ELEKTRO
ENERGISA
ENGIE
LIGHT
TRANSMISSORA ALIANÇA

2013
157
140
109
173
191
113
128
150
112
57
52
197
74
148

2014
151
154
102
187
175
117
126
157
102
59
124
227
75
168

2015
173
138
88
195
193
215
139
203
121
65
60
236
79
180

2016
191
156
104
247
253
231
157
154
116
68
68
256
94
187

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 7 - VADF por empregado (em barra)
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Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 8 - VADF por empregado (em linha)
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Fonte: Elaboração própria

4.7 LG

A LG apresenta a situação da empresa no curto e no longo prazo, relacionando assim,
a sua capacidade de quitar as obrigações assumidas. Neste contexto, ao apresentar um índice
abaixo de 1, a empresa, em teoria, estaria com problemas financeiros e teria dificuldades em
arcar com suas obrigações.
As empresas que mais se destacaram neste indicador foram EDP e CEMIG,
respectivamente com os indicadores médios entre 2013 e 2016 de 4,6 e 6,6. Ressalta-se que a
CEMIG teve uma queda vertiginosa entre 2015 e 2016 passando de 9,47 para 4,62, ou seja,
uma redução de aproximadamente de 55% em relação ao ano anterior.
As distribuidoras CEB e CEEE D foram as que apresentaram o menor indicador para a
LG entre as empresas selecionadas. Em 2016, a CEB ainda apresentou o valor superior a 1,
totalizando 1,16, porém, no caso da CEEE D, o indicador ficou abaixo de 1, perfazendo 0,74.
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Tabela 6 - Liquidez Geral

ID
CEB
CEEE D
CEEE G T
CEMIG
CESP
CGT BRASIL
COPEL
CTEEP
EDP
ELEKTRO
ENERGISA
ENGIE
LIGHT
TRANSMISSORA ALIANÇA

2013
1,14
1,21
2,13
9,47
2,59
2,16
2,27
3,34
4,68
1,81
3,62
1,74
1,37
1,89

2014
1,05
1,03
1,92
5,68
2,42
1,95
2,15
3,73
4,83
1,62
1,62
1,71
1,36
1,95

2015
1,13
0,87
1,96
6,56
2,56
1,77
2,02
4,02
3,71
1,36
1,22
1,77
1,33
1,98

2016
1,16
0,74
2,11
4,62
2,68
1,68
1,99
3,16
5,11
1,43
1,31
1,85
1,31
2,05

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 9 - Liquidez Geral (em barra)
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Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 10 - Liquidez Geral (em linha)
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Fonte: Elaboração própria

4.8 ENDIVIDAMENTO

Quanto ao endividamento, pode-se afirmar que a média das empresas pesquisadas
ficou em 0,46, demonstrando que o passivo representa aproximadamente a metade dos ativos.
Sendo assim, nota-se que o ativo é financiado 50% por capital próprio e 50% por capital de
terceiros.
Segundo as análises gráficas, as empresas mais endividadas são as distribuidoras CEB
e CEEE D, que apresentaram indicadores em 2016 na ordem de 0,86 e 1,36, respectivamente.
Porém, ressalta-se que as empresas que mais se endividaram no período de análise foram a
Energisa S/A, com um aumento em relação a 2013 de 176%, a CEEE D, com 64% de
aumento, e a CEMIG, com 53% de aumento.
Por outro lado, deve-se destacar o baixo índice de endividamento da CEMIG, EDP e
CTEEP, que apresentaram respectivamente, em 2016, índices de endividamento de 0,16, 0,20
e 0,32.
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Tabela 7 – Endividamento

ID
CEB
CEEE D
CEEE G T
CEMIG
CESP
CGT BRASIL
COPEL
CTEEP
EDP
ELEKTRO
ENERGISA
ENGIE
LIGHT
TRANSMISSORA ALIANÇA

2013
0,87
0,83
0,47
0,11
0,39
0,46
0,44
0,30
0,21
0,55
0,28
0,58
0,73
0,53

2014
0,95
0,97
0,52
0,18
0,41
0,51
0,47
0,27
0,21
0,62
0,28
0,58
0,73
0,51

2015
0,89
1,15
0,51
0,20
0,39
0,57
0,50
0,25
0,27
0,73
0,82
0,57
0,75
0,51

2016
0,86
1,36
0,47
0,16
0,37
0,60
0,50
0,32
0,20
0,70
0,76
0,54
0,77
0,49

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 11 – Endividamento (em barra)
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Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 12 – Endividamento (em linha)
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5.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este capítulo será dividido em duas seções. A primeira está focada na exposição das
conclusões da pesquisa, considerando, principalmente, as hipóteses propostas. Já na segunda
seção, comentaremos as recomendações e as limitações do trabalho, assim como sugestões
para trabalhos futuros.

5.1 CONCLUSÕES

O objetivo da pesquisa foi avaliar o impacto das variáveis independentes (RL, FPB,
IND, ROE, LG, LC, END, EBITDA, PL, VADF, VAT) sobre o ISI das empresas
selecionadas, que atenderam aos requisitos necessários, do setor elétrico brasileiro, no período
de 2013 a 2016, considerando o GRI, a DVA e os indicadores contábeis e econômicos
pertencentes ao mercado. Adicionalmente, realizou-se uma comparação da evolução dos
investimentos sociais internos com a evolução do valor adicionado gerado e da receita
operacional.
Considerando os resultados obtidos a hipótese é aceita. Desta forma, podendo concluir
que as variáveis independentes se comportam da mesma forma dos resultados das regressões.
As variáveis estatisticamente significativas a 1% foram a RL, o EBITDA e o VADF e a 5%
foram a LG e o Endividamento.
Com base nos resultados, conclui-se que a cada R$ 1 milhão de RL as empresas
investem 10,11% em indicadores sociais. Quanto ao EBITDA, observar-se que a cada R$ 1
milhão de resultado positivo, são direcionados 15,3% para o ISI. No caso do VADF, o
resultado demonstra que a cada R$ 1 milhão de valor distribuído aos funcionários, 37,4 % são
destinados ao ISI.
Quanto à LG, o resultado obtido (tabela 1) demonstra valor negativo de 5,82, levandonos a inferir que as empresas mais endividadas estariam aplicando na melhoria do indicador
social interno, contradizendo as definições de mercado que ressaltam que o indicador de
liquidez geral contribui para mensurar a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja,
avalia a capacidade de cumprir as obrigações assumidas.
Já no caso do Endividamento, o valor negativo de 40,16 demonstra que a empresas
menos endividadas são aquelas que mais aplicam nos investimentos sociais internos, focando
na qualidade e nos benefícios aos empregados.
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Nas análises gráficas das variáveis presentes em nosso modelo, quando comparadas
com a variável dependente ISI, é possível visualizar que as empresas que mais se destacaram
com investimento em empregados foram as que mais obtiveram a maior RL, ou seja, quanto
maior a RL das empresas, maior será o investimento social nos empregados. Este resultado
está em linha com os estudos anteriores onde os pesquisadores constataram uma correlação
positiva entre o faturamento e os indicadores sociais internos e externos, demonstrando a
relação entre investimentos socioambientais e performance financeira (TAIAROL et al.,
2011; CERETTA et al. 2009; FREY E SILVEIRA FILHO, 2003; MEIRELLES NETO et al.,
2009).
Ao analisar o VADF em relação ao ISI, constatamos que os indicadores possuem forte
relação, assim como a pesquisa realizada por Taiarol (2011). Porém, os autores ressaltam que
na análise de correlação, especificamente com a variável supracitada, há um viés que justifica
a correlação quase perfeita com o ISI, pois alguns valores que estão na variável independente
também fazem parte dos valores da variável ISI.
Para a variável EBITDA, identificamos que as principais empresas em investimento
nos indicadores sociais, apresentaram os melhores resultados financeiros. A pesquisa e o
resultado estão de acordo com a pesquisa realizada por Kitahara (2007) que identificou que há
forte relacionamento entre o desempenho financeiro e os investimentos em ações de
responsabilidade social, tanto para as empresas que operaram com o resultado operacional
positivo ou negativo.
Sobre os indicadores Endividamento e LG, verificou-se que o resultado do indicador
Endividamento, está de acordo com a análise de regressão, o qual as empresas mais
endividadas e com menor capacidade de pagamento investem menos em indicadores sociais,
quando analisamos o resultado LG nos deparamos com a situação normal de mercado, o qual
as empresas com melhores indicadores são aquelas que mais investem em ISI.
Diante do exposto, em uma forma global, os resultados identificados por esta pesquisa
estão alinhados com as pesquisas realizadas em estudos anteriores, demonstrando que um
melhor ou pior desempenho financeiro acarretaria um melhor ou pior desempenho social
corporativo.
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5.2 RECOMENDAÇÕES

Este trabalho utilizou variáveis independentes que podem influenciar ou ser afetadas
pelos indicadores sociais internos em um determinado seguimento. Contudo, esta lista não é
exaustiva, havendo liberalidade para o incremento de novos indicadores socioeconômicos,
assim como outros nichos de mercado (Óleo e Gás; Industria Farmacêutica; Industria
Automotiva; dentre outras).
Cabe destacar que há inúmeras variáveis não contempladas na pesquisa que podem
influenciar nos indicadores utilizados. Sendo assim, sugere-se a exploração de outras
características a serem pesquisadas, buscando a compreensão dos aspectos medidos pelo
indicador social interno.
Como crítica ao trabalho, podemos citar a LG e o período de 4 anos na pesquisa. O
primeiro obteve valor negativo na análise do modelo hipotético (tabela 1), o qual distorce das
definições acadêmicas e dificultou a obtenção de citações a respeito desta variação. Quanto ao
período, limitamos a 4 anos, pois os BS e Demonstrações Financeiras necessárias as análises
sofreram grande alteração na última década.
Ressalta-se que em novas pesquisas, podem ser tratadas questão referente à forma que
as empresas se estruturam para lidar com as atividades de responsabilidade social,
principalmente, os investimentos sociais internos e externos. Adionalmente, pesquisas futuras
também podem auxiliar outros trabalhos com indicadores contábeis e de mercado, pois há
grande dificuldade em se obter estudos nesta área de atuação. Os trabalhos, normalmente,
estão focados em comparação do ISI com a RL ou o Faturamento.
A presente pesquisa tem aplicabilidade direta na gestão de pessoas, contruibuindo para
identificar as empresas que mais investem em ISI, bem como a sua relação positiva ou
negativa com os indicadores econômico-financeiros, que se traduz em um diferencial na
avaliação dos acionaistas, trabalhadores e stakeholders.
Com o intuito de estimular pesquisas futuras, deve-se buscar iniciativas para a
elaboração de novos indicadores de desempenho social corporativo, o qual poderá auxiliar os
trabalhos dos pesquisadores acerca da relação entre o desempenho social e financeiro. Este
tema vem se destacando pela grande importância no meio acadêmico e na administração das
empresas, pois o foco nos empregados e na sociedade fortalece a imagem e os valores para o
público interno e externo.
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ANEXO 1 – EMPRESAS SELECIONADAS PARA A PESQUISA


CIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB



CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D



CIA ESTADUAL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEEGT



CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG



CIA ENERGETICA DE SAO PAULO - CESP



CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL



CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP



CGT BRASIL



EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.



ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.



ENERGISA S.A.



ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.



LIGHT S.A.



TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
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