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RESUMO 

 

Se, por um lado, o meio ambiente é fundamental para o crescimento econômico no modelo 

capitalista, as crises ambientais, devido ao não respeito dos limites planetários, representam 

uma ameaça para humanidade. As empresas são cobradas para contribuir com a solução desse 

problema, por historicamente terem contribuído para essa situação. Por outro lado, ainda 

existem poucos estudos que tratam a sustentabilidade empresarial e seus impactos para 

melhorar a qualidade do meio ambiente (WHITEMAN, WALKER E PEREGO, 2013). Este 

estudo buscou avaliar se as estratégias de sustentabilidade do setor elétrico estão alinhadas aos 

principais desafios ambientais da atualidade. Para definir esses desafios, o estudo se baseou, 

principalmente, na teoria dos limites planetários de Steffen et al. (2015). Além de revisões 

bibliográficas, também foi realizada uma análise Multi Estudos de Casos, que contou com 

análises documentais (websites e relatórios de sustentabilidade) e entrevistas com três líderes 

da estratégia de sustentabilidade de empresas do setor elétrico, que são referências no tema 

(estão na carteira do ISE). Como resultado desse estudo, observou-se que, dos nove limites 

planetários (mudança do clima, integridade da biosfera, redução da camada de ozônio, 

acidificação dos oceanos, uso de água doce, fluxo bioquímico (nitrogênio e fósforo), alteração 

no território , carga de aerossol atmosférico e novos contaminantes), seis deles (mudança do 

clima, integridade da biosfera, alteração no território, uso de água doce, carga de aerossol 

atmosférico e novos contaminantes) tiveram historicamente o setor elétrico como uma de suas 

principais ameaças. Dois desses temas (mudança do clima e novos contaminantes) são 

considerados prioritários por todas as empresas estudadas. No entanto, quando se analisa o 

alinhamento das empresas para enfrentar os principais impactos causados pelo setor nos 

limítes planetários, observa-se que: I) todos os impactos relacionados ao tema ‘alteração no 

território’ são geridos por, ao menos, uma estratégia de cada empresa estudada; II) todos os 

impactos relacionados a uso de água doces e carga de aerossóis atmosféricos são gerenciados 

por uma ou duas das empresas estudadas; III) um ou mais impactos relacionados aos temas 

‘mudança do clima’, ‘integridade da biosfera’ e ‘novos contaminantes’ não são gerenciados 

pela estratégia de sustentabilidade de nenhuma empresa estudada. Ao final, são sugeridos 

alguns estudos futuros relacionados aos temas estudados. 

Palavras-chave: Desafios Ambientais. Limites Planetários. Setor Elétrico. Sustentabilidade 

Empresarial. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The environment is essential for economic growth in capitalism. In contrast, environmental 

crisis, due to not respecting planetary boundaries, represent a threat to humanity. Corporations 

are charged to help solving this problem, since historically they were the contributors of this 

issue. Nonetheless, there still are few studies that deal with corporate sustainability and its 

impacts to improve environment quality (Whiteman, Walker and Perego, 2013). This paper 

tried to evaluate if the sustainable strategies within the Brazilian electric Power companies are 

aligned with the main environmental challenges of current times. To describe these 

challenges, this research was mainly based on the planetary boundaries theory , done by 

Steffen et al. (2015). Among several bibliographic reviews, it was done a an Multiple Case 

Study analysis, that took into account documental reviews (websites and sustainability 

reports), interviews with three sustainable strategy leaders from benchmark companies of the 

Brazilian electric power sector (present at ISE portfolio).As a result of this research, it was 

realized that out of the nine planetary boundaries described (climate change, biosphere 

integrity, stratospheric ozone depletion, ocean acidification, freshwater use, biochemical 

flows (nitrogen and phosphorus), land-system change, atmospheric aerossol loading, novel 

entities) , the electric power sector represents a historically threat over six of them (climate 

change, biosphere integrity, land-system change, freshwater use, atmospheric aerossol and 

novel entities). The companies studied consider as a priority two of these boundaries (climate 

change and novel entities). Notwithstanding that, observing these companies alignment to 

deal with these main impacts caused by the electric sector Power on the boundaries, we can 

point that: I) all companies have their own strategies to manage all impacts on land-system 

change ; II) at least one company manages each freshwater use or atmospheric aerossol 

loading impacts; III) one or more impacts caused by climate change, biospheric integrity or 

novel entities are not dealt with any of these companies. It is possible to conclude that 

sustainable strategies among the Brazilian eletric power sector companies are partially aligned 

with the main environmental challenges of current times. Lastly, futures studies related to 

these cases are suggested. 

 

Keywords: Environmental Challenges. Planetary Boundaries. Electric Power Sector. 

Corporate Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Enquanto, por mais de 200 anos, a ciência econômica vem estudando formas de gerar 

riqueza, prosperar e crescer, as ciências naturais vêm constatando a degradação do meio 

ambiente (WILLIAMS, 2014). Essa forma fragmentada e concentrada de estudo não foi capaz 

de proteger o planeta dos problemas ambientais que vemos hoje, como o aquecimento global, 

a perda da biodiversidade e a redução da disponibilidade hídrica. Por outro lado, fica cada vez 

mais evidente que as empresas são dependentes desses recursos e serviços ecossistêmicos para 

manterem suas atividades (GLADWIN et al., 1995; WHITEMAN; WALKER; PEREGO, 

2013). 

Para entender esse dilema entre crescimento e degradação ambiental, é necessário 

aprofundar o conhecimento da era denominada Antropoceno, também conhecida como idade 

da humanidade, quando os impactos das atividades humanas passaram a impactar na saúde 

dos ecossistemas (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; PURDY, 2015; 

Crutzen 2002, Steffen et al. 2007 apud ROCKSTRÖM et al., 2009; WWF, 2016). 

Há mais de dez mil anos, o planeta entrou na era geológica denominada Holoceno, 

que teve início no final da última era glacial e trouxe para o planeta um período de relativa 

estabilidade climática, que permitiu o desenvolvimento da espécie humana. Essa estabilidade 

começou a mudar no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, que foi 

impulsionada pelo aumento do uso de combustíveis fósseis. Os geólogos consideram, ainda, 

informalmente, que nessa época se iniciou o Antropoceno (PURDY, 2015).  

No entanto, a consciência de que as alterações do meio ambiente estavam ocorrendo 

devido às atividades humanas começou a ganhar força apenas entre 1960 e 1970, quando 

cientistas da natureza trouxeram à tona três novos paradigmas das ciências ambientais: i) a 

natureza possui recursos limitados, dos quais a sociedade depende; ii) os sistemas humanos e 

naturais são complexos e interdependentes; iii) a natureza tem valor intrínseco, que vai além 

do valor que a sociedade atribui a ela (PURDY, 2015).  

Com base nesses paradigmas, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, 

em 1987, um Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

intitulado “Nosso Futuro Comum”, em que define conceito de desenvolvimento sustentável 

como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 51). 
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Existem três linhas cientificas que trazem sugestões de como atingir o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, de como resolver essa equação entre limites da natureza 

e demanda por recursos (PURDY, 2015).  

A primeira delas é o tecnocentrismo, que acredita que o capital manufaturado pode 

substituir o capital natural, por meio da tecnologia, podendo assim postergar ou neutralizar 

esses limites impostos pela natureza (GLADWIN et al., 1995; PURDY, 2015). 

Por outro lado, a linha do ecocentrismo rejeita a possibilidade do homem seguir 

dominando a natureza. Dessa forma, esse raciocínio sugere que é necessária uma mudança 

radical no sistema econômico, de forma a manter ou até expandir o capital natural ainda 

existente (GLADWIN et al., 1995; PURDY, 2015). 

A terceira linha, intitulada sustencentrismo, segue um caminho intermediário entre as 

duas anteriores, utilizando de forma mais literal o conceito de desenvolvimento sustentável, já 

mencionada anteriormente. Essa linha busca o caminho de sustentação e harmonia da relação 

entre o homem e a natureza. Em termos práticos, isso poderia ser atingido mantendo as 

atividades econômicas de forma que respeite a capacidade de regeneração e absorção do meio 

ambiente (GOODLAND, 1995).  

Para atingir essa sustentação, é necessária uma atuação de toda a sociedade. No 

entanto, como as indústrias são vistas, historicamente, como as principais responsáveis pela 

degradação ambiental, elas são cobradas para atuar em busca de soluções (WILLIAMS, 

2014). Além disso, as empresas dependem dos recursos naturais e de serviços ecossistêmicos 

para manter suas atividades (GLADWIN et al., 1995). 

Nesse contexto, as empresas buscam definir a melhor forma de agir. Para isso, 

existem duas teorias (teoria do acionista e teoria do stakeholder), que divergem em relação à 

forma das empresas se relacionarem interna e externamente, mas que, muitas vezes, geram 

ações que levam a um mesmo resultado. Isso porque, agir de acordo com a sustentabilidade, 

além de atender às expectativas da sociedade, pode aumentar o retorno para os acionistas 

(WILLIAMS, 2014). 

A teoria do acionista, desenvolvida por Friedman (1970), defende que as empresas 

têm o papel de gerar o maior lucro possível, sempre respeitando os limites estabelecidos pelas 

leis e pelos costumes éticos. Para o autor, ir além desse papel é aumentar os custos para os 

acionistas, clientes e funcionários. Adicionalmente, a atuação que diverge desse propósito se 

sobrepõe ao papel governamental. 
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Como contraponto a essa visão, Freeman (2004) disseminou a teoria do stakeholder. 

O autor define stakeholders, também chamados em português de partes interessadas, como 

grupo ou indivíduo que pode ser afetado ou pode afetar as atividades das empresas. Ele 

defende que a gestão estratégica empresarial deve considerar esse conceito, ou seja, deve 

compreender o ambiente externo de maneira integral para traçar seus objetivos. John Mackey, 

CEO de uma das maiores redes de varejo de alimentos saudáveis da Europa (Whole Foods), 

ratifica essa teoria, afirmando que o principal objetivo das empresas é gerar valor para os 

stakeholders, não apenas os acionistas, como prezava Friedman. E é nesse contexto que as 

empresas começaram a atuar de acordo com a sustentabilidade. Para esse estudo, a atuação 

empresarial alinhada à sustentabilidade foi considerada sinônimo da atuação de acordo com a 

Responsabilidade Social Corporativa (WILLIAMS, 2014). 

Empresas que atuam de maneira responsável definem suas ações considerando 

questões ambientais, sociais e econômicas, dimensões que em conjunto são chamadas de 

triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, em português. A atuação dessa maneira 

permite que as empresas atinjam resultados superiores, que não seriam possíveis de outras 

formas (ELKINGTON, 1998).  

A pressão da sociedade para que as empresas atuem de acordo com o tripé da 

sustentabilidade tem sido acompanhada de uma cobrança por maior transparência. Para 

atender a essa demanda, as empresas passaram a elaborar, periodicamente, relatórios de 

sustentabilidade, comunicando suas principais estratégias referente ao tema (MORISUE; 

RIBEIRO; PENTEADO, 2012).  

Entre 1999 e 2015, o percentual de empresas que publicaram esse tipo de relatório, 

entre as 250 maiores do mundo, subiu de 32% para 92%. Esse nível de 2015 demonstra que 

essa é uma prática já estabelecida no mercado (KPMG, 2015). 

Os investidores também vêm valorizando a atuação das empresas em linha com a 

sustentabilidade. Uma evidência disso é a criação de índices de sustentabilidade no contexto 

do mercado de capitais ao redor do mundo. O primeiro índice a levar em conta não apenas 

resultados financeiros, mas também informações sobre gestão da sustentabilidade, foi o Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI), da bolsa de valores de Nova Iorque, criado em 1999. Ele 

foi seguido pelo FTSE4Good de Londres, criado em 2001, e pelo Índice de Investimento 

Social Responsável (SRI, pela sigla em inglês Socially Responsible Investment) de 

Johanesburgo, criado em 2003. O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da bolsa de 

valores de São Paulo, antes denominada de BM&FBOVESPA e atualmente intitulada como 
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B3, foi o quarto a ser lançado mundialmente, em dezembro de 2005 (MARCONDES; 

BACARJI, 2010).  

O ISE, além de um instrumento de investimento, é utilizado pelas empresas como 

referência para orientar a gestão da sustentabilidade, ou seja, as organizações convidadas a 

compor o índice utilizam o seu questionário de seleção como um guia de ações que devem ser 

promovidas (MARCONDES; BACARJI, 2010).  

Tanto o ISE, como a metodologia da GRI (Global Reporting Initiative), iniciativa 

criadora do padrão mais utilizado globalmente para comunicação de impactos relacionados à 

sustentabilidade, abordam dezenas de temas da sustentabilidade. Nesse contexto, a GRI 

importou, dos padrões para relatos contábeis, o conceito de materialidade, que determina que 

as empresas devem inserir em seus relatórios de sustentabilidade informações que tenham 

impactos significativos e/ou influenciem a decisão de seus stakeholders (ECCLES, 2012; 

GRI, 2016). 

A GRI, que está atualmente em sua quinta edição, vem reforçando, a cada versão, a 

importância de se realizar um processo de materialidade, ou seja, de realizar atividades para 

definir os temas socioambientais mais importantes para cada negócio (GRI, 2016).  

Esse processo não apenas diminui os custos e o tempo despendidos para a gestão da 

sustentabilidade, mas também faz com que os esforços das empresas sejam canalizados aos 

temas mais relevantes para promover o desenvolvimento sustentável (KPMG, 2014). 

Por fim, tendo em vista os dilemas apresentados acima, ou seja, a degradação 

ambiental, a influência das empresas nessa problemática, os padrões para apoiar as empresas 

no desenvolvimento de práticas sustentáveis e a importância de se definir temas prioritários 

para a atuação empresarial, esse estudo busca identificar se os temas abordados pelas 

estratégias de sustentabilidade das empresas do setor elétrico estão alinhados aos principais 

desafios ambientais da atualidade. Os principais desafios ambientais da atualidade foram 

embasados em três principais estudos: dois sobre limites planetários (ROCKSTRÖM et al., 

2009; STEFFEN et al., 2015) e o Millennium Ecosystem Assessment (2005), sobre serviços 

ecossistêmicos. 

Especificamente, esse problema foi tratado a partir da identificação das 

convergências e divergências entre os temas abordados nesses dois elementos (estratégias 

empresariais de sustentabilidade e principais desafios ambientais da atualidade). 

Para a seleção do setor, buscou-se uma atividade onde diversas empresas se destacam 

pelas suas estratégias e gestão da sustentabilidade. Nesse sentido, o setor de energia elétrica 
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possui maior número de empresas representadas na carteira do ISE nos últimos anos (B3, 

2017) e, por isso, foi utilizado como base para a seleção do conjunto de empresas estudadas.   

Nesse contexto, esse estudo busca contribuir para com o tema, tanto do ponto de 

vista acadêmico, como da prática corporativa. De acordo com Whiteman, Walker e Perego 

(2013), existe uma carência de estudos que tratam da sustentabilidade empresarial e de suas 

ações para melhorar a qualidade do meio ambiente. Na prática corporativa, esse estudo poderá 

servir de apoio para que as empresas do setor elétrico definam os temas a serem priorizados, 

para que elas contribuam para o desenvolvimento sustentável. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Antropoceno e Desafios Ambientais 

 

Há mais de dez mil anos, a terra saía de sua última era glacial, para começar a era 

atual, denominada de Holoceno. Foi nesse contexto, de relativa estabilidade climática, que a 

espécie humana pôde se desenvolver (PURDY, 2015; WWF, 2016). 

Durante a maior parte do Holoceno, a relação entre homem e natureza foi 

considerada estável. No entanto, no século XVIII, com o avanço da Revolução Industrial, 

baseada na queima de combustíveis fósseis, as ações humanas passaram a ser as principais 

responsáveis pelas alterações ambientais globais, que podem ser irreversíveis. Essa era 

terrestre passou a ser chamada de Antropoceno ou era da humanidade (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; PURDY, 2015; Crutzen 2002, Steffen et al. 2007 apud 

ROCKSTRÖM et al). 

Apesar da devastação do meio ambiente, o consumo de recursos naturais pelas 

indústrias possibilitou a aceleração do crescimento econômico. Até os dias de hoje, esse 

crescimento é baseado no aumento uso desses recursos naturais e serviços ecossistêmicos, 

para a produção de mercadorias e para a disposição, após o uso, em forma de emissão, 

efluente e resíduos sólidos (JACKSON, 2013; MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). 

E é por isso que a ideia de desenvolvimento sustentável, definido como aquele que 

“satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades” ainda sofre muita resistência (BRUNDTLAND, 1987, p. 

51). Atuar de acordo com esse preceito pode significar reduzir o consumo de recursos naturais 

que movem a economia (GOODLAND, 1995). 

Nesse sentido, alguns economistas defendem o tecnocentrismo, teoria que afirma que 

a tecnologia será capaz de postergar ou neutralizar esses limites impostos pela natureza. Essa 

linha se baseia no raciocínio de que o capital manufaturado pode substituir a necessidade do 

capital natural (GLADWIN et al., 1995; PURDY, 2015). 

As críticas ao tecnocentrismo se fundamentam na incapacidade do sistema terrestre 

em manter sua capacidade de suporte do modelo econômico, geralmente, utilizado na 

sociedade contemporânea. Nesse contexto, existem duas teorias que buscam caminhos 

alternativos: o ecocentrismo e o sustencentrismo (GLADWIN et al., 1995; PURDY, 2015). 
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O ecocentrismo rejeita a possibilidade do homem seguir dominando a natureza, 

propondo, assim, uma mudança radical no sistema econômico, de forma a manter ou até 

expandir o capital natural (GLADWIN et al., 1995; PURDY, 2015). 

Por outro lado, o sustencentrismo busca utilizar, ao pé da letra, a definição de 

desenvolvimento sustentável, já mencionada anteriormente, de satisfazer as necessidades 

atuais, porém, conservando o meio ambiente para as gerações futuras (BRUNDTLAND, 

1987). Em termos práticos, isso poderia ser atingido por meio de quatro regras: (i) utilizar 

recursos renováveis, respeitando a capacidade regenerativa do ambiente; (ii) usar recursos não 

renováveis a uma velocidade baixa, para que eles possam ser substituídos por renováveis; (iii) 

gerar resíduos, emissões e/ou efluentes que o planeta tenha capacidade de assimilar; e (iv) 

limitar o sistema econômico à capacidade de sustentação do planeta (GOODLAND, 1995). 

Rockström et al., (2009) definiram uma estrutura para determinar os limites 

planetários para manter o meio ambiente em condições adequadas, para que as atividades 

humanas operem de forma segura. Os conceitos, nomenclaturas e a quantificação dos nove 

limites que podem alcançar patamares críticos foram atualizados por Steffen et al. (2015). 

A tabela abaixo destaca esses processos identificados por Rockström et al., (2009) e 

Steffen et al. (2015), salientando as escalas de medição dos processos, seus parâmetros 

avaliados, unidades de medição, limites propostos e valores aferidos atualmente.  

 

Tabela 1 - Limites Planetários  

Legenda de cores de risco  

para as atividade humana: 
Risco alto 

Risco eminente 

Seguro 

Não quantificado 
 

  Processo 

Escala 

de 

medição 

Parâmetro 
Unidade de 

medição 

Limite 

proposto 

Medição 

atual 

1 Mudança do clima Global 

Concentração 

atmosférica de 

dióxido de 

carbono  

Parte por 

milhão (ppm) 
350 385 

Mudanças nas 

forças 

radioativas 

Watts por 

metro 

quadrado 

(w/m
2
) 

1 2,3 

2 

Integridade da 

biosfera (2009: 

Taxa de perda da 

biodiversidade) 

Local/ 

Regional 

Diversidade 

Genética: Taxa 

de extinção 

Número de 

espécies por 

milhões de 

espécies por 

ano 

10, com 

aspiração 

de 1 

100-1000 
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Diversidade 

funcional: 

índice de 

biodiversidade 

intocada 

% 90 

84%, analise 

do sudeste 

africano 

3 
Redução da 

camada de ozônio  
Global 

Concentração 

de ozônio 
Dobson Unit 275.5 

Ultrapassado 

somente na 

antártica 

(~200) 

4 
Acidificação dos 

oceanos  
Global 

Média da 

saturação de 

aragonita
1
 na 

cobertura 

oceânica 

Ωarag 2,75 ~2,92 

5 

Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e 

fósforo) (2009: 

Interferência no 

ciclo do 

nitrogênio/fósforo) 

Global 

Fixação 

biológica de 

nitrogênio 

industrial e 

intencional 

Milhões de 

toneladas por 

ano 

62 150 

Global 

Fluxo de 

fósforo da água 

doce para os 

oceanos 

Milhões de 

toneladas por 

ano 

11 22 

Regional 

Fluxo de 

fósforo de 

fertilizantes 

para o solo 

Milhões de 

toneladas por 

ano 

6,20 14 

6 

Alteração no 

território (2009: 

Mudança no uso 

do solo) 

Global 

Área com a 

floresta 

original 

% 75 62 

Bioma 

Área com 

potencial 

florestal  

% 

Bioma: 

Tropical: 

85% 

Temperado: 

50% 

Taiga: 85% 

A ser 

definido 

7 

Uso de água doce 

(2009: Uso dos 

recursos hídricos) 

Global 

Consumo de 

água pela 

humanidade 

Km
3
 por ano 4000 2600 

Bacia 
Água retirada 

do fluxo do rio 
% 

Fluxo 

baixo: 25 

Fluxo 

médio: 30 

Fluxo alto: 

55 

Valor a ser 

definido por 

bacia. 

8 
Carga de aerossol 

atmosférico 
Regional 

Partículas 

atmosféricas de 

origem 

antropogênica 

Concentração 

do aerossol 

atmosférico 

(CAA) 

0,25 
0,30 no sul 

da Ásia 

9 

Novos 

Contaminantes 

(2009: Poluição 

química) 

Local/ 

Regional 

Novas 

substâncias 

com potencial 

de causar danos 

físicos e/ou 

A ser definido 



21 
 

 
 

biológicos (ex. 

orgânicos 

persistentes, 

metais pesados, 

plástico, lixo 

nuclear) 

Fonte: Rockström et al.(2009); Steffen et al. (2015) . 1- Aragonite é um carbonato de cálcio presente nos 

corais que diminui sua concentração em águas ácidas (Rockström et al., 2009) 

 

Em linha com a teoria dos limites planetários, a Millennium Ecosystem Assessment 

(2005) avaliou o modo como as atividades humanas impactaram os processos e serviços 

ecossistêmicos. Nesse estudo, o conceito de processo ecossistêmico é entendido como as 

interações dinâmicas complexas entre plantas, animais, micro-organismos e componentes não 

vivos do ecossistema. Já serviços ecossistêmicos são definidos como os benefícios que a 

sociedade obtém do ecossistema. 

Abaixo estão listados os principais processos ecossistêmicos impactados pelas 

atividades humanas, de acordo com o Millennium Ecosystem Assessment (2005). Entre 

parênteses, estão os limites planetários definidos por Steffen et al. (2015), associados aos 

processos ecossistêmicos. 

• Ciclo hídrico (uso de água doce): a retirada de água dobrou entre 1960 e 2000. 

Além disso, a construção de reservatórios dobra ou triplica o tempo que o fluxo de 

água demora para chegar até o mar; 

• Ciclo de carbono (mudança do clima): a concentração de carbono na atmosfera 

aumentou 34% entre 1750 e 2003, sendo que 60% desse aumento ocorreu desde 

1959. 

• Ciclo de nitrogênio (fluxo bioquímico - nitrogênio): o volume de nitrogênio 

disponível devido à atividade humana aumentou nove vezes entre 1890 e 1990, 

sendo que mais da metade foi inserido no ecossistema desde 1985; 

• Ciclo do fósforo (fluxo bioquímico - fósforo): O uso de fertilizantes e seu acúmulo 

no ecossistema aumentou três vezes entre 1960 e 1990, quando a taxa de 

acumulação começou a declinar; 

• Manutenção da biodiversidade (integridade da biosfera): entre 10% a 30% dos 

mamíferos, aves e anfíbios estão atualmente ameaçados de extinção. A taxa de 

extinção atual é mil vezes maior do que nos períodos anteriores ao Antropoceno. 
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Essas alterações dos processos ecossistêmicos e, com isso, a ultrapassagem dos 

limites planetários, impactam diretamente os serviços ecossistêmicos. Entre esses serviços, 

encontram-se (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005): 

• Serviços de provisão: produtos obtidos do ecossistema; 

• Serviços de regulação: os benefícios obtidos por meio da regulação dos processos 

ecossistêmicos; 

• Serviços de suporte: Serviços necessários para a produção dos outros serviços 

ecossistêmicos. 

 A tabela abaixo mostra o impacto da superação dos limites planetários sobre a 

capacidade dos ecossistemas continuarem nos provendo serviços: 

 

Tabela 2 - Impactos dos Limites Planetários nos Serviços Ecossistêmicos 

Limites planetários
1 

Serviços de provisão
2 

Serviços de regulação
2 

Serviços de 

suporte
2
 

Mudança do clima  • Produção de: 

alimentos, fibras, 

recursos genéticos e 

insumos médicos 

(farmacêuticos, e 

bioquímicos) 

•  Fornecimento de 

água 

• Regulação climática 

• Regulação hídrica 

(cheias, escassez)  

• Fotossíntese 

• Ciclo hídrico 

Integridade da 

biosfera 

• Produção de: 

alimentos, fibras, 

recursos genéticos e 

Insumos médicos 

(farmacêuticos, e 

bioquímicos) 

• Controle de pragas 

•  Regulação climática 

•  Controle de doenças 

•  Polinização  

• Formação do 

solo 

• Fotossíntese 

• Produção 

primária 

• Ciclo de 

nutrientes 

Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e fósforo) 

• Produção de: 

alimentos, fibras, 

recursos genéticos e 

Insumos médicos 

(farmacêuticos, e 

bioquímicos) 

• Qualidade da água 

• Controle de pragas 

• Formação do 

solo 

• Ciclo de 

nutrientes 

Redução da camada de 

ozônio 

 • Regulação climática 

• Controle de doenças  

 

Acidificação dos 

oceanos  

• Produção de: 

alimentos e recursos 

genéticos  

 • Fotossíntese 

• Produção 

primária 

Uso de água doce • Fornecimento de 

água 

• Purificação da água 

• Regulação hídrica  

• Ciclo hídrico 

Alteração no território • Produção de: 

alimentos, fibras, 

recursos genéticos e 

Insumos médicos 

• Regulação climática 

• Purificação da água 

e tratamento de 

resíduos 

• Formação do 

solo 

• Fotossíntese 

• Produção 
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(farmacêuticos, e 

bioquímicos) 

• Fornecimento de 

água 

• Regulação hídrica  

• Regulação da erosão 

• Proteção a desastres 

naturais  

primária 

• Ciclo de 

nutrientes 

• Ciclo hídrico 

Novos contaminantes • Fornecimento de 

água 

• Qualidade da água e 

tratamento de 

resíduos 

• Controle de doenças  

• Formação do 

solo 

Carga de aerossol 

atmosférico 

 • Regulação da 

qualidade do ar 

• Controle de doenças  

 

Fontes: O autor, com base em 1- Steffen et al. (2015); 2- Millennium Ecosystem Assessment (2005)  

 

De acordo com o Millennium Ecosystem Assessment (2005), os principais serviços 

ecossistêmicos degradados ou utilizados de maneira insustentável são: fornecimento de água, 

fornecimento de peixes, qualidade do ar e da água, regulação climática, proteção a desastres 

naturais e controle de pragas. Esses resultados estão parcialmente alinhados aos estudos dos 

limites planetários, que consideram que os aspectos com riscos mais altos são a integridade da 

biosfera e os fluxos bioquímicos de nitrogênio e fósforo (ROCKSTRÖM et al., 2009; 

STEFFEN et al., 2015). 

Nesse sentido, é importante entender as principais causas relacionadas às alterações 

dos limites planetários, bem como dos processos e serviços ecossistêmicos: 

 Mudança do clima: queima de combustíveis fósseis, principalmente para a geração 

de energia termoelétrica, e desmatamento, ocasionado pelos setores madeireiro, 

agrícola e pecuária bovina (IPCC, 1990; MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005); 

 Integridade da biosfera: Desmatamento, influenciado pelas atividades citadas 

acima; atividades extrativistas, como mineração e pesca; urbanização, como 

desenvolvimento de infraestrutura para assentamentos humanos, indústrias, 

estradas e linhas de energia (DIRZO; RAVEN, 2003). Em ambientes aquáticos, a 

perda da biodiversidade decorre da fragmentação de rios, da retirada de água, da 

alteração dos fluxos do rio por meio de barragens, e da eutrofização, favorecida 

pelo excesso de nitrogênio e fósforo. Outra ameaça importante à biodiversidade é a 

inserção de espécies invasoras que, além de competirem com espécies nativas, 

muitas vezes não possuem predadores naturais e se tornam uma praga, além de 

poderem trazer doenças. A mudança do clima também é uma ameaça à resiliência 

de espécies, por exemplo, alterando os ciclos migratórios e reprodutórios 

(MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; WWF, 2016); 
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 Redução da camada de ozônio: Emissão de gases da família do Cloro Flúor 

Carboneto (CFC), devido ao uso de aerossóis, gases refrigerantes, ingredientes de 

espumas de plástico e produtos de limpeza de eletrônicos (ROWLAND, 1991); 

 Acidificação dos oceanos: aumento do CO2 na atmosfera, devido às mudanças 

climáticas (RAVEN et al., 2005; WOOD; SPICER; WIDDICOMBE, 2008); 

 Fluxo bioquímico (nitrogênio e do fósforo): produção e uso de fertilizantes 

artificiais para a produção de alimentos (BOUWMAN et al., 2013; GRUBER; 

GALLOWAY, 2008); 

 Alteração no território: causada principalmente pela indústria madeireira, agrícola, 

pecuária bovina (IPCC, 1990), mineração, transporte, barragens para produção de 

energia, bem como desenvolvimento residencial e comercial (IPCC, 1990; 

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; WWF, 2016); 

 Uso de água doce: perda da umidade do solo devido à alteração de seu uso: 

necessidade de água para indústria e consumo humano, bem como alteração do 

fluxo de vapor devido às mudanças climáticas (ROCKSTRÖM et al., 2009);  

 Carga de aerossol atmosférico: emissão industrial de nitrato e sulfato, poeira 

mineral da agricultura, queima de combustíveis fosseis, de lixo e de biomassa 

(TOMASI; SANDRO; KOKHANOVSKY, 2017); 

 Novos contaminantes: disposição no meio ambiente de componentes radioativos, 

metais pesados e uma grande variedade de compostos orgânicos (SILVA et al., 

2016), como o plástico (WWF, 2016). 

A tabela a seguir sumariza essa lista, destacando as principais atividades humanas 

que impactam os limites planetários.  

 

Tabela 3 – Impacto das Atividades Humanas nos Limites Planetários.  

Atividade 

humana/ 

Limites 

planetários 

Geraçã

o de 

energia 

Produção 

florestal e 

agropecuár

ia 

Mineraçã

o 
Pesca 

Urbanização/

Consumo 

humano 

Fonte 

Mudança do 

clima 
X X 

   

IPCC, 1990; 

MILLENNIUM 

ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 

2005 

Integridade 

da biosfera 
X X X X X 

DIRZO; RAVEN, 

2003; 

MILLENNIUM 

ECOSYSTEM 
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ASSESSMENT, 

2005; WWF, 2016 

Redução da 

camada de 

ozônio  
    

X ROWLAND, 1991 

Fluxo 

bioquímico 

(nitrogênio e 

fósforo) 

 
X 

   

BOUWMAN et al., 

2013; GRUBER; 

GALLOWAY, 

2008; 

MILLENNIUM 

ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 

2005  

Alteração no 

território 
X X X 

 
X 

IPCC, 1990; 

MILLENNIUM 

ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 

2005; WWF, 2016 

Uso de água 

doce 
X X X 

 
X 

ROCKSTRÖM et 

al., 2009 

Carga de 

aerossol 

atmosférico 

X X 
   

CLAUDIO; 

FUZZI; 

KOKHANOVSKY, 

2017 

Novos 

contaminantes 
X 

 
X 

 
X 

SILVA et al., 2016; 

WWF, 2016. 

Fontes: O autor, com base nos autores citados 

Além dessas atividades humanas, há inter-relações entre os próprios limites 

planetários, ou seja, um limite interferindo no outro. A figura a seguir sumariza as principais 

conexões. 

 

Legenda: Gerador do Impacto  Impactado 

Os números nas setas se referem às referências bibliográficas consultadas (listadas a seguir). 

 Figura 1 – Interação entre os Limites Planetários. 
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Fonte: autor com base em 1- Rockström et al. (2009); 2- IPCC (1990); 3- Dirzo; Raven (2003); 4- 

Millennium Ecosystem Assessment (2005); WWF (2016); 5 - Millennium Ecosystem Assessment (2005); 

WWF (2016); 6- Raven et al. (2005); Wood; Spicer; Widdicombe (2008). 

 

Outra maneira de relacionar a capacidade de suporte da terra em relação às atividades 

humanas, é por meio da pegada ecológica. Esse método foi criado pela National Footprint 

Accounts (NFA), e sua última versão, aplicada para 200 países, foi documentada por Borucke 

et al. (2013).  

Em suma, as diretrizes da NFA mensuram o capital natural por meio de duas 

medidas: (i) Pegada Ecológica, que mede o espaço necessário para atender à demanda de 

capital natural pela população; (ii) Biocapacidade, que mede a quantidade de terra disponível 

para prover os serviços ecossistêmicos que a humanidade utiliza (BORUCKE et al., 2013). 

Especificamente, esses dois indicadores medem demanda e disponibilidade de áreas 

para: cultivo agrícola; pastagens e terras para produção de alimentos para consumo de 

animais; pescas para produção de peixes; floresta para provisão de madeira e outros produtos 

florestais; construção de abrigos e outras infraestruturas e absorção de emissões de resíduos, 

que atualmente consideram apenas a emissão de GEE antrópicos (BORUCKE et al., 2013). 

Esses itens estão diretamente ligados, principalmente, a três limites planetários: alteração no 

território, integridade da biosfera e mudança do clima (STEFFEN et al., 2015). 

Vale destacar que a pegada ecológica não é expressa em hectares necessários para a 

produção/absorção dos fatores mencionados acima, e sim em hectares globais (gha). A 

conversão de uma unidade para a outra é feita pela multiplicação do número de hectares de 

cada atividade por um determinado fator de equivalência, que varia de acordo com a demanda 

ecossistêmica necessária para cada uso de terra. Por exemplo, terras agrícolas são mais 

intensivas em utilização de serviços ecossistêmicos do que florestas; com isso, a área agrícola 

é multiplicada por um fator de equivalência 90, enquanto áreas florestais são multiplicadas 

por 10. Isso significa que a pegada ecológica considera diferentes pesos para cada demanda 

humana (BORUCKE et al., 2013). 

Com base nesses hectares globais, é possível calcular, aproximadamente, quantos 

planetas seriam necessários para suprir as necessidades da humanidade (WWF, 2016). Esse 

indicador, além de ter objetivos científicos, também serve para que lideres global tomem 

melhores decisões em relação à preservação do ecossistema (GALLI et al., 2014).   

Em termos práticos, esse indicador mostra que, em 1961, a humanidade consumiu 

0,7 dos serviços ecossistêmicos produzidos pela Terra (BORUCKE et al., 2013). A partir de 

1970, a humanidade passou a consumir além do que o planeta pode suportar. Em 2012, foi 
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necessário 1,6 planeta Terra para satisfazer as necessidades da população humana (WWF, 

2016). Isso significa que o capital natural está diminuindo e/ou os resíduos estão se 

acumulando (BORUCKE et al., 2013). 

Diferentemente da média global, o Brasil possui uma biocapacidade maior do que 

sua pegada ecológica. De acordo com Borucke et al. (2013), a biocapacidade brasileira era de 

9,63 gha/capta em 2008, enquanto a pegada ecológica era de 2,93 gha/capta. 

A análise dos limites planetários, dos processos e serviços ecossistêmicos utilizados 

pelas atividades humanas, e também da pegada ecológica, deixa claro que é necessário atuar 

de maneira integrada para que a humanidade se mantenha dentro de um limite sustentável 

(WWF, 2016). 

Esses limites da capacidade de suporte da terra já foram ultrapassados no passado, 

levando algumas populações a crises ambientais ou a tragédia de recursos (TAYLOR, 2009). 

Crises ambientais podem ser definidas como mudanças rápidas, dramáticas e 

inesperadas na qualidade do meio ambiente físico. Essas são difíceis, se não impossíveis, de 

serem revertidas, além de causarem perda do bem-estar (TAYLOR, 2009).  

Uma importante crise ambiental, largamente estudada, ocorreu na Ilha de Páscoa, na 

Polinésia Francesa. Nessa ilha, foram encontradas mais de 800 estátuas gigantes, com uma 

média de 12,5 toneladas e 4 metros de altura cada, diversos altares e casas comunitárias. 

Estudos mostraram que a floresta forneceu instrumentos necessários para construir essas 

estruturas mencionadas. Essa mesma floresta fornecia materiais para pesca e agricultura, além 

de serviços ecossistêmicos, como armazenamento e purificação da água, proteção do solo 

contra erosão e abrigo contra os ventos. A destruição dessas florestas levou a uma rápida 

perda do número de habitantes, da riqueza cultural e da capacidade técnica da população da 

ilha (BRANDER; TAYLOR, 1998).  

Existem hipóteses de que outras civilizações também tenham entrado em declínio por 

causa de crises ambientais, como, por exemplo, as civilizações da Mesopotâmia e os Maias, 

que podem ter desaparecido devido à intensificação da agricultura, que levou à salinização e à 

erosão do solo, que era necessário para a subsistência (BRANDER; TAYLOR, 1998). 

Na atualidade, podemos destacar duas crises ambientais que, apesar de não terem 

levado à devastação de povos inteiros, trouxeram alterações importantes na qualidade do meio 

ambiente físico: vazamento de petróleo no Golfo do México e Rompimento da Barragem de 

Mariana. 
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O Vazamento de Petróleo no Golfo do México ocorreu no dia 20 de abril de 2010. 

Ele teve início com um vazamento de gás, que levou à explosão da plataforma de extração de 

petróleo e seu afundamento. Como consequência, foram derramados quase dois milhões de 

barris de petróleo no mar, 11 (onze) pessoas faleceram e dezenas ficaram feridas. Em relação 

à biodiversidade mais de duas mil aves, 18 (dezoito) tartarugas e 04 (quatro) mamíferos 

faleceram devido à contaminação por petróleo, além de outros milhares de animais terem sido 

feridos. Para a comunidade local, esse acidente impactou, principalmente, na indústria de 

turismo e de produção de frutos do mar (BP, 2011). 

A crise brasileira aconteceu no dia 05 de novembro de 2015, quando ocorreu o 

rompimento abrupto da barragem de contenção de rejeitos da operação de minério de ferro de 

Fundão, no município de Mariana. No total, 19 (dezenove) pessoas faleceram, a maioria 

trabalhadores. Mais de 43 milhões de m
3
 de rejeitos foram despejados na bacia do Rio Doce, 

impactando em 39 municípios (SAMARCO, 2017). Em razão desse acidente, 82% das 

edificações de Bento Rodrigues, distrito do município de Mariana, foram destruídas, deixando 

392 famílias desabrigadas, que totalizaram 1.265 pessoas. Além disso, outros 1.249 

pescadores foram impactados pela lama contaminada (G1, 2016). 

Além das crises, existe a tragédia de recursos, que também são mudanças na 

qualidade do meio ambiente, difíceis ou impossíveis de serem revertidas, mas que, no entanto, 

não são tão dramáticas, rápidas e inesperadas como nos casos de crises citadas (TAYLOR, 

2009).  

Uma importante teoria sobre a tragédia dos recursos é intitulada “tragédia dos 

comuns”, que pode ser definida como a exploração excessiva de recursos que são propriedade 

de todos (HARDIN, 1968; VLEK, 2003). Isso ocorre porque a economia tem dificuldade de 

aferir valor para recursos que não possuem propriedade privada, pois as pessoas entendem ter 

direito ao bem, porém, sem a obrigação de conservá-lo. Como resultado disso, o ônus da falta 

desse recurso recai sobre toda a sociedade (FARLEY, 2010). 

Para dar um exemplo, podemos citar o livro ‘Primavera Silenciosa’, um dos 

primeiros a trazer à tona a temática ambiental. Nele, Carson et al. (2002) destacam os riscos 

do uso do pesticida DDT, que, além de ser prejudicial à saúde humana, contamina solo e 

corpos hídricos. A razão desse impacto pode ser aferida à falta de um dono para proteger o 

solo e cobrar pelo seu uso. Dessa maneira, os agricultores tendem a seguir usando esses 

pesticidas, sem se preocupar com os danos causados por ele (CARSON, 2002; COSTA, 

2005).  
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O mesmo fenômeno, que pode ser observado em relação à contaminação do solo e 

dos recursos hídricos no exemplo citado, pode ser visto nos outros limites planetários 

mencionados (COSTA, 2005; VLEK, 2003). 

Vale destacar que a tragédia dos comuns é inerente à psicologia humana e é agravada 

com o aumento da população e do consumo. Apesar disso, existem algumas possíveis 

soluções para essa tragédia, como: conscientização; regulamentações normativas que 

implementem taxas e multas; incentivos à mudança de atitude das empresas, por meio da 

demanda dos consumidores (COSTA, 2005); implementação de instrumentos de mercado, que 

estabeleçam propriedade em relação a determinados aspectos, como, por exemplo, a licença 

para emissão de certos gases que pode ser comercializada (FARLEY, 2010); oferecimento de 

alternativas tecnológicas para alteração do comportamento e promoção de atividades 

cooperativas (VLEK, 2003). 

Por fim, tendo em vista a responsabilidade dos seres humanos na saúde dos 

ecossistemas, os limites planetários impostos pelo meio ambiente, bem como as crises e 

tragédias que já aconteceram por ultrapassarmos a capacidade de sustentação da Terra, é 

esperado que as empresas atuem proativamente e melhorem sua relação com o meio ambiente 

(WILLIAMS, 2014). Não existe uma receita da melhor alternativa a ser implementada pelas 

empresas para enfrentar os principais desafios ambientais de atualidade. Nesse contexto, é 

necessário realizar um diagnóstico adequado para que, em seguida, seja feita a tomada de 

decisão, intervenção e avaliação da eficácia das ações realizadas (VLEK, 2003). Essa atuação 

empresarial será abordada nas próximas seções e ao longo desse estudo. 

 

2.2. Estratégia de Sustentabilidade 

 

Dentro dos conceitos da administração de empresas, agir de maneira estratégica é 

analisar fortalezas e fraquezas internas, assim como oportunidades e ameaças externas para a 

tomada de ação empresarial (FAULKNER; CAMPBELL, 2006). 

Foi-se o tempo em que, para atuar de maneira estratégica, as empresas podiam 

considerar importantes apenas indicadores financeiros e ignorar questões sociais e ambientais, 

que vieram a ser tratadas sob o guarda-chuva da sustentabilidade ou responsabilidade social 

corporativa (RSC) (BRAECKEL; BONTEMPS, 2005; DIAS; SIQUEIRA, 2006), termos 

considerados, nesse estudo, como sinônimos.  
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Para Elkington (1998), a atuação empresarial sustentável envolve levar em 

consideração o meio ambiente, a sociedade e a economia, dimensões que, em conjunto, são 

chamadas de triple bottom line ou tripé da sustentabilidade, em português. De acordo com o 

autor, essa atuação permite que as empresas atinjam resultados superiores, que não seriam 

possíveis de serem alcançados de outras formas. 

Nesse sentido, cabe às empresas definir, de maneira clara, quais as razões para atuar 

de acordo com esse tripé, bem como sobre quais temas elas devem atuar nessas três 

dimensões (DIAS; SIQUEIRA, 2006). 

De acordo com Friedman (1970), criador da teoria do acionista, a atuação em linha 

com a responsabilidade social pode desorientar a empresa de sua principal razão de existir, 

que é a geração de resultados financeiros. Ele reforça que, para atingir esses resultados, a 

empresa deve respeitar as leis e os costumes éticos, porém, ir além dessas responsabilidades 

seria reduzir o retorno dos acionistas, aumentar os custos para o cliente e/ou diminuir os 

salários distribuídos aos empregados. De acordo com esse autor, esses três públicos 

(acionistas, clientes e empregados) são considerados os stakeholders principais das empresas. 

Tirole (2006) complementa Friedman, afirmando que existe uma razão econômica para atuar 

de acordo com a RSC, pois, além de evitar multas, sanções, ativismos sociais e boicotes, traz 

um diferencial competitivo, que atrai melhores talentos, fornecedores mais interessados e 

novos consumidores, melhorando assim o resultado financeiro. 

Como contraponto à visão de Friedman (1970), Freeman (2004) disseminou a teoria 

do stakeholder, que defende que a principal razão para uma empresa existir é gerar valor a 

seus stakeholders. Nesse sentido, o autor define stakeholder como grupo ou indivíduo que 

pode ser afetado ou afetar as atividades da empresa. Ele defende que a gestão estratégica das 

empresas deve considerar esse conceito, ou seja, é necessário compreender o ambiente 

externo de maneira integral para traçar os objetivos da empresa. 

Foi nesse contexto que se começou a valorizar a visão externa, que ia além da 

opinião dos acionistas. Assim, as pressões de movimentos sociais, comunidade científica e 

acadêmica, consumidores, fornecedores e comunidades do entorno fizeram com que empresas 

começassem a se preocupar com a agenda da sustentabilidade (CARMO, 2015; DIAS; 

TEODÓSIO, 2011; WILLIAMS, 2014).  

Esse tema foi ganhando cada vez mais espaço dentro das organizações, passando a 

ser uma questão de sobrevivência para a permanência no mercado (CARMO, 2015). Esse 

fenômeno pode ser explicado porque a atuação em linha com a expectativa da sociedade cria 
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preferências de um produto/serviço em detrimento de outros. Isso faz com que as empresas 

que optaram por essa linha ganhem cada vez mais espaço (BEDUSCHI FILHO, 2008). E é 

por essa razão que a teoria do acionista e a teoria stakeholder podem levar a resultados 

semelhantes, ou seja, atuar de acordo com a sustentabilidade não só atende às demandas da 

sociedade, como também pode trazer mais retorno para os acionistas (WILLIAMS, 2014). 

O interesse dos stakeholders pelo tema também fez com que aumentasse a pressão 

por transparência de temas relacionados à sustentabilidade. Por essa razão, as empresas 

passaram a investir em comunicação sobre o tema, desenvolvendo, periodicamente, relatórios 

de sustentabilidade que, muitas vezes, recebem outros nomes, como balanço social, relatório 

integrado, relatório anual, entre outros (MORISUE; RIBEIRO; PENTEADO, 2012). O ponto 

em comum entre esses é a abordagem de temas do tripé da sustentabilidade (KPMG, 2015). 

Estudo realizado pela KPMG (2015) mostrou que, de 1999 a 2015, o percentual de 

publicação de relatórios de sustentabilidade entre as 250 maiores empresas do mundo subiu de 

35% para 92%. Já levando em consideração as 100 maiores empresas de 41 países, o aumento 

foi de 24% para 73% no mesmo período, como mostra a figura abaixo. 

 

 

:  

 

 

Na prática, existem três principais abordagens que, muitas vezes, são utilizadas de 

maneira integrada, para que as empresas busquem ser mais sustentáveis: (i) investir no 

relacionamento com seus diversos stakeholders, dando atenção às suas demandas; (ii) 

desenvolver novos modelos de negócios, que tenham como propósito principal a geração de 

benefícios socioambientais, além de rentabilidade; (iii) focar suas estratégias de gestão em um 

número limitado de temas, chamados de temas materiais, de acordo com os principais desafios 

da sustentabilidade para o seu determinado setor de atuação (LYDENBERG, 2013). 

Tendo esse estudo como eixo central a materialidade, cabe então o aprofundamento 

desse conceito e abordagem.  

 
Taxa das 100 maiores empresas de 41 países 
Taxa das 250 maiores empresas do mundo 

Figura 2 - Taxa de relatório de sustentabilidade.  

Fonte: KPMG International (2015). 
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2.3. Identificação de temas materiais 

 

O termo materialidade foi originado na contabilidade e formalizado em 1936, em 

brochuras do Comitê da Reserva Federal dos Estados Unidos, preparadas em cooperação com 

o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, que tinham como objetivo 

fornecer métodos e procedimentos para a preparação de relatórios financeiros. Esses 

documentos definiam que um valor material é aquele que representa, por exemplo, pelo 

menos 5% do EBIT (Earnings Before Interest and Taxes ou lucro antes do imposto de renda, 

em português) e, por isso, deveria ser inserido nas demonstrações contábeis e checado pelos 

auditores envolvidos (REININGA, 1968). Outra definição de materialidade nesse contexto, 

indo além da visão quantitativa, engloba a importância que a informação possa ter para o 

leitor, ou seja, se a inserção ou omissão dessa informação puder influenciar a decisão do 

leitor, ela deverá ser inserida nos relatórios financeiros (BRAECKEL; BONTEMPS, 2005; 

ECCLES, 2012). 

Foi com base nessa definição mais qualitativa de materialidade que os guias para 

consolidação de informações de sustentabilidade se basearam. No entanto, ao invés de 

enxergar o leitor como o acionista, esses guias identificam que o público de interesse poderia 

ser qualquer stakeholder (ECCLES, 2012). 

A GRI, criadora da metodologia mais utilizada internacionalmente para elaboração 

de relatórios de sustentabilidade, vem reforçando, a cada nova edição da metodologia, a 

importância de incluir no relatório os temas materiais (GRI, 2016). O Integrated Reporting 

(IR), metodologia também utilizada para a elaboração desses relatórios, também reconhece a 

importância desse conceito (IIRC, 2013).  

Ainda de acordo com a GRI (2016), o princípio da materialidade envolve a 

identificação de tópicos com base em duas dimensões: i) importância dos impactos 

econômico, social ou ambiental causados pela empresa; e ii) influência do tema na avaliação 

dos stakeholders. A figura abaixo apresenta a representação visual da priorização de temas de 

acordo com essa metodologia (GRI, 2016).    
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Outra definição de temas materiais é dada pelo IR, que define esses como os assuntos 

que podem afetar a capacidade da organização de gerar valor ao longo do tempo (IIRC, 2013). 

Não existe uma única maneira de se levantar os temas materiais para um negócio. 

Levando em consideração as metodologias citadas acima, a KPMG (2014) sugere sete passos 

para a definição da materialidade: (1) definir o objetivo e público a ser envolvido; (2) 

identificar uma longa lista com tópicos potencialmente importantes; (3) categorizar por tema 

os tópicos da lista; (4) Identificar a importância de cada tema para o negócio e para os 

stakeholders; (5) priorizar os itens de acordo com a importância para os negócios, para os 

stakeholders e para a cadeia de valor; (6) validar internamente o resultado do processo, 

chegando a lista de temas materiais; e (7) solicitar feedback dos stakeholders sobre os temas 

levantados. A figura abaixo sintetiza esses sete passos: 

 

Figura 3 – Representação da Priorização de Temas Materiais.  

Fonte: GRI (2016). 
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Em geral, o processo de materialidade, principalmente nas atividades listadas do item 

dois ao cinco do parágrafo anterior, leva em conta opiniões de stakeholders como investidores 

responsáveis, conteúdos presentes nos questionários de índices de sustentabilidade como o 

ISE, os impactos negativos causados pelas empresas, pesquisas do mercado financeiro, 

padrões setoriais para gestão e relato de sustentabilidade, bem como temas controversos que 

expões o setor na mídia. Os principais temas levantados por essas fontes serão descritos nas 

seções 2.4. e 2.5. 

 

 

 

 

Figura 4 – Processo de Materialidade 

Fonte: KPMG (2014). 
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2.4. Investimento Responsável e ISE 

 

Dentre os stakeholders consultados no processo de materialidade, é fundamental 

incluir os investidores responsáveis, que vêm aumentando seu interesse nesse tema, como será 

mostrado na seção a seguir (BRAECKEL; BONTEMPS, 2005). 

De acordo a organização Princípios para Investimento Responsável (PRI, também 

chamada de Principles for Responsible Investement, em inglês), investimento responsável 

(IR) é “uma forma de investir que busca incorporar fatores ambientais, sociais e de 

governança nas decisões de investimento, para gerir melhor os riscos e gerar retorno 

sustentável de longo prazo” (PRI, 2017).  

A utilização dessa abordagem teve início na década de 1970, e a adesão a ela vem 

crescendo ao longo dos últimos anos (LYDENBERG, 2013). De 2006 a 2016, o PRI 

aumentou o número de investidores signatários (apoiadores) de 100 para mais de 1.500. Além 

disso, os investidores signatários de 2006 representavam cerca de US$ 7 trilhões de ativos sob 

gestão e, em 2016, esse indicador já superava US$ 300 trilhões (PRI, 2016). 

Uma das razões para o aumento do uso dessa abordagem são estudos com evidências 

empíricas de que existe uma correlação positiva entre a gestão de temas ambientais, sociais e 

de governança (ASG) e a performance financeira das corporações e, com isso, um aumento 

dos retorno para os acionistas (DEUTSCHEAWM, 2015; KOTSANTONIS; PINNEY; 

SERAFEIM, 2016; MIKOLAJEK-GOCEJNA, 2016). Por isso, grande parte dos investidores 

apoia que as empresas realizem práticas de sustentabilidade (LYDENBERG, 2013). 

Pode-se definir quatro tipos distintos de investidores responsáveis, apesar de 

existirem os que integram mais de um desses modelos: (i) modelo que busca o alinhamento da 

empresa com determinado padrão ou norma, aplicando um filtro negativo; (ii) modelo que 

investe em empresas que possuem melhor rating ASG dentro de um grupo, fazendo assim 

uma estratégia denominada best in class; (iii) modelo que integra os custos das externalidades 

da empresa no valuation tradicional, ou seja, avaliando informações ASG para determinar se a 

ação da empresa está super ou subvalorizada; e (iv) modelo de investimento de impacto, que 

busca empresas que tenham como propósito principal a geração de impacto socioambiental 

positivo (LYDENBERG, 2013). 

Independentemente do modelo utilizado, os investidores responsáveis têm a 

necessidade de acesso a informações relacionadas à sustentabilidade. No entanto, muitas 

vezes, as informações disponibilizadas publicamente não suprem todas as necessidades para a 
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análise desse público. Essa situação faz com que cada investidor crie seu próprio questionário 

e o envie para as empresas (BRAECKEL; BONTEMPS, 2005). 

Um caminho que pode facilitar a atuação dos chamados Investidores Responsáveis é 

o uso de informações e carteiras de índices de sustentabilidade. O primeiro índice lançado no 

mercado foi o Dow Jones Sustainability World Index, da bolsa de Nova York, seguido pelo 

FTSE4GOOD, de Londres, e o SRI Index, da bolsa de Johanesburgo. O Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, antiga BM&FBOVESPA, foi o quarto índice de 

sustentabilidade do mundo (B3, 2017; MARCONDES; BACARJI, 2010; VEIGA; TORATO; 

VIEIRA, 2015). 

A ideia do ISE surgiu em 2003, porém, foram necessários três anos de construção 

coletiva de sua metodologia, envolvendo especialistas, academia e sociedade civil, até o 

lançamento da sua primeira carteira, em 2005. Desde então, ele é um produto que mede o 

retorno de uma carteira composta das ações mais líquidas da bolsa, que passam por avaliação 

voluntária, a partir de um questionário de múltiplas escolhas, com questões das seguintes 

dimensões: geral, natureza do produto, ambiental, social, econômica, governança corporativa 

e mudança do clima. No Apêndice I, encontra-se uma planilha com os critérios, indicadores e 

temas abordados em cada dimensão do ISE. Como pode ser visto nesse apêndices, apesar do 

questionário ser padrão para todas as empresas, existem seis versões para a dimensão 

ambiental, que se diferenciam pelo nível de impacto das empresas sobre o meio ambiente 

(MARCONDES; BACARJI, 2010).  

A tabela abaixo destaca apenas as dimensões, critérios, indicadores e temas avaliados 

pelo ISE, que estão diretamente relacionados a essa pesquisa, ou seja, aos temas: estratégia de 

sustentabilidade empresarial, materialidade e principais desafios ambientais da atualidade. 

 

Tabela 4 – Temas Abordados Pelo ISE e Relevantes para a Pesquisa 

Dimensão Geral 

  Temas avaliados 

CRITÉRIO II – 

ALINHAMENTO: 

INDICADOR 3. 

CONSISTÊNCIA DOS 

COMPROMISSOS:  

 Materialidade: Processo de selecionar os temas mais relevantes 

para a sustentabilidade por meio da identificação de principais 

impactos e com a participação das partes interessadas. 
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CRITÉRIO III – 

PERSPECTIVA 

ESTRATÉGICA: 

INDICADOR 6. 

ESTRATÉGIA E 

POSICIONAMENTO  

 Planejamento estratégico: Consideração de impactos 

socioambientais materiais diretos e da cadeia de valor, temas de 

interesse dos stakeholders e principais desafios da 

sustentabilidade como Agenda 2030 e Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

 Estratégia para definir novos produtos ou modelos de negócios: 

consideração de oferta e demanda de capital natural; 

 Avaliação de impactos socioambientais para revisão de seus 

negócios: consideração de externalidades socioambientais e 

sinergia dos negócios com a sustentabilidade. 

  
Dimensão Ambiental (Grupo A - que inclui setor de geração e transmissão / Grupo D - que 

inclui distribuição de energia elétrica) 

  Temas avaliados 

CRITÉRIO I – POLÍTICA: 

INDICADOR 1. 

COMPROMISSO, 

ABRANGÊNCIA E 

DIVULGAÇÃO 

 Política que considera aspectos ambientais. 

CRITÉRIO II – GESTÃO: 

INDICADOR 3. 

PLANEJAMENTO 

 Riscos e oportunidades associados a serviços ecossistêmicos; 

 Aspectos e impactos socioambientais; 

 Desempenho ambiental; 

 Práticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação associadas a 

eficiência do uso de recursos e produção mais limpas. 

CRITÉRIO II – GESTÃO: 

INDICADOR 4. 

GERENCIAMENTO E 

MONITORAMENTO 

 Atividades com potencial de gerar impactos ambientais; 

 Ações relacionadas ao uso e consumo sustentável de seus 

produtos. 

CRITÉRIO II – 

GESTÃO:INDICADOR 6. 

COMUNICAÇÃO COM 

PARTES INTERESSADAS 

 Comunicação com partes interessadas em relação a temas 

ambientais como: materiais e resíduos sólidos, energia, 

consumo e/ou uso da água, impacto sobre a biodiversidade, 

impacto sobre os serviços ecossistêmicos, emissões 

atmosféricas e conformidade legal. 

CRITÉRIO II – GESTÃO: 

INDICADOR 7. 

COMPROMISSO GLOBAL: 

BIODIVERSIDADE & 

SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS 

 Impactos sobre a biodiversidade; 

 Ações para conservação e uso sustentável da biodiversidade e 

dos serviços ecossistêmicos. 

CRITÉRIO III – 

DESEMPENHO: 

INDICADOR 8. CONSUMO 

DE RECURSOS 

AMBIENTAIS – INPUTS 

 Referência para desempenho ambiental: conformidade legal, 

mitigação de riscos e uso sustentável; 

 Uso de serviços ecossistêmicos e recursos em conflitos com as 

comunidades locais (apenas para Grupo A); 

 Ações de gestão (monitoramento e programa de eficiência) de 

insumos (água e energia) e de geração de efluentes (líquidos, 

gasosos e sólidos) de processos produtivos e administrativos 

(para Grupo D não há diferenciação entre processos produtivos 

e administrativo); 

 Ações para mitigar impactos sobre recursos hídricos (reuso ou 

uso eficiente) em processos produtivos e administrativo. 

CRITÉRIO III – 

DESEMPENHO: 

INDICADOR 9. EMISSÕES 

 Geração e conformidade legal de efluentes líquidos de 

processos administrativos e produtivos; 

 Emissões atmosféricas e conformidade legal das mesmas; 
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ATMOSFÉRICAS, 

EFLUENTES LÍQUIDOS E 

RESÍDUOS 

 Ações de gestão (conformidade legal, monitoramento e metas 

de geração e reciclagem) de resíduos sólidos perigosos e não 

perigosos 

 Conformidade com plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

CRITÉRIO III – 

DESEMPENHO: 

INDICADOR 10. ASPECTOS 

AMBIENTAIS CRÍTICOS 

 Ações de gestão (monitoramento, meta de redução para 

processos próprios e/ou cadeia de suprimento) de emissão e 

efluentes críticos não contemplados pela legislação; 

 Ações de gestão (monitoramento, meta de redução para 

processos próprios e/ou cadeia de suprimento) de aspectos 

ambientais não contempladas pela legislação. 

CRITÉRIO III – 

DESEMPENHO: 

INDICADOR 11. SEGURO 

AMBIENTAL 

 Cobertura de seguro (perda e danos a terceiros, limpeza, 

contenção e lucros cessante) em relação à poluição súbita e 

acidental e/ou poluição gradual. 

CRITÉRIO IV – 

CUMPRIMENTO LEGAL: 

INDICADOR 12. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE E 

CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL 

 Regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 

propriedades próprias e de terceiros utilizadas pela empresa; 

 Regularização de Áreas de Preservação Permanente (APP) sob 

propriedade da companhia. 

CRITÉRIO IV – 

CUMPRIMENTO LEGAL: 

INDICADOR 13. RESERVA 

LEGAL 

 Regularização da reserva legal em áreas da companhia. 

CRITÉRIO IV – 

CUMPRIMENTO LEGAL: 

INDICADOR 14. PASSIVOS 

AMBIENTAIS 

 Posse, previsão para sanar, provisão de recursos e divulgação 

de passivos ambientais. 

  
Dimensão Mudança do Clima 

  Temas avaliados 

CRITÉRIO I – POLÍTICA: 

INDICADOR 1. 

COMPROMISSO, 

ABRANGÊNCIA E 

DIVULGAÇÃO 

 Política e compromissos assumidos formalmente em relação à 

mudança do clima. 

CRITÉRIO II – 

GESTÃO:INDICADOR 3. 

GESTÃO DA MITIGAÇÃO 

 Elaboração de inventário e/ou estudos de pegada de carbono, 

definição de metas, realização de ações de mitigação ou 

compensação. 

CRITÉRIO II – GESTÃO: 

INDICADOR 5. SISTEMAS 

DE GESTÃO 

 Emissões de GEE dentro dos processos de avaliação de suas 

atividades (compras, logística e outras). 

CRITÉRIO III – 

DESEMPENHO:INDICADOR 

6. RESULTADOS 

 Redução de emissão de GEE 

Fonte : O autor, com base em GVCES (2016). 

 

O questionário do ISE avalia diretamente a questão de materialidade e dos impactos 

das empresas. Diversos temas abordados pelo ISE também estão alinhados direta ou 
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indiretamente aos limites planetários e serviços ecossistêmicos, abordados na seção 2.1. Os 

principais limites planetários que podem ser relacionados ao questionário do ISE são: 

mudança do clima (com destaque por ter uma dimensão exclusiva), integridade da biosfera, 

alteração no território, uso de água doce, novos contaminantes e carga de aerossol atmosférico 

(STEFFEN et al., 2015). 

Além de servir como meio para a seleção da carteira, o questionário do ISE também 

tem um papel educativo, pois sua estrutura serve como um guia para que as empresas 

desenvolvam práticas de sustentabilidade. Sendo assim, os temas listados por ele podem ter 

influência direta nos temas a serem priorizados pelas estratégias das empresas 

(MARCONDES; BACARJI, 2010).  

Adicionalmente, esse questionário é aperfeiçoado continuamente para apoiar a 

melhoria contínua das empresas. Para o futuro, tanto especialistas, como as empresas que 

participam do processo, esperam que esse questionário seja focado em questões materiais para 

os diversos setores que são convidados para o processo de seleção (MARCONDES; 

BACARJI, 2010). 

Vale ressaltar também que o processo de seleção para o ISE vai além da análise do 

questionário. Este conta também com análise de evidências documentais, monitoramento da 

imprensa e asseguração de terceira parte. Por fim, a decisão final da carteira fica sob 

responsabilidade do Conselho Deliberativo do ISE (CISE), presidido pela B3 (B3, 2017).  

Todo esse processo é realizado por meio de uma parceria entre a B3 e o Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) (MARCONDES; 

BACARJI, 2010). 

Na prática, são convidadas para participar desse processo de seleção as empresas 

emissoras das 200 ações mais líquidas da bolsa de valores de São Paulo. Por sua vez, a 

carteira pode ser composta de, no máximo, 40 empresas. Todas as empresas da carteira são 

obrigadas a deixar seus questionários públicos (B3, 2017). 

Em 2016, a carteira foi composta de 34 empresas, sendo 10 (29%) de empresas do 

setor elétrico e quatro (12%) do setor bancário, os dois setores com maior representatividade 

na carteira (B3, 2017). Essa carteira foi parte fundamental para a definição do conjunto de 

empresas estudadas, que está na seção ‘Metodologia’. 
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2.5. Impactos e Controvérsias do Setor Elétrico  

 

O setor de eletricidade é formado de empresas que constroem, possuem e/ou operam 

usinas geradoras, linhas de transmissão e/ou distribuição de eletricidade, bem como de 

companhias que vendem essa energia (SASB, 2015). 

A geração de eletricidade pode ser originada de diversas fontes, incluindo recursos 

naturais não renováveis, como carvão, gás natural e combustíveis nucleares, assim como 

recursos naturais renováveis, como energia da água, vento e sol (SASB, 2015).  

No Brasil, a matriz elétrica é composta da seguinte forma: 68,1% de 

hidroeletricidade, 9,1% de gás natural 8,2% de biomassa, 5,4% de energia eólica, 2,9% de 

carvão e derivados, 2,6% de nuclear e 3,7% de outros combustíveis fósseis e energia solar 

(EPE, 2017). 

 A Tabela 5 mostra os principais aspectos ambientais negativos e atenuantes 

associados às principais fontes de geração de energia no Brasil, de acordo com padrões 

científicos. Dessa maneira, é possível observar que nenhuma forma de geração de energia é 

isenta de impacto negativo sobre o meio ambiente. 

 

Tabela 5 - Aspectos Positivos e Negativos das Principais Fontes de Geração de Energia no Brasil 

  Aspectos Negativos 
Aspectos 

atenuantes 
Fontes 

Hidroeletricidade 

- Alteração do regime 

hídrico do corpo 

d’água; 

- Alteração do uso do 

solo e retirada da 

vegetação nativa; 

- Aumento dos 

processos erosivos; 

- Interferência na 

biodiversidade 

(aquática e terrestre); 

- Deterioração da 

qualidade da água 

(eutrofização); 

- Emissão de metano 

nos primeiros anos de 

reservatório. 

- Não há emissão de 

GEE na geração de 

eletricidade. 

Guerra; 

Carvalho 

(1995)  

(2)Tolmasquim 

(2016) 

Sartori et al., 

(2015) 

Termoelétrica: 

Gás natural 

- Emissão de CO2 e 

NOx; 

- Redução da 

disponibilidade hídrica 

e geração de efluentes. 

 - Alteração no uso 

do solo e 

interferência na 

biodiversidade de 

magnitude baixa; 

- Baixa emissão de 

Guerra; 

Carvalho 

(1995)  

(2)Tolmasquim 

(2016) 

Sartori et al., 
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Material Particulado 

(MP) e SOx; 

- Baixa emissão de 

CO2 (50% menos 

que termoelétricas a 

carvão). 

(2015) 

Termoelétrica: 

Carvão e 

derivados 

- Elevada emissão de 

MP, GEE, como CO2, 

NOx, SOx e outros; 

- Redução da 

disponibilidade hídrica 

e geração de efluentes; 

- Geração de resíduos 

sólidos perigosos e não 

perigosos; 

- Contaminação do solo 

e água por materiais 

perigosos; 

- Aspectos relacionados 

ao transporte do carvão: 

poluição sonora, 

emissão de poluentes e 

riscos para 

biodiversidade. 

 - Alteração no uso 

do solo e 

interferência na 

biodiversidade de 

baixa magnitude. 

 

(2)Tolmasquim 

(2016)  

Spath; Mann 

(2000)  

IFC (2008) 

Termoelétrica: 

Biomassa 

- Emissão de Material 

Particulado (MP) e 

NOx; 

- Redução da 

disponibilidade hídrica 

e geração de efluentes; 

- Aspectos relacionados 

ao transporte de 

biomassa: poluição 

sonora, emissão de 

poluentes e riscos para 

biodiversidade. 

- Emissão de GEE 

considerada neutra; 

- Alteração no uso 

do solo e 

interferência na 

biodiversidade de 

magnitude baixa. 

(2)Tolmasquim 

(2016)  

Sartori et al., 

(2015) 

Energia eólica 

- Alteração do uso do 

solo e aumento dos 

processos erosivos; 

- Morte de aves e 

morcegos; 

- Emissão de ruídos que 

afastam a fauna 

silvestre. 

- Não emite gases; 

- Não gera resíduos. 

(2)Tolmasquim 

(2016)  

Sartori et al., 

(2015)  

Grupo Banco 

Mundial 

(2015) 

Nuclear 

- Redução da 

disponibilidade hídrica 

e geração de efluentes 

com temperaturas 

elevadas; 

- Poluição química por 

resíduos radiativos; 

 - Riscos de tragédias 

ambientais, poluindo 

água, rios e ar, bem 

- Não há emissão de 

GEE e outros 

poluentes. 

(2)Tolmasquim 

(2016)  

Sartori et al., 

(2015) 
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como impactando a 

biodiversidade. 

Fontes: O autor, com base nos autores citados. 

 

Por sua vez, as atividades de transmissão e distribuição de energia elétrica têm seus 

principais impactos relacionados à modificação e perda de habitats terrestres e aquáticos, 

perda de biodiversidade relacionada a alteração do uso do solo, colisão e eletrocussão de aves 

e morcegos, bem como morte desses e outros animais devido a incêndios florestais, geração 

de materiais perigosos como óleos (bifenilpoliclorado – PCB, também chamado de Ascarel), 

emissão de gases (hexafluoreto de enxofre -SF6) e poluição química devido ao uso de 

herbicidas e conservantes do material de construção civil (IFC, 2007).  

Esses impactos estão diretamente relacionados aos limites planetários, citados na 

seção 2.1. Os principais limites diretamente impactados nas atividades de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica são: mudança do clima, integridade da biosfera, 

alteração no terreno, uso de água doce, carga de aerossóis atmosféricos e novos contaminantes 

(STEFFEN et al., 2015). 

Para ajudar as empresas a atuar frente a esses impactos, algumas pesquisas do 

mercado financeiro e de padrões setoriais para gestão e relato de sustentabilidade especificam 

temas materiais a serem geridos e reportados pelo setor elétrico, como pode ser visto a seguir. 

As primeiras duas referências estão relacionadas a padrões de relatos de sustentabilidade, e as 

duas últimas são pesquisas realizadas com investidores. 

O Sustainability Accounting Standards Boards - SASB (2015), é uma organização 

americana que provê diretrizes de gestão e comunicação de tópicos da sustentabilidade para 

diversos setores. De acordo com essa organização, os principais temas ambientais para o setor 

elétrico são: emissão de gases do efeito estufa (GEE), planejamento de recursos energéticos, 

impactos na qualidade do ar, gestão das cinzas do carvão e gestão da água. 

A GRI (2013) também fornece um padrão de reporte específico para o setor elétrico, 

que adiciona a essa lista outras atividades mais específicas, que também têm potencial de 

causar impactos: uso e descarte de PCBs; realização de atividade para assegurar a segurança 

hídrica da bacia hidrográfica; uso de água para resfriamento; descarte de águas termoelétricas; 

gestão de resíduos radioativos e gestão da biodiversidade, como pragas, flora e fauna na 

instalação e operação das atividades. 

A RobecoSAM (2017) é um gestora de ativos que realiza pesquisa e desenvolve a 

metodologia e avaliação do DJSI. Anualmente, ela lança um relatório, denominado 
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Sustainability Yearbook, em que lista os principais temas a serem geridos por cada setor. Para 

o setor elétrico, ela destaca os seguintes temas ambientais: estratégia climática, geração de 

eletricidade e ecoeficiência operacional. 

 Ademais, o Banco HSBC (2016) também realizou uma pesquisa para identificar os 

temas ASG mais importantes para diversos setores. Para o setor elétrico, o principal tema 

ambiental identificado é a mudança do clima e a redução de gases de efeito estufa. 

Em geral, as pesquisas de investimento responsável e padrões setoriais para gestão e 

relato de sustentabilidade consideram a maioria dos limites planetários impactados pelo setor 

elétrico, de acordo com a literatura acadêmica. A única exceção está relacionada ao limite de 

Alteração de Território não considerado material por nenhuma dessas fontes não acadêmicas, 

ou seja, como visto anteriormente, esse é um impacto relevante para o setor elétrico, que não é 

abordado pelos principais padrões de identificação de materialidade utilizados pelas empresas 

e pelos investidores. 

 

Tabela 6 - Abordagem dos Principais Impactos do Setor por Padrões Reporte de Sustentabilidade e 

Pesquisas de IR 

Limites planetários impactados pelo 

setor de acordo com a literatura 

acadêmica (STEFFEN et al., 2015) 

SASB GRI RobecoSAM HSBC 

Mudança do clima X  X X 

Integridade da biosfera  X   

Alteração no território     

Uso de água doce X X   

Carga de aerossol atmosférico X    

Novos contaminantes X X   

Fonte: O autor 

 

Além dos impactos causados pelas empresas, de pesquisas do mercado financeiro e 

de padrões setoriais para gestão e relato de sustentabilidade, as controvérsias ASG também 

podem ser determinantes para atuação empresarial. Entende-se controvérsias como fatos 

públicos, que estão documentados e podem ser rastreados, que representem ou tenham 

potencial de representar um impacto negativo nas empresas (CHACON; TEIXEIRA, 2016; 

FERRARI; ALVES; RAMOS, 2018; TEIXEIRA; RODRIGUES; FARIAS, 2017). 

A análise desse componente pode ser feito por meio do estudo denominado 

“Controvérsias ASG”, elaborado pela SITAWI, que levanta anualmente os fatos controversos 

de 100 empresas brasileiras selecionadas, principalmente, de dentro do ISE e do Ibovespa 

(índice que reúne os ativos com maior negociabilidade na bolsa). O estudo é realizado por 
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meio de pesquisas online em jornais e revistas  regionais e de grande circulação, portais 

especializados em questões sociais, ambientais e econômicas (CHACON; TEIXEIRA, 2016; 

FERRARI; ALVES; RAMOS, 2018; TEIXEIRA; RODRIGUES; FARIAS, 2017). 

Nos últimos três anos, este estudo englobou entre 12 e 14 empresas do setor elétrico 

por ano, sendo que empresas como Eletrobrás, Cemig e Light, já figuraram na lista das 10 

empresas com mais controvérsias ASG entre as empresas que figuram neste estudo. As 

principais controvérsias registradas estão relacionadas a questões socioambientais do 

licenciamento de hidroelétricas, principalmente da Usina Hidroelétrica de Belo Monte, 

localizada no município de Altamira, no Pará. Nesse contexto, os assuntos mais citados estão 

relacionadas ao não cumprimento da condicionante do licenciamento de realização de obras 

no sistema de saneamento na região, que são necessárias para evitar o colapso desse sistema, 

que podem levar a poluição do rio e do lençol freático. Questões relacionadas ao 

licenciamento ambiental também levaram a revogação da operação de seis turbinas na Usina 

Hidroelétrica de Santo Antônio e ao arquivamento do licenciamento da Usina Hidroelétrica do 

Tapajós.  Também são frequentes controvérsias relacionadas ao baixo nível dos reservatórios 

das hidroelétricas devido a crises hídricas, o que pode mostrar um baixo preparo para 

enfrentar as consequências da mudança do clima (CHACON; TEIXEIRA, 2016; FERRARI; 

ALVES; RAMOS, 2018; TEIXEIRA; RODRIGUES; FARIAS, 2017). 

Além desses temas socioambientais, também são frequentes controvérsias 

relacionadas a clientes, como interrupção de serviços e irregularidades na cobrança de tarifas. 

Adicionalmente, problemas de ética e governança como fraude, corrupção e concorrência 

desleal também são destaques entre as principais notícias controvérsias do setor presentes na 

mídia (CHACON; TEIXEIRA, 2016; FERRARI; ALVES; RAMOS, 2018; TEIXEIRA; 

RODRIGUES; FARIAS, 2017). 
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3. METODOLOGIA 

 

A ciência se desenvolveu com o objetivo de entender o mundo, de maneira segura e 

digna de confiança, ou seja, de forma verdadeira (GIL, 2008; KERLINGER, 1980). Esse 

objetivo é atingido por meio de pesquisas, definidas como procedimentos racionais e 

sistemáticos, que buscam responder a um problema. Por sua vez, um problema científico é 

definido como uma questão não resolvida, e que é, portanto, objeto de discussões (GIL, 

2002). O problema de pesquisa desse estudo é: os temas privilegiados pelas estratégias de 

sustentabilidade das empresas do setor elétrico estão alinhados aos principais desafios 

ambientais da atualidade? Especificamente, isso foi feito por meio da descrição das 

convergências e divergências entre esses dois elementos (estratégia empresarial de 

sustentabilidade e desafios ambientais). 

Esse problema aqui apresentado foi abordado a partir de métodos científicos 

adequados, que são entendidos como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

utilizados para responder a um problema de pesquisa e gerar conhecimento (GIL, 2008).  

Nesse contexto, esse estudo utilizou a pirâmide de perspectivas de pesquisa, 

elaborada por Ruiz (2012), para definição de visões, métodos e procedimentos. O autor 

propõe uma classificação hierárquica das perspectivas, que devem ser definidas em uma 

pesquisa científica. A seguir, serão explicadas as escolhas feitas. 
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Figura 5: Perspectivas de Pesquisa 

Fonte: O autor, com base em Ruiz (2012). 

 

3.1. Ontologia/Paradigma de Pesquisa 

 

Ontologia é a forma básica, incluindo vocabulário e premissas, utilizada para 

descrever questões do mundo e registrar conhecimento (FONSECA, 2007). Esse estudo 

utiliza a forma científica para atingir seu objetivo. 

Essa perspectiva científica é baseada na visão de que a realidade é única e pode ser 

vista e compreendida por meio da visão do mundo exterior, ou seja, sem influência do 

pesquisador no conhecimento gerado (KERLINGER, 1980). 

 

3.2. Epistemologia 

 

De acordo com Thietart (2001), o termo ‘epistemologia’ pode ser definido como o 

estudo do conhecimento, ou seja, da forma de como se pode entender a realidade para criar a 

ciência. Ainda de acordo com o mesmo autor, existem três paradigmas epistemológicos 

principais para entender como conhecimento é gerado por:  

Procedimentos de pesquisa 

Estratégia de pesquisa 

Teorias 

Epistemologia 

Ontologia / Paradigma de 
pesquisa 

Descrição do conteúdo por meio da 

ciência de maneira objetiva. 

Visão positivista defende que é 

possível a definição de padrões a partir 

de métodos adequados. 

Antropoceno e limites planetários, 

estratégia de sustentabilidade 

empresarial, processo de materialidade, 

investimento responsável e ISE e 

impactos ambientais do setor elétrico. 

Qualitativa 

Estudo de casos múltiplos. 

Pesquisas bibliográficas, análise de 

documentos e entrevistas. 
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 Interpretacionismo: defende que a realidade vem à tona por meio da interpretação 

dos atores sobre a realidade, ou seja, a realidade só existe através da lente das 

pessoas que a criam; 

 Construtivismo: acredita que, por meio do processo de interação, estudo e 

entendimento, constrói-se a realidade, levando em conta que a interação ou o 

propósito do pesquisador apoia, também, esse processo de construção; 

 Positivismo: entende que a realidade é única e pode ser vista e compreendida de 

fora da situação, ou seja, sem influência do pesquisador no conhecimento gerado. 

Isso permite a definição de leis universais, que são impostas aos atores, numa reação 

de causa e efeito. 

Esse estudo utiliza o paradigma positivista para a criação do conhecimento, de 

maneira objetiva, por meio da aplicação de métodos definidos. Nesse contexto, o resultado 

dessa pesquisa científica poderia ser verificado, ou seja, os procedimentos poderiam ser 

repetidos por outro pesquisador, e o resultado teria o mesmo padrão (KERLINGER, 1980; 

THIETART, 2001). 

Adicionalmente, o estudo seguiu o método indutivo, ou seja, tentou-se identificar um 

padrão a partir do estudo de casos específicos. Sabe-se, no entanto, que o resultado desse 

método é o desenvolvimento de uma teoria, e não o teste da mesma. Esse método se contrapõe 

ao método dedutivo, que a partir de uma regra ou teoria geral reconhecida, estuda um objeto 

específico. Como não existe uma teoria já consolidada para o tema estudado, não seria 

adequado utilizar esse método. Outro método possível seria o hipotético-dedutivo, onde se 

define hipótese para a pergunta formulada e se busca falseá-la por meio de testes. Apesar de 

ser um dos métodos mais utilizados nas ciências sociais aplicadas, não foi possível elaborar 

uma hipótese adequada para o tema estudado, que ainda carece de investigação 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007; GIL, 2008). 

 

3.3. Teorias 

 

De acordo com Kerlinger (1980, p.17), “teoria é uma exposição sistemática das 

relações entre um conjunto de variáveis. É a explicação de um fenômeno particular, ainda que 

amplo”. Nesse contexto, o presente estudo pesquisou as seguintes teorias:  

 Antropoceno e limites planetários, para entender os principais impactos e danos 

causados pelo homem ao meio ambiente na atualidade; 
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 Estratégia de sustentabilidade empresarial; 

 Priorização de temas abordados pelas empresas, também chamado de 

materialidade; 

 Investimento responsável e Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, 

para identificar os temas ambientais prioritários contidos no índice, que podem ter 

influência nas estratégias empresariais, bem como para compreender melhor a 

pré-seleção das empresas incluídas do escopo de pesquisa (ver seção ‘Escopo do 

Estudo’); 

 Impactos ambientais mais materiais para o setor de energia elétrica. 

 

3.4. Estratégia de Pesquisa 

 

Em termos de abordagem, esse estudo se baseia em informações qualitativas. 

Enquanto estudos quantitativos, preocupam-se com a medição e quantificação de dados, e, 

nesse sentido, as pesquisas qualitativas envolvem análises de informações descritivas de 

situações com as quais o pesquisador tem contato direto ou indireto (DUARTE, 2009; 

GODOY, 1995). 

Dentro da abordagem qualitativa, o objetivo dessa pesquisa pode ser classificado 

como descritivo, pois busca expor relações entre informações qualitativas, ou seja, descrever 

as convergências e divergências entre os temas privilegiados pelas estratégias de 

sustentabilidade de empresas do setor de energia elétrica e os temas mais materiais para a 

degradação ambiental.  

Um objetivo qualitativo também pode ser classificado como exploratório ou 

explicativo. Pesquisas com objetivos exploratórios buscam apenas mais familiaridade com o 

tema estudado. Por outro lado, pesquisas explicativas buscam identificar explicação para a 

ocorrência de um determinado fenômeno (GIL, 2002).  

Além disso, esse estudo é caracterizado por ser uma pesquisa não experimental, em 

que se analisa a realidade da maneira que ela é colocada, sem interferência direta. Em um 

estudo experimental, é realizado um teste para verificar qual será o padrão da reação, de 

acordo com o estímulo dado (KERLINGER, 1980). 

Adicionalmente, foi utilizada a estratégia de comparação de múltiplos estudos de 

casos, tendo como objetivo destacar as diferenças e similaridades entre eles. Essa estratégia é 

recomendada para o desenvolvimento de teorias indutivas, como explicado na seção 3.2.  
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Gil (2002, p. 54) define estudo de caso como um “estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que se permita seu amplo e detalhado conhecimento”. A 

estratégia de estudo de caso é a mais apropriada para o estudo de fenômenos contemporâneos 

inseridos dentro de um contexto real, como é o caso dessa pesquisa (YIN, 2015).  

Estudo de casos apresentam uma limitação em relação à generalização, no entanto, a 

metodologia é adequada para o presente estudo, porque não se pretende ter resultados precisos 

em relação à população, mas sim levantar possíveis teorias que estão por trás do problema de 

pesquisa (YIN, 2001, 2015). 

Esse estudo de caso também se caracteriza como um estudo de casos múltiplos, por 

contemplar mais de uma empresa, e holístico, por analisar dentro dessas unidades apenas o 

enfoque estratégico de temas materiais ambientais como subunidade. 

A escolha pela estratégia de estudo de casos múltiplos se deve a dois fatores: i) o 

estudo de caso único é recomendado para casos decisivos, raros, extremos ou reveladores de 

uma teoria significativa; ii) os resultados das pesquisas de casos múltiplos são considerados 

mais convincentes (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007; YIN, 2001). 

Vale, também, destacar duas importantes características de estudo de casos 

múltiplos: i) o desenvolvimento do arcabouço teórico é um aspecto fundamental para explicar 

se o resultado dos estudos de casos são replicáveis a casos não estudados; ii) o estudo de caso 

deve ser conduzido considerando-se cada unidade de análise, como em um estudo de caso 

único, para depois se chegar a conclusões cruzadas (YIN, 2001). 

Por fim, tanto o estudo de caso único, como o estudo de casos múltiplos podem ser 

holísticos ou incorporados, ou seja, analisar apenas uma ou mais de uma subunidade de cada 

caso, respectivamente. Os estudos holísticos são, muitas vezes, criticados por mudarem suas 

orientações durante a pesquisa, por terem um foco muito amplo. Também são feitas críticas 

em relação a estudos incorporados, porque, às vezes, estes ficam apenas no nível das 

subunidades (YIN, 2001). 

 

3.5. Procedimentos de Pesquisa 

 

Esse estudo utilizou revisão bibliográfica, análise de documentos e entrevistas 

parcialmente estruturadas como fontes de dados. Eisenhardt & Graebner (2007) reconhecem 

que essas fontes são adequadas para estudos de casos. 
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Vale ressaltar que, apesar do macro legal ter influência direta nas estratégias das 

empresas, este e a influência deste nas estratégias não foi alvo dos procedimentos de pesquisa. 

 

3.5.1. Revisão Bibliográfica 

 

A revisão bibliográfica foi utilizada para o levantamento das teorias listadas. Nesse 

contexto, a pesquisa utilizou, principalmente, livros, artigos científicos e outras publicações 

reconhecidas como científicas. Algumas bibliografias não científicas foram utilizadas na 

ausência de peças científicas com o conteúdo necessário. 

Esse procedimento é fundamental para toda pesquisa acadêmica, pois fornece 

conteúdo do que já foi estudado em relação ao tema. Isso auxilia tanto na estruturação do 

projeto, como para nortear as discussões do trabalho (SILVA, 2005).   

Esse procedimento apresenta a vantagem de dar acesso a uma ampla gama de 

conteúdos. Por outro lado, é importante o uso de fontes confiáveis, para evitar a reprodução de 

erros cometidos por pesquisas anteriores (GIL, 2002). 

 

3.5.2. Pesquisa Documental 

 

De acordo com Gil (2002), apesar de se assemelhar à revisão bibliográfica, a 

pesquisa documental utiliza materiais de fontes mais diversificadas e que ainda não receberam 

tratamento analítico científico. Algumas das vantagens desse procedimento são: a utilização 

de informações ricas e estáveis, a não exigência de contato com todos os sujeitos envolvidos 

no processo de construção dos documentos e a possibilidade de verificar os conteúdos.  

Os principais documentos analisados nesse estudo foram relatórios de 

sustentabilidade, websites e respostas ao ISE das empresas estudadas. Essas são consideradas 

fontes secundárias, por já terem passado por análises dentro das empresas (GIL, 2002). As 

empresas também costumam disponibilizar informações de sustentabilidade a partir de outras 

fontes como CDP (antigo Carbon Disclosure Project),  Pacto Global e Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial, fontes que não foram utilizadas por essa pesquisa.  

O relatório de sustentabilidade é a principal ferramenta utilizada por empresas para 

prestar contas aos seus grupos de interesses, também chamados de stakeholders, que 

demandam cada vez mais essas informações, conforme já citado anteriormente. Esse é um 

documento autodeclarado, apesar de frequentemente passar por um processo de verificação. É 
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importante considerar as informações contidas nesses documentos com cautela, pois, muitas 

vezes,trata-se de dados tendenciosos . Inclusive, diversas críticas têm sido feitas a esses 

relatórios, pois costumam ser marqueteiros, repletos de ‘boas’ notícias (MORISUE; 

RIBEIRO; PENTEADO, 2012). 

Foram analisados os relatórios e websites das três empresas estudadas em 

profundidade e de outras cinco empresas incluídas no ‘Escopo do Estudo’ (ver seção 3.7).  

Essa pesquisa não citou o nome de nenhuma das empresas de maneira específica, já 

que todas que participaram do estudo solicitaram confidencialidade das informações durante 

as entrevistas. Uma delas solicitou, inclusive, um termo de confidencialidade com firma 

reconhecida em cartório. 

 

3.5.3. Entrevistas Parcialmente Estruturadas 

 

A entrevista é uma técnica que geralmente envolve duas pessoas, em que uma 

formula a questão e a outra responde (GIL, 2002). Essa técnica é considerada eficiente para 

coletar dados empíricos de qualidade. Por outro lado, as informações podem ser enviesadas 

pelo ponto de vista do entrevistado. Nesse contexto, o uso de mais de um caso e a análise de 

diversos documentos buscam reduzir esse risco (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). 

Existem dois tipos principais de entrevistas: informais e formais. A diferença entre 

esses tipos está no grau em que o questionário é formalizado ou estruturado. Nas entrevistas 

formais, são utilizados questionários formais e estruturados, em que se pergunta a todos os 

informantes as mesmas questões de maneira sequencial, como determinado previamente. As 

respostas podem ser abertas, ou limitadas a uma lista de alternativas implícitas ou declaradas. 

Esse tipo de entrevista é comum em censos e pesquisas mercadológicas, mas também é 

utilizada em outros estudos de várias áreas do conhecimento. Os questionários estruturados 

apresentam vantagens, pois, normalmente, são mais fáceis de serem conduzidos e 

interpretados (SELLTIZ et al., 1987; YIN, 2001). 

Os questionários não estruturados são mais difíceis de serem comparados e, 

frequentemente, a grande quantidade de informações resultante dessas entrevistas dificulta a 

sistematização e a análise, bem como a seleção do que é relevante para ser incluído (SELLTIZ 

et. al., 1974; YIN, 2001).  

Esse estudo utilizou entrevistas parcialmente estruturadas, ou seja, que utilizam 

questionários não totalmente formalizados. Nesse caso, o pesquisador possui um esboço do 
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questionário e adapta o roteiro de questões para cada entrevista. Com essa técnica, o 

pesquisador pode indagar os entrevistados sobre os fatos, solicitando informações adicionais 

(SELLTIZ et. al., 1974).  

Para a construção desse esboço do questionário, é necessário considerar que: as 

perguntas devem estar relacionadas ao problema; não se devem incluir perguntas cujas 

respostas possam ser obtidas de forma mais precisa por outros meios; as perguntas devem ser 

objetivas e claras; o número de perguntas deve ser limitado e as primeiras questões devem ser 

mais simples do que as últimas (GIL, 2002).  

O Apêndice II apresenta o esboço do questionário utilizado nas entrevistas com as 

empresas, que foi desenvolvido com base na revisão bibliográfica. Este foi adaptado em cada 

entrevista, principalmente, para indagar especificamente por que determinado tema é ou não 

material para cada empresa. As entrevistas também foram utilizadas para perguntar dúvidas 

sobre os documentos analisados previamente e sobre conteúdos abordados na própria 

entrevista, que não tenham ficado claros em um primeiro momento. 

As entrevistas tiveram duração de, aproximadamente, uma hora. Estas foram 

realizadas com profissionais da área de sustentabilidade de nível gerencial e diretoria, 

diretamente envolvidos com a definição das estratégias das empresas. Todas as empresas 

solicitaram confidencialidade e uma delas solicitou a assinatura de um acordo de 

confidencialidade. Por essa razão, conforme já exposto, os nomes das empresas e dos 

entrevistados foram mantidos em sigilo. Para as empresas, foram adotados pseudônimos. A 

tabela abaixo caracteriza os entrevistados. 

 

Tabela 7 – Caracterização dos Entrevistados  

Entrevistado Empresa 
Cargo do 

entrevistado 

Tempo de 

empresa 

(anos) 

Tempo no 

cargo 

(anos) 

Data da 

entrevista 

1 
Mais que 

Energy  

Superintendente de 

sustentabilidade e 

governança 

38 6 30/10/2017 

2 
Energia 

Tradição  

Diretor de 

Sustentabilidade 
9 3 11/10/2017 

3 Geração X 

Gerente de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

17 17 04/10/2017 

Fonte: O autor. 
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O entrevistado 1, da empresa ‘Mais que Energy’, teve acesso ao projeto de pesquisa e 

ao esboço da entrevista em momento prévio, pois esse foi um requisito para a realização do 

procedimento. Além disso, uma quarta entrevista com uma quarta empresa foi realizada e 

descartada, porque a profundidade não se considerou adequada.  

Por fim, cabe ressaltar que todas as entrevistas tiveram seus áudios gravados, com a 

autorização prévia dos entrevistados. 

 

3.6. Análise de dados 

 

A apreciação documental e das entrevistas foi feita por meio de análise de dados 

qualitativa. Essa metodologia possibilita “reinterpretar as mensagens e atingir uma 

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum” (MORAES, 

1999, p.8), ajudando a neutralizar a percepção do leitor. Para isso, o material bruto é 

processado, com o objetivo de facilitar a compreensão, a interpretação e a inferência na 

análise do conteúdo.  

De acordo com Moraes (1999), esse método pode ser realizado em cinco etapas 

descritas a seguir: 

i. Preparação: identificar as informações a serem analisadas e criar uma codificação 

de identificação (palavras, letras ou números) para enquadrar e agrupar as unidades 

analisadas. Esse estudo analisou dessa maneira as informações documentais 

(relatórios e website) e as entrevistas. Cada empresa recebeu uma identificação em 

números romanos. Os temas relevantes para a pesquisa foram classificados 

conforme se observa na tabela de código a seguir: 

 

Tabela 8 – Lista de Códigos para Análise de Conteúdo 

0 Atuação da empresa 

    

1 Processo de materialidade 

1.a Método utilizado 

1.b 
Lista inicial de temas e 

consideração de estado de 

mundo 

1.c Identificação de impactos 

1.d Stakeholders engajados 
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1.e Aprovação 

1.f Lista de temas materiais 

    

2 
Compromisso com o meio 

ambiente 

    

3 Características do relato 

    

4 Desafios ambientais 

4.a Mudança do clima 

4.b Integridade da biosfera 

4.c Alteração no território 

4.d 
Redução da camada de 

ozônio 

4.e Uso de água doce 

4.f Novos contaminantes 

4.g 
Carga de aerossol 

atmosférico 

4.h 
Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e fósforo) 

4.i Ambiental geral 

    

5 
Outras informações 

relevantes 

Fonte: O autor. 

 

ii. Transformação do conteúdo em unidade: Definir o elemento unitário (palavras, 

frases, parágrafo ou temas) que será categorizado; deliberar um código para cada 

unidade e isolar cada unidade de análise. É importante que cada unidade possa ser 

analisada fora do seu contexto. A unidade escolhida por esse estudo foi o 

parágrafo. Cada parágrafo que se relacionava aos temas analisados foi identificado 

e separado por empresa e por código. Esse processo se apoiou em tabelas; 

iii. Categorização: agrupamento de dados considerados semelhantes, de acordo com 

critérios determinados pelo código. É importante lembrar que um número alto de 

categorias aumenta a precisão, mas dificulta a análise; 

iv. Descrição: apresentação em forma de tabelas e/ou textos, que expresse o 

significado das unidades de análise presentes em cada categoria; 

v. Interpretação/discussão: análise dos dados por meio de fundamentação teórica e/ou 

construção da teoria. 

O resultado dessas análises destaca semelhanças e diferenças entre os temas 

priorizados pelos casos estudados e os temas ambientais importantes para o setor. 



55 
 

 
 

3.7. Escopo do Estudo 

 

Para garantir a relevância de um estudo de caso, é necessária a seleção de casos 

possíveis e adequados, que destaquem e ampliem a teoria que está sendo construída 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). 

Foi selecionado o setor de energia elétrica, por ser o setor com mais representantes na 

carteira do índice, oferecendo assim maior possibilidade de contato com empresas que são 

líderes em sustentabilidade.  

Das 35 e 34 empresas selecionadas para comporem as carteiras do ISE vigentes em 

2016 e 2017, respectivamente, 10 (~29%) eram do setor elétrico. Apenas uma das empresas 

que foi selecionada para a carteira de 2016 não foi escolhida para o ano seguinte, entrando, 

assim, uma nova representante do setor (B3, 2017). 

A tabela abaixo traz o nome das empresas do setor elétrico selecionadas para compor 

a carteira do ISE nos últimos dois anos: 

 

Tabela 9 – Empresas Convidadas e Selecionadas para a Carteira do ISE  

Convidadas Ano da carteira 

AES TIETE ENERGIA SA 2016/2017 

CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. 2017 

CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO 2016 

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 2016/2017 

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 2016/2017 

CPFL ENERGIA S.A. 2016/2017 

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 2016/2017 

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR 2016/2017 

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. 2016/2017 

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (Tractebel em 2016) 2016/2017 

LIGHT S.A. 2016/2017 
Fonte: O autor, com base em dados fornecidos pelo GVces e website da B3. 

 

Nesse contexto, foram convidadas a participar dessa pesquisa todas as empresas do 

setor que compunham a carteira do ISE em 2017, o que representa um grupo de organizações 

que, provavelmente, estão mais avançadas nesse tema por terem atingido esse resultado. Além 

disso, devido ao limite de tempo e recursos, restringiu-se a quatro o número de estudos de 
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casos, de acordo com a ordem de resposta ao convite e a qualidade das informações 

fornecidas; por isso, um dos estudos de casos foi descartado. Todas as empresas solicitaram 

confidencialidade nas informações fornecidas, portanto, a lista das empresas estudadas não foi 

disponibilizada. 
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4. ESTUDOS DE CASOS DAS EMPRESAS 

 

4.1. Empresa: Mais que Energy 

 

4.1.1. Informações Analisadas 

 

Para o estudo de caso da empresa ‘Mais que Energy’, foram analisados dados 

secundários e, posteriormente, dados primários. 

Em relação aos dados secundários, foi realizada a análise do Relatório de 

Sustentabilidade da Holding de 2016, lançado em 2017. Esse relatório aborda estratégias e 

atividades do ano de 2016, além de mostrar históricos de alguns temas. O relatório utiliza a 

metodologia da GRI e se autoclassifica como essencial, ou seja, contêm, ao menos, um 

indicador de cada tema considerado material. 

Para complementar a análise do relatório, foram analisados todos os materiais 

contidos no website da companhia, relacionados aos temas ambientais. Por fim, foram 

analisadas as respostas fornecidas ao questionário do ISE de 2016, que abordam todas as 

atividades da empresa relacionas ao setor elétrico. Como será visto mais adiante, a empresa 

também atua em outros setores. 

Os dados primários, por sua vez, foram coletados com o Superintendente de 

Sustentabilidade e Governança. A caracterização do entrevistado encontra-se na subseção 

‘Entrevistas Parcialmente Estruturadas’, dentro de metodologia. Vale destacar que essa foi a 

única empresa que exigiu que fosse enviado o projeto de pesquisa e a estrutura da entrevista 

antes da data agendada. 

 

4.1.2. Atuação da Mais que Energy 

 

De acordo com a análise documental, a organização se caracteriza como uma 

empresa de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de atuar no setor de 

telecomunicações e gás natural. Apesar disso, os documentos analisados se focam nas 

atividades relacionadas à eletricidade, por serem essas as suas atividades principais (MAIS 

QUE ENERGY, 2017a). 
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Em relação à geração, a empresa utiliza usinas hidroelétricas, termoelétricas a carvão 

e parques eólicos (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Essa descrição foi apresentada ao Entrevistado 1, que destacou que a empresa 

também planeja investir no setor de energia solar (ENTREVISTADO 1, 2017). 

 

4.1.3.  Processo de Materialidade 

 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa descreve que o processo de 

materialidade se iniciou em 2013, quando foram feitas consultas de percepções com partes 

interessadas, por meio de contato direto com os stakeholders, pesquisa a mídias, consultas à 

liderança e referências bibliográficas. De acordo com a empresa, em 2016, assim como nos 

anos anteriores, a matriz de materialidade foi atualizada por consultas feitas com os diretores 

da holding e de suas controladas, análise dos principais impactos da empresa e avaliação das 

seguintes referências bibliográficas: Relatório Anual da RobecoSAM – empresa que conduz a 

avaliação das empresas para participação no Índice de Sustentabilidade do Dow Jones (DJSI) 

e anualmente indica os principais temas para cada setor; o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE B3); o SASB - iniciativa que define os padrões de materialidade para as 

empresas com capital aberto na bolsa americana; e, por fim, o relatório de RepRisk, uma 

empresa de pesquisa e inteligência de mercado especializada em temas ASG para o mercado 

financeiro e para corporações, que lista, a mando das empresas, os principais riscos ASG para 

elas (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Vale salientar que a empresa divulga em seu Relatório Sustentabilidade seus 

principais impactos que, como visto, foram considerados nesse processo (MAIS QUE 

ENERGY, 2017a). 

 Nas atividades de geração, a empresa destaca os impactos da instalação de usinas 

hidroelétricas e eólicas, principalmente associados à alteração de território e perda da 

biodiversidade. Adicionalmente, a empresa também destaca que as alterações nas condições 

naturais dos fluxos de água é um dos principais impactos das empresas sobre os recursos 

hídricos. Já na fase de operação desses empreendimentos, os principais impactos estão 

relacionados à geração de resíduos perigosos e ao uso recursos naturais (MAIS QUE 

ENERGY, 2017a).  
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Nas atividades de construção das linhas de transmissão e distribuição, a empresa 

destaca que os principais impactos também estão relacionados à alteração de território e perda 

da biodiversidade. Isso se deve à fragmentação florestal e à redução de populações de espécies 

nativas, ocasionadas pela supressão da vegetação na faixa de servidão (MAIS QUE 

ENERGY, 2017a). 

Em relação à consulta de stakeholders, a empresa lista as seguintes interessadas: 

meio ambiente, empregados, acionistas, investidores, clientes e consumidores, concorrentes, 

comunidades, fornecedores, sociedade e órgãos governamentais, como Ministério de Minas e 

Energia (MME) e outros órgãos coligados, como Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Operador Nacional do Sistema (ONS). 

Por outro lado, a empresa não deixa claro quais dessas foram consultadas no processo de 

materialidade (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Por fim, a empresa afirma que o Conselho de Administração é o órgão responsável 

por aprovar a matriz de materialidade e que, após essa etapa, os seguintes temas ambientais 

foram considerados prioritários para a empresa: Ecoeficiência; Mudanças Climáticas; 

Impactos nos Ecossistemas (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

O Entrevistado 1 complementou essas informações acerca do processo de 

materialidade, informando que, em 2013, a Mais que Energy elaborou uma lista com os 

principais temas para o setor, por meio da consulta à academia, órgãos reguladores e algumas 

plataformas de sustentabilidade. Entre as plataformas, o entrevistado destaca o ISE, o DJSI e o 

SASB que, de acordo com ele, já indicam as principais preocupações da sociedade e os 

principais problemas ambientais para o setor (ENTREVISTADO 1, 2017). 

Além disso, o entrevistado ratificou que o processo de materialidade considerou a 

análise de mídias. Em relação à sociedade, ele informou que foram incorporados os principais 

comentários que chegaram pelos canais de relacionamento online com a sociedade, como 

website e ouvidoria (ENTREVISTADO 1, 2017). 

De acordo com o Entrevistado 1, outros stakeholders com conhecimento da temática 

ambiental foram envolvidos no processo de materialidade: investidores responsáveis, 

mencionando a MSCI (empresa internacional de pesquisa para investimentos, focada nos 

temas de riscos e mensuração de performances empresariais); o IBAMA e a própria 

consultoria que ajudou no processo de relato, que possuía especialistas ambientais 

(ENTREVISTADO 1, 2017). 
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Por fim, o Entrevistado 1 complementou os temas materiais da empresa, destacando 

que os temas ‘energia alternativa’, ‘recursos hídricos’ e ‘inovação’ vêm ganhando cada vez 

mais espaço. Além disso, ele destacou que alguns assuntos, como Ecoeficiência, englobam 

diversos temas. 

Apesar do processo não ter sido descrito de forma linear, nem nos documentos 

analisados e nem na entrevista, é possível entendê-lo, conforme o fluxo abaixo. 

 

Figura 6 - Processo de Materialidade da Mais que Energy.  

Fonte: O autor, com base no Relatório de Sustentabilidade e Entrevistado 1. 
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4.1.4. Compromissos com o Meio Ambiente 

 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa afirma, diversas vezes, seu 

compromisso em mitigar impactos ambientais e cumprir a legislação. Outra estratégia 

destacada nesse documento é o compromisso com o aumento de produção de energia 

renovável (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Paralelamente a isso, em seu website, a empresa divulga três políticas corporativas 

pertinentes a essa pesquisas: Política do Sistema de Gestão Integrado, Política de Mudanças 

Climáticas e Política de Sustentabilidade (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

A Política do Sistema de Gestão Integrado destaca o compromisso de prevenção à 

poluição, principalmente ocasionada por óleos industriais. Já na Política de Mudanças 

Climáticas, a empresa se compromete com: (i) considerar as mudanças climáticas e a 

adaptação a elas na  análise de riscos, de oportunidades, de finanças, de expansão e operação 

de seus ativos, (ii) manter a geração, majoritariamente, com fontes renováveis, (iii) elaborar, 

verificar e divulgar inventários de GEE, (iv) mitigar a mudança do clima, por meio de 

tecnologias, projetos de eficiência e conservação de energia, (v) promover a educação sobre o 

tema na cadeia de valor, (vi) participar em fóruns de discussão sobre o tema e (vii) estimular 

projetos de pesquisa e desenvolvimento para buscar soluções para operação e expansão de 

seus negócios (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

Por outro lado, a Política de Sustentabilidade é mais ampla e se compromete com a 

conservação ambiental de maneira genérica e com temas específicos. Os compromissos 

genéricos estão relacionados com (i) gerenciamento de temas ambientais, mitigar impactos 

negativos e potencializar os positivos; e (ii) promover ecoeficiência, reduzindo o consumo dos 

recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos. Os temas específicos tratados nessa política 

são: (i) mudança do clima, e (ii) conservação da biodiversidade, principalmente das espécies 

mais vulneráveis (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

Com isso, podemos concluir que os principais compromissos da empresa estão 

relacionados aos seguintes limites planetários: novos contaminantes, mudança do clima e 

integridade da biodiversidade (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

Por fim, de acordo com o Entrevistado 1 (2017), todas as empresas do grupo ‘Mais 

que Energy’ são direcionadas pelos mesmos compromissos e estratégias (ENTREVISTADO 

1, 2017). 
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4.1.5. Gestão dos Principais Desafios Ambientais da Atualidade 

 

Conforme destacado na introdução dessa pesquisa, os desafios ambientais 

fundamentais da atualidade foram embasados em três principais estudos: dois de limites 

planetários (ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015) e o Millennium Ecosystem 

Assessment (2005). Essa seção apresenta as estratégias de gestão da ‘Mais que Energy’ em 

relação aos limites planetários, que estão diretamente relacionados aos serviços 

ecossistêmicos, como destacado na seção ‘Antropoceno e Desafios Ambientais’.  

 

 Mudança do Clima 

 

Mudança do clima é um tema definido como material pela ‘Mais que Energy’, e as 

diversas estratégias relacionadas ao tema evidenciam isso. 

Como visto na seção anterior, a ‘Mais que Energy’ possui uma política de mudança 

do clima, cujos compromissos são reafirmados em seu relatório de sustentabilidade. Além 

disso, a empresa possui estratégias para geração de energia renovável, meta para redução do 

consumo de eletricidade e combustíveis, bem como ações voltadas para gestão e governança 

das mudanças climáticas (MAIS QUE ENERGY, 2017a, 2017b). 

A empresa tem o compromisso de aumentar a produção de energia renovável. Para 

isso, ela tem investido na construção de diversos parques eólicos (MAIS QUE ENERGY, 

2017a). Nesse contexto, em 2013, a ‘Mais que Energy’ criou uma subsidiária focada em 

energias renováveis, que foi descontinuada em 2017. De acordo com a empresa, essa ação foi 

tomada pois a empresa atingiu seu objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas 

renováveis (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

Em relação ao consumo de eletricidade, a empresa informa em seu website que tinha 

como meta reduzir, até 2019, 10% do consumo de energia utilizado pelas suas unidades do 

estado onde está localizada a matriz da empresa. Entre 2014 e 2015, a empresa atingiu uma 

redução de 3% nesse consumo e, em 2016, teve uma redução adicional de 8%, atingindo 

assim sua meta com três anos de antecedência. As principais ações para isso foram: (i) 

redução do horário de funcionamento dos ares condicionados; (ii) implantação de um sistema 

para otimizar o uso de energia dos equipamentos de informática; (iv) substituição de lâmpadas 

comuns por LED; e (v) modernização dos ares condicionados (MAIS QUE ENERGY, 
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2017b). Além disso, a empresa pretendia reduzir em 2% seu consumo de energia em 2017 

(MAIS QUE ENERGY, 2017a).  

Ainda relacionado à eletricidade, a empresa afirma ter reduzido suas perdas 

relacionadas à transmissão e distribuição de energia (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Para redução do consumo de combustíveis, a empresa afirma que investe em 

tecnologias de videoconferência. Além disso, em 2016, a ‘Mais que Energy’ reduziu em 11% 

a combustão estacionária, que representa 85% de suas emissões (MAIS QUE ENERGY, 

2017a). 

Em relação à gestão das mudanças climáticas, a empresa elabora inventário de GEE 

desde 2009. Também criou um comitê de governança para o tema, com subcomitês técnicos 

para : adaptação, valoração de carbono, bem como gestão e mitigação de emissões. O 

Relatório de Sustentabilidade destaca estudos feitos pelo subcomitê de adaptação, que 

definem que os principais riscos para a empresa são o aumento de temperatura, de vendavais e 

do volume de chuvas, que podem causar impactos, tanto em relação à paralisação na 

transmissão de energia, como incêndios nas comunidades vizinhas . O relatório também 

destaca que a empresa está realizando estudos sobre riscos e oportunidades que a precificação 

de carbono pode ter sobre o negócio (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

O Entrevistado 1 ratificou a existência da política de mudanças climáticas, além de 

estratégias voltadas para a produção de energia renovável, a redução do consumo de 

combustíveis e a gestão das mudanças climáticas (ENTREVISTADO 1, 2017). 

Em relação à produção de energia renovável, o entrevistado destacou que, além de 

energia eólica, a empresa está investindo em geração solar (ENTREVISTADO 1, 2017). 

Sobre o consumo de combustíveis, o entrevistado informou duas estratégias 

adicionais: i) uma das usinas termoelétricas a carvão está sendo revitalizada e irá diminuir 

suas emissões de GEE; e ii) a empresa usa apenas etanol na frota de carros própria 

(ENTREVISTADO 1, 2017). 

Em relação à gestão, o entrevistado destaca que o tema está sendo considerado na 

prospecção e decisão de novos negócios. Outra ação nesse aspecto, adicionada pela entrevista, 

é que, no futuro, a empresa irá atuar junto aos seus fornecedores no tema da mudança do 

clima, incorporando as emissões deles em seu inventário (ENTREVISTADO 1, 2017). 
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  Integridade da Biosfera 

O tema ‘integridade da biosfera’ é abordado pela ‘Mais que Energy’ dentro do tema 

material intitulado ‘Impacto nos Ecossistemas’. 

Como visto na seção ‘Processo de Materialidade’, os principais impactos ambientais 

da empresa, tanto nas atividades de geração, como nas de distribuição e transmissão, estão 

relacionados ao ecossistema. Junto à descrição desses impactos, a empresa afirma que realiza 

estudos sobre o tema e, sempre que possível, evita causar impactos, minimizando a supressão 

vegetal, monitorando e resgatando a flora e a fauna. Quando não é possível evitar esse 

impacto, ela realiza compensação ambiental, recuperando Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e outras áreas florestais (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Nas atividades de geração, a empresa destaca as estratégias relacionadas à ictiofauna. 

A empresa acompanha, há mais de cinco anos, a ictiofauna de cinco bacias onde atua, 

podendo assim entender as condições dos peixes e gerenciar esse aspecto, por exemplo, por 

meio da libertação de peixes criados em cativeiros. Nesse sentido, a empresa define meta de 

quantidades de peixes a serem soltos por ano. Entre esses peixes, a empresa destaca o 

Surubim-do-Iguaçu, que está ameaçado de extinção, e a tecnologia para criá-los em cativeiro 

foi desenvolvida pela própria empresa. A empresa afirma que essa ação é efetiva, pois já 

colheu relatos das populações vizinhas de que essa população está novamente crescendo. 

Ainda na atividade de geração, a empresa destaca que, em seu principal empreendimento 

hidroelétrico, encontram-se  03 espécies criticamente ameaçadas de extinção, 13 ameaçadas, 

18 vulneráveis,  01 quase ameaçada; e 21 pouco preocupantes. Nos empreendimentos eólicos, 

também foram encontradas  05 espécies da flora ameaçadas de extinção. A empresa afirma 

que, sempre que possível, essas espécies foram resgatadas e reinseridas na natureza (MAIS 

QUE ENERGY, 2017a). 

Por outro lado, nas atividades de transmissão e distribuição, a empresa afirma que 

impacta um volume pequeno de unidades de conservação de Proteção Integral, pois apenas 

cerca de 100 km de mais de 8.000 km instalados atravessam essas áreas. Adicionalmente, a 

atividade ‘distribuição’ informa, no Relatório Sustentabilidade, que nos inventários de 

supressão vegetal foi encontrada uma espécie criticamente ameaçada, duas espécies em perigo 

e uma pouco preocupante. A empresa afirma minimizar os impactos de suas linhas por meio 

de um Programa Interno de Minimização dos Impactos sobre a cobertura florestal, que será 

visto na subseção ‘Alteração no Território’ (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 
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No ISE, a empresa reafirma parte dessas ações citadas nos documentos, informando 

que realiza atividades para compensação e uso sustentável de ecossistemas em propriedades 

próprias, de terceiros e UC públicas (GVCES, 2017). 

O Entrevistado 1 ratifica as seguintes ações de cuidados com a biodiversidade: 

realização de monitoramento da fauna e da flora, bem como a recuperação da flora por meio 

de reflorestamento e desenvolvimento da ictiofauna em atividades hidroelétricas. Em relação 

ao monitoramento da biodiversidade, o entrevistado complementou essa atividade, destacando 

que a empresa possui parceria com um museu regional, que ajuda a monitorar e catalogar as 

espécies do principal estado onde atua. 

Adicionalmente, o Entrevistado 1 complementou as iniciativas relacionadas à 

biodiversidade, informando sobre o programa da empresa para plantio urbano, por meio de 

mudas cultivadas em estufas de ONGs parceiras (ENTREVISTADO 1, 2017).  

 

 Alteração no Território 

Assim como o tema ‘integridade da biosfera’, a alteração no território é abordada 

dentro do tema material intitulado ‘Impacto nos Ecossistemas’ (MAIS QUE ENERGY, 

2017a). 

Como mencionado antes, a ‘Mais que Energy’ afirma que busca minimizar o impacto 

da supressão vegetal por estudos prévios, monitoramento e resgate da flora e da fauna, 

recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de outras áreas florestais (MAIS QUE 

ENERGY, 2017a).  

Em relação às atividades de geração, a empresa afirma que, com as ações de 

mitigação listada acima, todos os impactos decorrentes da supressão vegetal, necessária para 

instalação dos projetos eólicos, foram mitigados. Em relação às hidroelétricas, a empresa 

possui um programa de reflorestamento de APPs próprias e de terceiros, que melhoram a 

qualidade da água dos reservatórios e inibem processos erosivos. Além disso, a empresa 

também mantém um programa para controlar a utilização das bordas dos reservatórios, 

buscando manter os terrenos lindeiros conservados (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

Para as linhas de transmissão e distribuição, a empresa busca reduzir seus impactos, 

por meio de estudos detalhados e multidisciplinares das alternativas de traçado, priorizando a 

utilização de áreas previamente alteradas. Onde não se encontram caminhos alternativos às 

áreas com remanescentes preservados, a companhia coloca torres mais altas para minimizar 

seus impactos (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 
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Para suprir suas necessidades de mudas para a compensação florestal, a empresa 

possui parceria com ONGs regionais que produzem mudas. Estas são utilizadas em Áreas de 

Preservação Permanente, Reservas Florestais Legais e outras áreas de recomposição florestal 

do Estado onde a empresa atua. Em 2016, por exemplo, a empresa plantou mais de 600 mudas 

florestais nativas e outras 2.434 mudas em arborização urbana. A arborização em área urbana 

é especialmente crítica, pois a gestão incorreta dessa atividade pode causar danos ao sistema 

de distribuição (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

O Entrevistado 1 reforçou que todos os empreendimentos da empresa estudam a 

melhor forma de diminuir seus impactos, já tendo ações sólidas para hidroelétricas e parques 

eólicos. Para a atividade de transmissão, o Entrevistado 1 ratificou que a ‘Mais que Energy’ 

busca o melhor traçado, além de utilizar postes com altura maior, para evitar retirada de 

vegetação em áreas críticas (ENTREVISTADO 1, 2017). 

 

 Redução da Camada de Ozônio 

Redução da camada de ozônio não é um tema material para a ‘Mais que Energy’, e 

isso é evidenciado tanto na análise documental, como na entrevista. Portanto, foi possível 

coletar apenas informações pontuais. 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa afirma que não produz, importa ou 

exporta produtos que afetam a camada de ozônio. 

O Entrevistado 1 justifica que esse não é um tema material e que a empresa utiliza 

um volume pequeno de CFCs em ares condicionados, e alguns produtos químicos. Mesmo 

assim, ele afirma que a empresa busca realizar um manejo adequado para evitar perdas desses 

gases. 

 

 Uso de Água Doce 

O tema ‘uso de água doce’ é abordado dentro do tema material ‘ecoeficiência’. Nesse 

contexto, a empresa possui estratégias tanto para os principais prédios administrativos, quanto 

para as atividades hidroelétricas. 

Nos principais prédios administrativos, a empresa possui um programa de redução do 

consumo de água e utilização de água de chuvas, por meio da implantação de cisternas. Em 

2016, houve uma redução de 1% no consumo de água em relação ao ano anterior; mesmo 

assim, não foi atingida e meta de reduzir 5% desse consumo. Para 2017, a ‘Mais que Energy’ 

pretende reduzir 2% o consumo de água (MAIS QUE ENERGY, 2017a, 2017b), melhorar a 
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gestão de dados relacionados ao tema e implantar novas cisternas. As principais ações para a 

redução do uso de água doce são: (i) troca de torneiras simples por torneiras automáticas, (ii) 

substituição de válvulas sanitárias por caixas acopladas de acionamento duplo; (iii) e 

campanhas internas de sensibilização quanto ao uso racional dos recursos hídricos (MAIS 

QUE ENERGY, 2017a). 

Por outro lado, a organização reconhece que seu principal impacto sobre os recursos 

hídricos está na construção de hidroelétricas, quando a empresa é responsável por alterar o 

fluxo natural dos rios (MAIS QUE ENERGY, 2017a). Para isso, conta com equipe 

especializada para avaliar novos empreendimentos e operações já existentes (MAIS QUE 

ENERGY, 2017b). Durante a construção, a ‘Mais que Energy’ realiza estudos e ações para 

mitigar impactos sobre a água doce. Já na etapa de operação, a empresa atua para a 

conservação dos recursos hídricos por meio de monitoramento, em tempo real, dos rios, o que 

inclui aspectos de construções irregulares em APPs e lançamento irregular de efluentes, ação 

viabilizada em parceria com a Polícia Ambiental (MAIS QUE ENERGY, 2017a, 2017b). A 

empresa também realiza atividades de monitoramento da qualidade da água antes e depois da 

instalação das hidroelétricas. Antes da instalação, o monitoramento avalia presença de 

agrotóxicos e sedimentos, além de 25 parâmetros físico-químicos e biológicos, que também 

são acompanhados trimestralmente, durante a fase de operação (MAIS QUE ENERGY, 

2017a). 

Esses monitoramentos são compartilhados nos comitês de bacias hidrográficas e nos 

Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

Essas ações também são afirmadas no ISE, onde a empresa afirma ter programa de 

ecoeficiência e produção mais limpa no que se relaciona a recursos hídricos (GVCES, 2017). 

O Entrevistado 1 complementou e ratificou algumas das informações evidenciadas na 

análise documental (ENTREVISTADO 1, 2017). 

Ele afirmou que o principal foco desse tema é nos escritórios, onde ele ratifica as 

ações de troca de torneiras e captação de água de chuva (ENTREVISTADO 1, 2017). 

Em relação às Hidroelétricas, o Entrevistado 1 afirma que as ações de conservação 

das águas nos reservatórios buscam conservar o bom estado das máquinas, portanto, não têm 

como principal objetivo a conservação dos recursos naturais (ENTREVISTADO 1, 2017). 
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Por fim, o Entrevistado 1 afirma que a maior parte de água utilizada para o 

resfriamento das termoelétricas é devolvida aos corpos d’água, tornando esse tema menos 

relevante (ENTREVISTADO 1, 2017). 

 

 Novos Contaminantes 

O tema ‘novos contaminantes’ é tido como parcialmente material pela consideração 

do assunto ‘resíduos’ dentro do tema material ‘Ecoeficiência’ (MAIS QUE ENERGY, 

2017a). A ‘Mais que Energy’ não possui estratégia nem ação específica para novos 

contaminantes, porém, no contexto de resíduos, que está incluído em novos contaminantes, 

tanto a análise documental como a entrevista destacam algumas estratégias. Adicionalmente, o 

assunto ‘resíduos’ está inserido dentro do tema material intitulado ‘Ecoeficiência’. 

As operações da ‘Mais que Energy’ possuem ações para minimizar e mitigar os 

impactos da geração de resíduos perigosos. Essas ações incluem segregação, 

acondicionamento adequado, transporte e destinação para reuso e reciclagem, sempre que 

possível (MAIS QUE ENERGY, 2017a). Esses procedimentos são formalizados por um 

manual para gerenciamento de resíduos da companhia (MAIS QUE ENERGY, 2017b). 

De acordo com seu relatório de sustentabilidade, seus principais resíduos gerados 

são: cinzas provenientes da operação de termelétricas, sucatas de cabos de cobre e alumínio, 

postes, cruzetas, isoladores cerâmicos, transformadores, baterias de chumbo-ácido e óleo 

mineral isolante (MAIS QUE ENERGY, 2017a).  

Para 2016, a empresa possuía metas, que foram atingidas, de reuso e reciclagem de 

resíduos industriais, com o objetivo de atingir 90% dos resíduos da distribuição e 70% dos 

resíduos das atividades de geração e transmissão. Por outro lado, a meta de encaminhar para 

reciclagem 50% das cinzas geradas pelas termoelétricas não foi atingida, por atraso na 

modernização das operações. Para 2017, a empresa aumentou sua meta de reuso e reciclagem 

de resíduos industriais de distribuição para 95%, e reduziu a meta das atividades de geração e 

transmissão para 60% (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

A empresa ratifica as ações acima na resposta dada ao ISE, confirmando que realiza 

monitoramento e que tem metas para redução e reuso de resíduos. Por outro lado, a empresa 

afirma que não possui programa de ecoeficiência e produção mais limpa (GVCES, 2017). 

Ainda na resposta ao ISE, a empresa afirma que não possui seguro relacionado à 

poluição, o que poderia apoiar na gestão de novos contaminantes (GVCES, 2017). 
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O Entrevistado 1 ratificou que a empresa possui programa de resíduos sólidos, 

formalizado por meio do manual, que inclui procedimentos para segregação, 

acondicionamento, transporte e destinação. Adicionalmente, a empresa pretende contratar um 

fornecedor responsável pela logística reversa de equipamentos (ENTREVISTADO 1, 2017).  

Por fim, vale destacar que, nem nos documentos analisados, nem na entrevista, foram 

destacadas estratégias relacionadas a PCBs (bifenilpoliclorado – PCB, também chamado de 

Ascarel). 

 

 Carga de Aerossol Atmosférico 

O tema de carga de aerossol atmosférico não é considerado material para a empresa, 

e as estratégias relacionadas ao tema não são priorizadas. 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa relata o volume de aerossóis 

atmosféricos emitidos (MAIS QUE ENERGY, 2017a). O monitoramento também é ratificado 

na resposta ao ISE (GVCES, 2017). Por outro lado, nem em seu website, nem no relatório, a 

empresa faz análise das emissões ou comunica uma estratégia relacionada ao tema. 

O Entrevistado 1 afirma que as principais emissões de aerossóis atmosféricas advêm 

das cinzas das atividades termoelétricas. Mesmo assim, ele afirma que o volume é pequeno, 

causando pouco impacto e tornando o tema pouco material para empresa. 

 

 Fluxo Bioquímico (Nitrogênio e Fósforo) 

Esse tema não é considerado material pela ‘Mais que Energy’. Em seu Relatório de 

Sustentabilidade, a empresa afirma que realiza produção de mudas em estufas, como visto no 

tema ‘Alteração no Território; no entanto, ela não realiza nenhuma afirmação sobre o uso de 

agroquímicos nessa atividade (MAIS QUE ENERGY, 2017a). 

O Entrevistado 1, ao ser questionado sobre o tema, justificou que a empresa foca suas 

ações nos seus maiores impactos, o que não inclui o fluxo bioquímico de nitrogênio e fósforo, 

já que produzir muda não faz parte do negócio principal da empresa. Mesmo assim, a 

organização afirma que, quando é feita a utilização de compostos de nitrogênio e fósforo, o 

volume é pequeno, tornando o tema pouco relevante. 
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4.1.6. Considerações Finais do Estudo de Caso da Mais que Energy 

 

A tabela abaixo sumariza a atuação da empresa, seu processo de materialidade, seus 

principais compromissos e suas estratégias de sustentabilidade, relacionadas aos principais 

desafios ambientais da atualidade. Nela, estão destacados os diferentes temas, coletados em 

fontes primárias e secundárias. 

 
Tabela 10 - Síntese Estudo de Caso da Mais que Energy 

 Análise documental Entrevista 

Atuação da empresa - Geração: Termoelétricas (carvão), hidroelétricas, PCHs e parques 

eólicos. A empresa planeja investir em geração de energia solar; 

- Transmissão e distribuição; 

- Atuação nos setores de telecomunicações e gás natural 

(estratégias não destacadas nem nos documentos e nem nas 

entrevistas). 

   

Processo de materialidade   

Método utilizado - Consulta as referências 

bibliográficas (DJSI, SASB, ISE, 

ROBECOSAM e outros); 

- Avaliação de informações da 

mídia; 

- Principais avaliações dos impactos 

da empresa; 

- Consultas diretas com partes 

interessadas (internas e externas). 

- Levantamento de uma lista 

inicial extensa (com base em 

bibliografia, mídia e contato 

com especialistas); 

- Análise de solicitações via 

canais online de comunicação 

com a sociedade. 

Lista inicial de temas e 

consideração de estado de 

mundo 

-Não menciona - Lista inicial baseada em: 

consulta a academia, órgãos 

reguladores e referências 

bibliográficas (e.ISE, DJSI e 

SASB). 

Identificação de impactos - Geração: perda da biodiversidade, 

geração de resíduos perigosos, 

alteração do território e do fluxo 

natural dos rios; 

- Transmissão/distribuição: perda 

da biodiversidade e alteração do 

território. 

- Não mencionou 

Stakeholders engajados  - Academia, órgãos 

governamentais e sociedade 

- Especialistas ambientais: 

Investidores responsáveis 

(MSCI), IBAMA e consultoria 

do relatório. 

Aprovação - Conselho de Administração.   
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Lista de temas materiais 

ambientais 

- Ecoeficiência; Mudanças 

Climáticas; Impactos nos 

Ecossistema. 

- Ecoeficiência; Mudanças 

Climáticas; Impactos nos 

Ecossistema; 

- Outros destaques: energia 

alternativa, recursos hídricos e 

inovação. 

      

Temas abordados no 

compromisso com o meio 

ambiente 

- Gerais: mitigar impacto 

ambiental, conservar o meio 

ambiente, promover ecoeficiência e 

cumprir a legislação; 

- Específicos: prevenir a poluição 

por óleos industriais, agir frente à 

mudança do clima e conservação da 

biodiversidade. 

  

   
Estratégia relacionada aos principais desafios ambientais da atualidade 

Mudança do clima 

Tema material 

- Política de mudança do clima; 

- Gerar energia renovável: eólica; 

- Reduzir o consumo de eletricidade 

em escritórios; 

- Reduzir as perdas de eletricidade 

em linhas de transmissão e 

distribuição; 

- Reduzir a emissão do consumo de 

combustíveis: uso de 

teleconferências e redução da 

combustão das termelétricas; 

- Administrar a mudança do clima: 

inventário e comitê subdividido em 

estudos de temas técnicos 

(adaptação, mitigação e valoração). 

- Política de mudança do clima; 

- Gerar energia renovável: 

eólica e solar no futuro; 

- Reduzir a emissão do 

consumo de combustíveis: 

revitalizar de usinas térmicas e 

usar exclusivamente de etanol 

na frota;  

- Administrar a mudança do 

clima: usar informações sobre o 

tema para prospecção e decisão 

de novos negócios e gerir o 

tema junto com fornecedores 

no futuro. 

Integridade da biosfera 

Tema material abordado 

dentro de ‘Impacto nos 

Ecossistemas’ 

- Realizar estudos para evitar 

impactos sobre a biodiversidade e 

compensar quando não puder 

evitar; 

- Minimizar a supressão vegetal; 

- Monitorar e resgatar a fauna e a 

flora; 

- Monitorar o nível de espécies 

ameaçadas encontradas nos 

territórios de seus 

empreendimentos; 

- Geração hidroelétrica: monitorar 

ictiofauna e libertar peixes criados 

em cativeiro. 

- Monitorar e resgatar a fauna e 

a flora; 

- Recuperar a flora por meio de 

atividades de reflorestamento; 

- Desenvolver a ictiofauna em 

atividade hidroelétricas; 

- Plantar mudas em áreas 

urbanas. 

Alteração no território 

Tema material abordado 

dentro de ‘Impacto nos 

Ecossistemas’ 

- Realizar estudos para minimizar o 

impacto sobre o território; 

- Minimizar a supressão vegetal; 

- Monitorar e resgatar a fauna e a 

flora; 

- Recuperar APPs e outras áreas 

florestais para melhorar da 

qualidade da água das 

- Ter ações para diminuir 

impactos no território, 

principalmente, para geração 

hidroelétrica e eólica; 

- Buscar melhores traçados para 

as linhas de transmissão e 

distribuição, buscando o uso de 

terrenos já alterados; 
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hidroelétricas; 

- Controlar a ocupação das borda de 

reservatórios; 

- Buscar melhores traçados para as 

linhas de transmissão e distribuição 

buscando o uso de terrenos já 

alterados; 

- Usar torres mais altas para 

diminuir o impacto em áreas 

preservadas; 

- Criar mudas em parceria com 

ONGs. 

- Usar torres mais altas para 

diminuir o impacto em áreas 

preservadas. 

Destruição da camada de 

ozônio 

- Não produz, importa ou exporta 

CFCs. 

-Utiliza volume pequeno de 

CFCs em ares condicionados e 

produtos químicos; 

- Realizar manejo adequado 

para evitar perdas. 

Uso de água doce 

Tema material abordado 

dentro de ‘Ecoeficiência’ 

- Reduzir o consumo de água e usar 

água de chuva em prédios 

administrativos; 

- Estudar ações para mitigar o 

impacto sobre alteração no fluxo 

dos corpos hídricos das 

hidroelétricas a serem construídas; 

- Monitorar copos hídricos de suas 

hidroelétricas: ocupação irregular, 

lançamento de esgoto e qualidade 

da água. 

- Reduzir o consumo de água e 

usar água de chuva em prédios 

administrativos; 

- Realizar ações de preservação 

das águas dos reservatórios tem 

como objetivo conservar as 

maquinas. 

Novos contaminantes 

Tema parcialmente material 

abordado dentro de 

‘Ecoeficiência’ 

- Gerir resíduos perigosos: 

segregar, acondicionar, transportar 

e destinar resíduos de acordo com 

melhores práticas (incluindo reuso e 

reciclagem quando possível); 

- Meta para reuso ou reciclagem; 

- Não possui seguro contra poluição 

(nem súbita e nem gradual). 

- Gerir de resíduos perigosos: 

segregar, acondicionar, 

transportar e destinar resíduos 

de acordo com melhores 

práticas (incluindo reuso e 

reciclagem quando possível); 

-Planeja contratar fornecedor 

para realizar logística reversa 

de equipamentos. 

Carga de aerossol atmosférico - Monitorar e comunicar a carga de 

aerossol emitida. 

- Emite volume baixo de 

aerossol, por isso não possui 

estratégia específica. 

Fluxo bioquímico (nitrogênio 

e fósforo) 

- Realiza produção de mudas. - Produzir e plantar mudas não 

faz parte do core business, 

justificando o tema não ser 

material; 

- O volume de compostos 

químicos com nitrogênio e 

fósforo utilizados é pequeno. 

Fonte: O autor. 

  

Foi possível identificar um maior número de estratégias voltadas para os temas 

definidos como materiais pela empresa, do que para os demais desafios ambientais da 
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atualidade. Além disso, a maioria dos desafios aplicáveis para a empresa conta com, pelo 

menos, uma estratégia de gestão, com exceção do fluxo bioquímico de nitrogênio e fósforo.  

O fato da maior parte dos limites planetários ter, ao menos, uma estratégia de gestão 

associada a eles, pode estar relacionado à definição de temas materiais, que cobrem cinco dos 

oito limites planetários aplicáveis ao setor. Para os três temas que não são definidos como 

materiais, o envio prévio do questionário para o entrevistado pode ter favorecido a 

identificação de estratégias, pois o Entrevistado 1 teve a oportunidade de pesquisar e se 

preparar para a entrevista.  

Analisando as informações obtidas por meio da análise documental e pela entrevista, 

é possível concluir que a informações referentes ao uso de água doce podem ser consideradas 

equivalentes nos dois métodos de coleta. Para os demais limites planetários, as informações 

adquiridas na entrevista foram complementares. 

Nesse contexto, as estratégias da empresa relacionadas a temas materiais, ou seja, 

mudança do clima, integridade da biosfera, alteração no território e uso de água doce e novos 

contaminantes, foram priorizadas, por terem estratégias amplas. Já os limites de carga de 

aerossol e a destruição da camada de ozônio apresentaram estratégias mais restritas, focadas 

em ações de manutenção e monitoramento, respectivamente. Por fim, o limite relacionado ao 

fluxo bioquímico (nitrogênio e fósforo) não possui estratégia relacionada ao tema. 

A figura a seguir busca sintetizar o alinhamento das estratégias priorizadas pela 

‘Mais que Energy’ em relação aos os principais desafios ambientais para a atualidade. 

 

Figura 7: Régua de Alinhamento entre as Estratégias Priorizadas pela Mais que Energy e os Principais 

Desafios Ambientais para a Atualidade 

Fonte: O autor 
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4.2. Empresa: Energia Tradição  

 

4.2.1. Informações Analisadas 

 

Para o estudo de caso da ‘Energia Tradição’, foram analisados dados secundários e, 

posteriormente, dados primários. 

Em relação aos dados secundários, a análise foi iniciada pelo Relatório de 

Sustentabilidade, lançado em 2017. Como ele sinalizava que o processo de materialidade teria 

sido abordado com maior profundidade no relatório lançado em 2015, este também foi 

analisado. Ambos relatórios abordam ações do ano anterior ao lançamento, ou seja, do ano de 

2016 e 2014, respectivamente. Adicionalmente, os dois relatórios analisados utilizaram a 

metodologia GRI e se autoclassificam como ‘Essencial’, ou seja, contêm ao menos um 

indicador dos temas considerados materiais. 

Para complementar a análise dos relatórios, foram verificados todos os materiais 

contidos no website de companhia, relacionados a temas ambientais, e também as respostas 

fornecidas ao questionário do ISE de 2016, que tem sua limitação, por ser focado apenas na 

atividade de distribuição. 

Os dados primários, por sua vez, foram coletados com o diretor da área de 

sustentabilidade. A caracterização do entrevistado encontra-se na subseção ‘Entrevistas 

Parcialmente Estruturadas’, dentro de ‘Metodologia’. 

 

4.2.2. Atuação da Energia Tradição 

 

A empresa atua no setor elétrico por meio de geração, transmissão, distribuição e 

serviços. A geração de eletricidade é feita por termoelétricas, hidroelétricas, usinas térmicas a 

biomassa, pequenas centrais hidroelétricas (PCHs), parques eólicos e fotovoltaicos. No setor 

de serviços, atua na comercialização de energia direta para outras empresas, também chamada 

de energia livre, bem como em consultorias, para aumentar a eficiência energética de seus 

clientes (ENERGIA TRADIÇÃO, 2017a, 2017). 

Essa atuação, identificada nos documentos, foi apresentada para o Entrevistado 2 

(2017). Após ser questionado, o Entrevistado 2 informou que as usinas termoelétricas 
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tradicionais são movidas a óleo combustível. Ele também destacou as iniciativas do braço de 

serviços para fomento à eficiência energética e geração de energia distribuída para indústrias e 

comércio. 

 

4.2.3. Processo de Materialidade 

 

O procedimento de levantamento de temas materiais para a sustentabilidade foi 

descrito nos documentos analisados da seguinte forma: 

Para iniciar, a empresa levantou uma lista inicial de assuntos, com base em algumas 

referências bibliográficas, citando (i) o relatório da RepRisk, uma empresa de pesquisa e 

inteligência de mercado especializada em temas ASG para o mercado financeiro e para 

corporações, que lista, a mando das empresas, os principais riscos ASG para elas, e (ii) o 

estudo da GRI (2013) denominado “Tópicos de Sustentabilidade: O que os Stakeholders 

Querem Saber” (Em inglês: Sustainability Topics: What do Stakeholders want to know?) 

(ENERGIA TRADIÇÃO, 2015).  

Essa lista inicial continha os seguintes temas relacionados ao meio ambiente: (i) 

poluição do ar (emissões não GEE), (ii) mudanças climáticas, (iii) gestão e tratamento de 

efluentes e resíduos, (iv) uso de recursos naturais, (v) ecoeficiência e (vi) água 

(disponibilidade e qualidade) (ENERGIA TRADIÇÃO, 2015).  

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade de 2015, essa lista foi priorizada em 

2014 pelos principais stakeholders internos e externos. Externamente, foram consultados 102 

stakeholders, que responderam a três perguntas de cada tema: probabilidade do tema impactar 

a sociedade ou o meio ambiente, gravidade ou força desse impacto e nível de importância do 

tema para a comunicação (ENERGIA TRADIÇÃO, 2015). 

Ainda de acordo com o mesmo relatório, internamente, foram consultados 109 

stakeholders, que responderam sobre a importância dos temas listados em relação aos seus 

potenciais de riscos (operacional, financeiro, reputacional ou econômico) ou de ganhos de 

vantagens competitivas (ENERGIA TRADIÇÃO, 2015).  

Ao final do processo, os temas priorizados pelos stakeholders, internos e externos, 

foram aprovados pela diretoria executiva e por comitês de sustentabilidade e de riscos. Os 

dois únicos temas ambientais que figuraram na lista de temas materiais para o relatório de 
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sustentabilidade foram ‘Mudanças Climáticas’ e ‘Logística Reversa’ (ENERGIA 

TRADIÇÃO, 2015). 

O Entrevistado 2 esclareceu alguns aspectos do processo descrito acima. Ele 

destacou que a consulta com stakeholders foi feita online. De acordo com ele, participaram 

alguns stakeholders relevantes, que possuíam conhecimento técnico sobre o meio ambiente: 

organizações não governamentais (ONG) e órgãos governamentais, como a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) e órgãos ambientais (ENTREVISTADO 2, 2017) 

Ainda de acordo com ele, os stakeholders consultados internamente foram: 

representantes dos empregados, Vice-Presidentes e Diretores das controladas 

(ENTREVISTADO 2, 2017). 

Ele também frisou que a empresa evita ter muitos temas materiais, podendo assim 

gerir, de maneira adequada, os temas mais importantes (ENTREVISTADO 2, 2017). 

O processo descrito acima está sumarizado na figura a seguir. 

 

 

Figura 8: Processo De Materialidade Energia Tradição 

Fonte: O autor, com base no Relatório de Sustentabilidade e Entrevistado 2. 

 

Por fim, vale destacar que, em nenhum momento do processo de materialidade, feito 

para o relatório de sustentabilidade, foi considerada uma avaliação técnica dos impactos 

ambientais da empresa. Por outro lado, alguns impactos foram levados em conta, 

indiretamente, de duas formas: (i) por meio da visão dos riscos que os impactos podem 

oferecer para a empresa, que é o foco da análise do relatório da RepRisk e das perguntas feitas 
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para os stakeholders internos; (ii) pela percepção dos impactos dos stakeholders externos e, 

também, pelo estudo da GRI. 

Do ponto de vista da análise técnica dos impactos ambientais da ‘Energia Tradição’, 

o Relatório Anual (2017) lista, apenas, os impactos das hidrelétricas, como: impacto sobre 

APPs, erosão, ictiofauna e qualidade de água. Por outro lado, o Entrevistado 2 considera que 

os impactos da empresa são a supressão vegetal e a geração de resíduos perigosos (ENERGIA 

TRADIÇÃO, 2017a). 

 

4.2.4. Compromissos com o Meio Ambiente 

 

A ‘Energia Tradição’ se compromete formalmente com a sustentabilidade, inclusive 

com a conservação do meio ambiente. Em seu website, divulga que acredita na importância da 

produção e da utilização de energia de maneira sustentável e, por isso, tem como missão 

desenvolver soluções para esse fim (ENERGIA TRADIÇÃO, 2017b) 

A empresa entende que sustentabilidade significa se preocupar com as consequências 

de suas atitudes e com as decisões para o futuro; por isso, busca controlar riscos que possam 

ameaçar seus stakeholders e suas atividades (ENERGIA TRADIÇÃO, 2017b).  

O tema ‘meio ambiente’ é destacado em duas políticas corporativas: Política 

Ambiental e Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa (ENERGIA 

TRADIÇÃO, 2017b). 

A Política Ambiental enfatiza o respeito à legislação ambiental, a prevenção à 

poluição e a melhoria ambiental contínua. A Política de Sustentabilidade e Responsabilidade 

Corporativa, apesar de se concentrar em assuntos relacionados à sociedade, destaca a 

importância do gerenciamento de impactos que podem afetar as pessoas e, por isso, 

compromete-se em prevenir, mitigar, minimizar ou restaurar os impactos ambientais por meio 

da implementação de planos e ações de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Alguns dos temas 

que estão citados nesse compromisso são: conservação de energia; uso racional dos recursos 

naturais; conservação da biodiversidade; gestão de materiais perigosos, insalubres ou 

contaminantes; prevenção da poluição; estímulo a práticas de reciclagem; gestão e promoção 

da redução de emissão dos GEE (ENERGIA TRADIÇÃO, 2017b). Como visto, esses 

compromissos relacionados ao meio ambiente são mais abrangentes que os temas materiais da 

companhia. 
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Vale destacar que, de acordo com o Entrevistado 2 (2017), todas as empresas do 

grupo ‘Energia Tradição’ são direcionadas pelos mesmos compromissos e estratégias, ainda 

que apenas as empresas focadas na atividade de distribuição participem do processo do ISE. 

 

4.2.5. Gestão dos Principais Desafios Ambientais da Atualidade 

 

Essa seção apresenta as estratégias da ‘Energia Tradição’ em relação aos limites 

planetários, que estão diretamente relacionados aos serviços ecossistêmicos, como destaca a 

seção ‘Antropoceno e Desafios Ambientais’. 

 

 Mudança do Clima 

Mudança do clima é um tema definido como material pela ‘Energia Tradição’, e a 

atuação da empresa no tema pôde ser evidenciada nos documentos analisados, e 

complementada por meio da entrevista. 

De acordo com a resposta fornecida ao ISE, a ‘Energia Tradição’ possui uma política 

formalizada relacionada à mudança do clima, que aborda os seguintes temas: gestão de 

fornecedores, eficiência energética, energias renováveis alternativas, redução da emissão de 

transporte e logística, inovação tecnológica e P&D para redução de emissão relacionada a 

novos produtos, serviços e/ou modelos de negócios, metas de redução de emissão da GEE e 

para mitigar os riscos e vulnerabilidades, visando à adaptação (GVCES, 2017). 

Ainda na análise documental, foi possível identificar ações práticas relacionadas à 

geração de energia renovável, eficiência energética e gestão de GEE. 

Em relação à geração de energia renovável, o grupo ‘Energia Tradição’ possui uma 

de suas controladas que atua, desde 2011, com foco na geração de energia renovável 

alternativa, como: solar, eólica, termoelétrica a biomassa e pequenas centrais elétricas (PCHs). 

Atualmente, essa empresa é o principal player de energias renováveis na América Latina 

(ENERGIA TRADIÇÃO, 2017a, 2017b). 

Por meio de seu braço de serviços, a empresa também presta consultoria para o 

desenvolvimento de infraestruturas de geração de energia renovável (ENERGIA TRADIÇÃO, 

2017a, 2017b). Esse segmento também presta consultoria relacionada à eficiência energética 

(EE) para seus clientes, incluindo residências, indústrias e poderes público (ENERGIA 

TRADIÇÃO, 2017a).  
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Por outro lado, as metas da empresa relacionadas ao tema são focadas na gestão, 

incluindo: modelagem do plano de negócio, de acordo com cenários de precificação de 

carbono e consolidação do portfólio de crédito de carbono, com todos os projetos passíveis de 

emissão desses títulos (ENERGIA TRADIÇÃO, 2017a). Além disso, a empresa também 

monitora suas emissões de GEE, que apresentaram uma redução entre 2015 e 2016 (GVCES, 

2017). 

Adicionalmente às informações da análise documental, o Entrevistado 2 destacou 

ações de Eficiência Energética (EE) e redução das emissões de GEE. De acordo com ele, a 

empresa realiza ações de retrofit em suas termoelétricas, o que aumenta a eficiência e reduz as 

emissões das mesmas. Outra ação direta de redução da emissão é o uso exclusivo de etanol da 

frota de carros pertencente à empresa (ENTREVISTADO 2, 2017). 

Outra ação relacionada à EE foi destacada pelo entrevistado, que informou que a 

empresa busca realizar ações que evitem perdas em suas linhas de transmissão e distribuição. 

Entre essas ações, está a busca da estabilidade dessas linhas em relação ao vento 

(ENTREVISTADO 2, 2017). 

Por fim, o Entrevistado 2 (2017) mencionou que o tema mudança do clima é visto 

mais como uma oportunidade do que como uma ameaça para a empresa, já que a geração de 

energia renovável faz com que ela evite um volume maior de emissões do que ela própria 

emite. 

 

 Integridade da Biosfera 

Apesar do tema ‘integridade da biosfera’ não ter sido considerado, pela ‘Energia 

Tradição’, como um tema material para a sustentabilidade, a análise documental e a entrevista 

destacaram ações relacionadas ao tema. 

De acordo com a análise das respostas fornecidas ao ISE, a empresa realiza avaliação 

de impacto sobre a biodiversidade, independentemente da obrigação legal (GVCES, 2017). 

O relatório de sustentabilidade Energia Tradição destaca que a empresa mantém 

programas de conservação e restauração de vegetação, com o objetivo de conservar os 

recursos hídricos necessários para a produção de energia hidrelétrica (ENERGIA 

TRADIÇÃO, 2017a). 

Adicionalmente, o Entrevistado 2 enfatiza que a empresa foca suas ações de 

preservação da vegetação em unidades de conservação (UCs) nas bacias hidrográficas onde 

atua, para garantir a perenidade dessas áreas protegidas e dos recursos hídricos necessários 
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para produção de energia. De acordo com ele, essas ações de conservação da água reduzem os 

custos das operações (ENTREVISTADO 2, 2017).  

Portanto, as ações de conservação da biodiversidade não têm como objetivo a 

integridade biológica, e sim a conservação dos corpos hídricos necessários para aprodução de 

energia elétrica. 

 

 Alteração no Território 

A ‘Energia Tradição’ não considera alteração de território como um tema material. 

Porém, de acordo com o Relatório da Sustentabilidade, o principal impacto relacionado à 

alteração de territórios está associado às linhas de transmissão e à distribuição em ambientes 

rurais. Por essa razão, a empresa possui procedimentos específicos para planejar o traçado das 

linhas e desviar de fragmentos florestais. Quando não é possível evitar o impacto em áreas de 

alto interesse ecológico, é feita a elevação da altura das estruturas e postes. A empresa afirma 

que esse procedimento diminuiu, significativamente, a necessidade de supressão vegetal 

(ENERGIA TRADIÇÃO, 2017a). 

Diferentemente da análise documental, o Entrevistado 2 afirmou que a empresa 

atualmente não promove alteração no território, por não estar construindo novas 

hidroelétricas. Mesmo assim, ele afirma que, sempre que é necessário realizar supressão 

vegetal, a empresa trabalha com compensação, conforme determinado por lei 

(ENTREVISTADO 2, 2017). 

 

 Redução da Camada de Ozônio 

A redução da camada de ozônio não é um tema material para a ‘Energia Tradição’. 

Esse assunto não foi identificado na análise documental e, de acordo com Entrevista 2, não se 

trata de um tema material, porque a empresa não utiliza gases CFCs em suas operações 

(ENTREVISTADO 2, 2017). 

 

 Uso de água doce 

O uso de água doce não é um tema material para a ‘Energia Tradição’. Nesse 

contexto, na análise documental, as únicas ações voltadas para o uso de água doce estão 

destacadas nos itens ‘Integridade da Biosfera’ e ‘Alteração no Território’ dessa seção, pois a 

empresa afirma que os programas de conservação e restauração de vegetação preservam os 
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recursos hídricos, utilizados para a produção de energia hidroelétrica (ENERGIA 

TRADIÇÃO, 2017a). 

O Entrevistado 2 também destacou essa ação, afirmando que esse programa se chama 

‘Nascentes’ e é direcionado para a plantação de vegetação e a conservação em bacias 

hidrográficas onde a empresa atua. Além disso, o entrevistado justifica que o tema não é 

material, porque, em geral, está fora da posse e gestão da empresa (ENTREVISTADO 2, 

2017). 

Vale destacar que, nem na entrevista, nem nos documentos analisados, foram 

mencionadas ações relacionadas ao uso de água doce para as termoelétricas. 

 

 Novos Contaminantes 

Apesar da ‘Energia Tradição’ não possuir estratégia específicas para novos 

contaminantes, o Relatório de Sustentabilidade da empresa identifica que ‘Logística Reversa’ 

é um tema material para a companhia. Esse tema inclui ‘resíduos’, assunto abordado dentro de 

‘novos contaminantes’ e, assim, tanto a análise documental como a entrevista destacaram 

algumas estratégias nesse tema. 

O Relatório de Sustentabilidade destaca as ações de gerenciamento de resíduos 

sólidos das atividades de transmissão e distribuição. A empresa possui um programa de 

gerenciamento que identifica e classifica os principais resíduos gerados. Além disso, o 

programa estabelece normas de armazenamento, transporte e destinação apropriada, de acordo 

com a legislação nacional. O braço de serviço da empresa fica responsável pela logística, 

transporte, manutenção e recuperação dos equipamentos elétricos dos sistemas (Energia 

Tradição, 2017a). 

Nesse contexto, a empresa afirma para o ISE que possui um programa de 

ecoeficiência e produção mais limpa, que considera todos os resíduos (GVCES, 2017). 

Especificamente em relação aos resíduos perigosos, a empresa tem como meta 

destinar, anualmente, pelo menos 80% de todo o montante gerado (Energia Tradição, 2017a, 

2017b). Em relação a equipamentos que contêm Ascarel (PCBs), a empresa possui um plano 

de destinação e substituição aprovado de órgão ambiental. Vale destacar que a empresa tem 

como meta substituir e destinar 100% desses equipamentos até 2020 (Energia Tradição, 

2017a). 
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Além das atividades de gestão de resíduos, cabe ressaltar que, caso algum 

contaminante da ‘Energia Tradição’ polua o meio ambiente de maneira súbita ou gradual, a 

empresa conta com um seguro para custos de limpeza e contenção (GVCES, 2017). 

Adicionalmente à análise documental, o Entrevistado 2 afirmou que a empresa gera 

um volume pequeno de resíduos sólidos perigosos. Os principais detritos dessa categoria são 

os óleos isolantes, que são destinados, em sua maioria, para reciclagem. Ele ratificou que 

todos os resíduos sólidos são destinados por meio de sistema que monitora, fiscaliza e destina 

esses resíduos. Ele também informou que a empresa gerencia e acompanha a destinação para 

reciclagem de lâmpadas do sistema elétrico público, mesmo não sendo de sua 

responsabilidade (ENTREVISTADO 2, 2017). 

O entrevistado também ratificou o programa de destinação de PCBs, afirmando que 

essa é uma questão legal. Ele afirma que a meta para 2020 deve ser atingida com um ano de 

antecedência (ENTREVISTADO 2, 2017). 

 

 Carga de Aerossol Atmosférico 

O tema de carga de aerossol atmosférico não é considerado material para empresa. 

Mesmo assim, nas respostas fornecidas ao ISE, a empresa aborda o tema de carga de aerossóis 

atmosféricos. Em uma de suas respostas, a ‘Energia Tradição’ afirmou que possui um 

programa de ecoeficiência e produção mais limpa para todas as emissões atmosféricas 

(GVCES, 2017). 

Adicionalmente, de acordo com o Entrevistado 2 (2017), a empresa monitora a carga 

de aerossol atmosférico, por ser uma condicionante da licença ambiental. Para ele, o tema não 

é estratégico, porque o volume emitido é pequeno. 

 

 Fluxo Bioquímico (nitrogênio e fósforo) 

Esse tema não é considerado material pela ‘Energia Tradição’. Nesse contexto, 

nenhum dos documentos analisados menciona o impacto da empresa sobre o fluxo bioquímico 

de nitrogênio ou fósforo. 

Mesmo assim, de acordo com o Entrevistado 2 (2017), a empresa possui viveiros 

cadastrados, que cultivam mudas para uso próprio e doações. Estes utilizam agroquímicos 
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com nitrogênio e fósforo, porém, o volume é considerado pequeno para que o tema seja 

considerado material. 

 

4.2.6. Considerações Finais do Estudo de Caso da Energia Tradição 

 

A tabela abaixo sumariza a atuação da empresa, seu processo de materialidade, seus 

principais compromissos e suas estratégias de sustentabilidade, relacionadas aos principais 

desafios ambientais da atualidade. Nela, estão destacados os diferentes temas, coletados por 

fontes primárias e secundárias. 

   

 

Tabela 11 - Síntese Estudo de Caso da Energia Tradição 
 

  Análise documental Entrevista 

Atuação da 

empresa 

- Geração: termoelétricas (óleo combustível e biomassa), hidroelétricas, 

PCHs, parques eólicos e fotovoltaicos; 

- Transmissão e distribuição; 

- Serviços: comercialização, energia distribuída e eficiência energética. 

      

Processo de materialidade 

Método utilizado - Levantamento de uma lista inicial extensa com base em bibliografias; 

- Avaliação online de stakeholders externos; 

- Avaliação de stakeholders internos: consultas presenciais. 

Lista inicial de temas 

e consideração de 

estado de mundo 

- Elaborada com base em relatórios externos (GRI e RepRisk). 

Identificação de 

impactos 

- Principais impactos identificados: 

impacto sobre APP, erosão, ictiofauna e 

qualidade de água. 

- Principais impactos 

identificados: supressão 

vegetal e geração de resíduos 

perigosos. 

Stakeholders 

engajados 

- Stakeholders externos: 102 retornos de 

diversos públicos; 

- Stakeholders internos: 109 participações. 

- Stakeholders externos 

incluíram especialistas 

ambientais: ONGs, ANEEL e 

órgãos ambientais; 

- Stakeholders internos: 

liderança e representantes dos 

colaboradores. 

Aprovação -Diretoria executiva e comitê de  
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sustentabilidade 

Lista de temas 

materiais 

ambientais 

- Mudança do clima; 

- Logística Reversa. 

- Mudança do clima; 

- Logística Reversa.  

      

Temas abordados 

no compromisso 

com o meio 

ambiente 

- Gerais: Cumprimento da legislação 

ambiental, uso racional dos recursos 

naturais e gestão de impactos ambientais; 

- Específicos: conservação de energia, 

conservação da biodiversidade, gestão de 

materiais perigosos, promoção de 

reciclagem, prevenção a poluição e gestão 

e redução de GEE. 

 

      

Estratégia relacionada aos principais desafios ambientais da atualidade 

Mudança do clima 

Tema material 

- Política de mudanças climáticas; 

- Gerar energia renovável: solar, eólica, 

biomassa e PCHs e prestar consultoria 

para desenvolvimento de infraestruturas 

renováveis externamente; 

- Eficiência energética: prestar consultoria 

de EE em clientes; 

- Gestão de GEE: elaborar inventário, 

realizar modelagem do negócio 

relacionada a precificação de carbono e 

consolidar portfólio de projetos passíveis 

de crédito de carbono. 

- Redução de emissão: realizar 

ações de retrofit em 

termoelétricas e uso de 

biocombustíveis na frota de 

carro; 

- Eficiência energética: 

prevenir perdas na 

distribuição; 

- Tema e visto como 

oportunidade para a empresa. 

Integridade da 

biosfera 

- Avaliar impactos independente da 

obrigação legal; 

- Conservar e restaurar a vegetação para 

proteção dos recursos hídricos. 

- Restaurar e conservar UCs 

nas bacias em que atua, 

reduzindo os custos de 

operações das hidrelétricas. 

Alteração no 

território 

- Procedimento estruturado para planejar 

as linhas de transmissão e distribuição 

para evitar alteração no território; 

- Elevar da estruturas e postes quando não 

é possível evitar área sensível. 

- A empresa não realiza 

alteração no território por não 

estar construindo hidrelétricas; 

- Compensar a supressão 

vegetal de acordo com a 

legislação. 

Destruição da 

camada de ozônio 

- Não mencionado - Não utiliza gases CFCs 

Uso de água doce - Restaurar e conservar a vegetação para 

preservação dos recursos hídricos. 

- Restaurar e conservar a 

vegetação para preservar os 

recursos hídricos (projeto 

denominado Nascentes). 
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Novos 

contaminantes 

Tema parcialmente 

material (Logística 

Reversa) 

 

- Programa de gestão de resíduos com 

foco nos serviços de transmissão e 

distribuição que inclui: Identificar, 

classificar; armazenar, transportar e 

destinar de acordo com a legislação; 

- Conservar e recuperar os equipamentos 

elétricos; 

- Possuir meta de destinar de resíduos 

perigosos; 

- Possuir plano para destinação de PCBs; 

- Possuir seguro para limpeza e contenção 

de poluentes. 

- Geração de pequeno volume 

de resíduos sólidos; 

- Conservar sistema para 

monitorar, fiscalizar e destinar 

resíduos sólidos; 

- Destinar óleo isolante que é 

destinado para reciclagem; 

- Possuir plano para 

destinação de PCBs. 

Carga de aerossol 

atmosférico 

- Possuir programa de ecoeficiência e 

produção mais limpa para todas as 

emissões atmosféricas. 

- Monitorar da emissão de 

aerossóis, por questões legais. 

Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e fósforo) 

- Não mencionado. - Utiliza agroquímicos em 

viveiros, mas o volume é 

considerado pequeno. 

Fonte: O autor  

 

Foi possível identificar um maior número de estratégias voltadas para os temas 

definidos como materiais pelos stakeholders do que para os demais desafios ambientais da 

atualidade. Mesmo assim, a maioria dos desafios ambientais aplicáveis para a empresa conta 

com pelo menos uma estratégia de gestão, com exceção do fluxo bioquímico. Isso pode ser 

atribuído aos compromissos que a empresa tem com o meio ambiente, que são mais 

abrangentes que os temas definidos como materiais, bem como ao atendimento da legislação 

ambiental. 

Analisando a as informações adquiridas pela análise documental e pela entrevista, é 

possível concluir que apenas o limite planetário ‘Alteração de Territórios’ apresentou 

informações divergentes entre essas diferentes fontes. As informações sobre integridade da 

biosfera e uso de água doce podem ser consideradas equivalentes, tanto na análise documental 

como na entrevista. Para os limites ‘destruição da camada de ozônio’ e ‘fluxo bioquímico de 

nitrogênio e fósforo’, somente foram adquiridas informações por meio da entrevista. A 

entrevista também serviu para complementar e aprofundar as informações adquiridas na 

análise documental, para os limites carga de aerossóis atmosféricos, novos contaminantes e 

mudanças climáticas.  

Além disso, foi possível identificar que a empresa prioriza estratégias de temas 

considerados materiais, que estão relacionados a dois dos principais desafios ambientais da 
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atualidade: mudança do clima e novos contaminantes. Para os desafios de integridade da 

biosfera, alteração no território, uso de água doce e carga de aerossol atmosférico, as 

estratégias são restritas a poucas ações. A empresa não possui estratégia relacionada ao tema 

‘fluxo bioquímico’ (nitrogênio e fósforo). Por fim, o limite de destruição da camada de ozônio 

não é aplicável pela empresa. 

A figura a seguir busca sintetizar o alinhamento das estratégias priorizadas pela 

‘Energia Tradição’ em relação aos os principais desafios ambientais para a atualidade. 

 

Figura 9: Régua de Alinhamento entre as Estratégias Priorizadas pela Energia Tradição e os Principais 

Desafios Ambientais para a Atualidade 

Fonte: O autor. 

 

4.3. Empresa: Geração X 

 

4.3.1.    Informações Analisadas 

 

Para o estudo de caso da empresa Geração X, foram analisados dados secundários e, 

posteriormente, dados primários. 

Em relação aos dados secundários, foram realizadas análises dos Relatórios de 

Sustentabilidade de 2015 e 2016, lançados em 2016 e 2017, respectivamente. Vale destacar 

que a análise do Relatório de 2015 teve como foco o processo de materialidade, que foi 

desenvolvido nesse ano. Esses relatórios utilizam a metodologia da GRI e se autoclassificam 

como essenciais, ou seja, contêm, ao menos, um indicador dos temas considerados materiais. 

Para complementar a análise do relatório, foram verificados todos os materiais 

contidos no website da companhia, relacionados a temas ambientais. Por fim, foram 

analisadas as respostas fornecidas ao questionário do ISE em 2016. 

Os dados primários, por sua vez, foram coletados com o Gerente de 

Desenvolvimento Sustentável, responsável por orientar a estratégia de sustentabilidade de 
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todas as operações. A caracterização do entrevistado encontra-se na subseção ‘Entrevistas 

Parcialmente Estruturadas’, dentro de ‘Metodologia’.  

 

4.3.2. Atuação da Geração X 

 

Na análise documental, a Geração X afirma ter seu principal foco nas atividades de 

geração de eletricidade, que é feita a partir de hidrelétricas, termelétricas tradicionais e a 

biomassa, PCHs, usinas eólicas e solares fotovoltaicas. Adicionalmente, a empresa atua no 

setor de serviços, com os seguintes focos: comercialização de energia para grandes 

consumidores; implantação, monitoramento e manutenção de sistemas de produção em 

grandes consumidores e, por fim, serviço de instalação de sistema de energia solar distribuída 

(GERAÇÃO X, 2017a, 2017b). 

Essa descrição foi apresentada ao Entrevistado 3, que afirmou que as termoelétricas 

tradicionais utilizam carvão como combustível (ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

4.3.3. Processo de Materialidade 

 

Em seu Relatório de Sustentabilidade 2016, a Geração X afirma que seu processo de 

materialidade foi realizado em 2015, com base em três passos: identificação, priorização e 

validação (GERAÇÃO X, 2016, 2017a).  

A identificação consistiu na criação de uma lista extensa de temas, que foram 

baseados em fontes secundárias, como documentos da Companhia, da GRI, estudos setoriais e 

pesquisa de mídia. Além do tema ‘Impacto Ambiental Decorrente das Operações’, que ao 

final do processo, foi definido como tema material, essa lista continha ‘Consumo de Recursos 

Naturais e Impacto Ambiental do Transporte’ como outro potencial tema material, que foi 

considerado no processo de priorização (GERAÇÃO X, 2016). 

A lista elaborada foi complementada e priorizada por meio de sete painéis, em 

diversas regiões do Brasil, que envolveram, no total, 127 stakeholders. A definição de 

stakeholders a serem envolvidos é de responsabilidade de cada operação, considerando tanto a 

influência destes sobre a Geração X, como o impacto das operações sobre a parte interessada. 

Esses painéis tiveram como objetivo central entender a percepção de impactos da empresa 

sobre os stakeholders. A priorização também considerou a avaliação técnica dos principais 
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impactos econômicos, ambientais e sociais de cada operação da companhia. De acordo com a 

‘Geração X’, seus principais impactos ambientais são: interferência sobre a biodiversidade nas 

atividades hidroelétricas e emissão de poluentes, efluentes e resíduos associados à geração de 

energia termoelétrica (GERAÇÃO X, 2016). 

Ao final do processo, o comitê de sustentabilidade foi responsável por validar os 

temas materiais. Esse comitê alterou a prioridades dos temas levantados, sem excluir da lista 

nenhum dos temas definidos anteriormente como importantes. Posteriormente, os temas 

materiais também foram validados pela alta direção (GERAÇÃO X, 2016). 

A empresa afirma que busca definir temas materiais amplos, que são aplicáveis a 

todos os segmentos de atuação. Nesse sentido, o tema ‘Impacto Ambiental’ foi definido como 

o único tema ambiental material no exercício de materialidade de 2015 (GERAÇÃO X, 2016). 

Em 2016, os temas prioritários de 2015 foram reavaliados por meio de entrevistas 

com stakeholders externos selecionado e pesquisas online, que avaliaram o conteúdo do 

relatório apresentado no ano anterior. Nesse contexto, o tema ‘Impacto Ambiental’ foi 

renomeado, passando a se intitular ‘Gestão Ambiental’. De acordo com a companhia, dentro 

desse tema se inserem ‘resíduos’ e ‘biodiversidade’, que são  considerados prioritários pelos 

stakeholders, além de ‘emissões de gases e efluentes’, que foram definidos internamente 

como importantes (GERAÇÃO X, 2017a). 

O entrevistado complementou as informações do Relatório Sustentabilidade, em 

relação à lista inicial de temas levantados, processo de consulta a stakeholders e temas mais 

materiais para a companhia (ENTREVISTADO 3, 2017). 

Ele afirmou que a empresa busca fazer uma lista inicial de temas, considerando a 

identificação de impactos para diversos stakeholders, como: empregado, ministério do meio 

ambiente, acionistas, bancos, BNDES e comunidade (ENTREVISTADO 3, 2017). 

Em relação ao processo de engajamento de stakeholders, o Entrevistado 3 

complementou que cada usina geradora aplica um procedimento corporativo de relação com 

stakeholders, para definir seus temas mais materiais. Além disso, de acordo com ele, os 

acionistas contribuem para o processo de definição de relevância dos temas de 

sustentabilidade para a companhia (ENTREVISTADO 3, 2017). 

Adicionalmente, o Entrevistado 3 enfatizou alguns temas gerais de meio ambiente 

que são estratégicos para a empresa, como: gestão ambiental integrada, plano de 

gerenciamento ambiental e compras responsáveis. Em relação a temas específicos, ele 
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identifica três assuntos que são estratégicos para a companhia: emissão de CO2, água e 

emissão de green bonds (títulos verdes em português). (ENTREVISTADO 3, 2017). 

O fluxograma abaixo representa as principais etapas do processo para a definição de 

temas materiais. 

 

Figura 10 – Processo de Materialidade da Geração X 

Fonte: O autor, com base no Relatório de Sustentabilidade e Entrevistado 3. 
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4.3.4. Compromissos com o Meio Ambiente 

 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a ‘Geração X’ define que sua missão é 

fornecer soluções inovadoras e sustentáveis relacionadas à energia. O foco principal dentro da 

sustentabilidade é afirmado na carta do CEO para o Relatório de Sustentabilidade, quando ele 

ressalta o compromisso com as mudanças climáticas, que inclui tanto o desenvolvimento de 

fontes de eletricidade complementares (eólica, solar, PCH e termoelétricas a biomassa), como 

a não mais construção de usinas termoelétricas a carvão (GERAÇÃO X, 2017a). 

Além desses compromissos do Relatório de Sustentabilidade, a empresa divulga três 

outros compromissos formais em seu website: Política Geração X de Gestão Sustentável, 

Código de Meio Ambiente e Política Geração X sobre Mudanças Climáticas (GERAÇÃO X, 

2017b). 

A Política Geração X de Gestão Sustentável aborda temas ambientais gerais e 

específicos. Os temas gerais incluem: avaliação de impacto de suas atividades, busca por 

melhor desempenho e uso sustentável dos recursos naturais. Especificamente, a empresa cita o 

combate à poluição, destacando casos de emergência, além do uso de fontes renováveis 

(GERAÇÃO X, 2017b). 

O Código de Meio Ambiente é mais abrangente e aborda compromissos gerais, 

como: cumprir a legislação; reduzir o impacto negativo; fazer a correta gestão dos temas 

ambientais; realizar ações de conscientização ambiental; estudar os impactos; prevenir riscos; 

comunicar temas ambientais para suas partes interessadas e, por fim, promover ações de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) para proteger o meio ambiente e promover a qualidade 

ambiental. Especificamente, esse código se compromete em promover a reciclagem em 

atividades próprias e de clientes, consolidar e atualizar planos para atuação em emergências, 

fornecer energia renovável e otimizar o consumo de energia, água e matérias-primas de suas 

atividades e de seus clientes (GERAÇÃO X, 2017b). 

Por fim, por meio da Política de Mudanças Climáticas, a ‘Geração X’ se compromete 

a: priorizar a geração de eletricidade por fontes renováveis; investir em P&D para fontes 

renováveis; elaborar inventário de emissão de GEE; conservar a biodiversidade e fixar 

carbono por meio da plantação e doação de mudas; priorizar biocombustíveis em sua frota de 

veículos própria; utilizar meios digitais de comunicação para evitar viagens; destinar cinzas 

para cimenteiras no intuito de substituir o clínquer ou para atividades agrícolas para substituir 

o calcário e, por fim, promover o uso racional de energia elétrica (GERAÇÃO X, 2017b). 
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O Entrevistado 3 complementou essas informações, ratificando que os principais 

compromissos da ‘Geração X’ estão voltados à transição enérgica, de usinas termoelétricas 

para usinas solares, eólicas e hidroelétricas, além de reduzir em 20% as emissões de CO2e 

relativas (tonelada de emissão de CO2e a cada MWh gerado - tCO2/MWh) da empresa até 

2020 (ENTREVISTADO 3, 2017). 

Em relação a outros temas ambientais, o Entrevistado 3 afirma que todas as unidades 

geradoras são certificadas com ISO 14001, comprometendo-se, assim, com a melhoria 

contínua da gestão ambiental. Além disso, as atividades de serviços também têm metas de 

certificação ambiental (ENTREVISTADO 3, 2017). 

Vale também ressaltar que todas as atividades da empresa são direcionadas pelas 

mesmas estratégias (ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

4.3.5. Gestão dos Principais Desafios Ambientais da Atualidade 

 

Essa seção apresenta as estratégias da ‘Geração X’ em relação aos limites planetários, 

que estão diretamente relacionados aos serviços ecossistêmicos, como destaca a seção 

‘Antropoceno e Desafios Ambientais’. 

 

 Mudança do Clima 

O tema ‘mudança do clima’ é definido pela ‘Geração X’ como tema material dentro 

de ‘emissão de gases’, que está inserido no tema material ‘Gestão Ambiental’ (GERAÇÃO X, 

2017a). 

Nesse contexto, a empresa identifica as mudanças climáticas como um dos seus 

principais riscos, tanto do ponto de vista físico, devido à alteração dos ciclos hidrológicos e 

dos ventos, como do ponto de vista regulatório e financeiro, devido a uma possível 

precificação do carbono (GERAÇÃO X, 2017a). Para isso, a ‘Geração X’ afirma, tanto em 

seus documentos como na entrevista, que possui estratégias de gestão claras sobre o tema, que 

estão alinhadas aos seus compromissos, já mencionados.  

Nesse sentido, as estratégias são voltadas para: migrar para uma matriz energética 

renovável, reduzir emissões próprias e de terceiros, bem como para gerir o tema (GERAÇÃO 

X, 2017a). 
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Em relação a migrar para uma matriz energética mais renovável, a ‘Geração X’ 

afirma, em seu Relatório de Sustentabilidade, que desligou uma de suas principais usinas 

termoelétricas em 2016, pois, além de estar obsoleta, com uma tecnologia que tinha mais de 

50 anos, estava desalinhada com o compromisso de descarbonização da empresa. Por outro 

lado, vendeu duas usinas eólicas e uma PCH, afirmando que estas tinham pouca sinergia com 

suas demais operações. Ainda assim, no sentido de priorizar as fontes renováveis, a empresa 

começou a atuar no segmento de energia solar, distribuída em 2016 (GERAÇÃO X, 2017a). 

Para reduzir as emissões próprias, o seu principal complexo termoelétrico, que 

consome 75% do combustível da companhia, possui a certificação da NBR ISO 50001, que 

tem como objetivo essencial a busca contínua pela eficiência energética. Em relação a reduzir 

a emissão de terceiros, a empresa destinou cinzas de suas usinas termoelétricas para indústrias 

de cimentos e atividades agrícolas, fazendo com que essas atividades diminuíssem suas 

emissões de produção de clínquer e de compra de calcário, respectivamente (GERAÇÃO X, 

2017a). 

Para administrar a eficiência dessas ações, a empresa consolida anualmente seu 

inventário de emissão de GEE, que é verificado por auditoria independente. Em 2016, esse 

inventário registrou uma redução de mais de um milhão de toneladas de GEE. A empresa 

justifica isso, devido à diminuição da demanda nacional de geração das usinas termoelétricas, 

em um cenário hidrológico que viabilizou aumento na produção de hidroeletricidade 

(GERAÇÃO X, 2017a). 

Em relação ao tema, o Entrevistado 3 ratificou o compromisso da empresa em não 

investir mais em usinas termoelétricas a carvão. Além disso, ele complementou as 

informações documentais, informando que a empresa tem como meta reduzir 20% das 

emissões relativas (tCO2e/MWh) de GEE até 2020 (ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

  Integridade da Biosfera 

O tema ‘biosfera’ também é considerado material, dentro do tema ‘Gestão 

Ambiental’. Nesse sentido, as estratégias desse tema podem ser evidenciadas, tanto na análise 

documental como na entrevista. 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa afirma que está construindo uma 

Matriz de Biodiversidade georreferenciada, que reúne as seguintes informações relacionadas 

às áreas próximas de seus empreendimentos: Biomas; Regiões Fitoecológicas; Unidades de 

Conservação; Terras Indígenas; Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e 
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Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira; áreas importantes para pássaros 

(termo mais conhecido em inglês como Important Bird Areas - IBAs); Rotas e Áreas de 

Concentração de Aves Migratórias; Zonas Úmidas de Importância Internacional (termo 

conhecido em inglês como Wetlands of International Importance), definidas pela convenção 

Ramsar (convenção internacional para proteção da biodiversidade), e áreas definidas como 

Patrimônio Mundial da UNESCO. Essa iniciativa tem como principal objetivo compreender a 

biodiversidade de onde seus empreendimentos estão inseridos no intuito de direcionar suas 

ações para áreas e/ou espécies mais relevantes (GERAÇÃO X, 2017a). 

Em relação à integridade da biosfera nas hidroelétricas, as estratégias estão em duas 

frentes prioritárias: conservação da ictiofauna e redução e compensação de alagamentos de 

áreas vegetadas. Para a conservação da ictiofauna, a empresa realiza monitoramento dos 

peixes dos reservatórios e realiza soltura periódica de filhotes de peixes, para repovoar os 

reservatórios com espécies nativas. Para reduzir e compensar os impactos do alagamento de 

áreas antes vegetadas, a empresa realiza resgate, transferência e reinserção de espécies de 

áreas com vegetação suprimida para áreas conservadas. Além disso, após a obra, a empresa 

cria APPs ao redor dos reservatórios e recupera as áreas não alagadas que foram impactadas 

(GERAÇÃO X, 2017a). 

Mesmo nas termoelétricas, cujos impactos para a biodiversidade são relativamente 

baixos quando comparados à geração hidroelétrica e eólica, a empresa realiza seis programas: 

resgate de espécies vegetais incluídas na Lista de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, 

resgate de fauna, reflorestamento de matas ciliares, recomposição de outras áreas florestais, 

monitoramento da ictiofauna dos rios próximos e controle de espécies vegetais invasoras. 

Ratificando essas ações, a empresa afirma, em suas respostas ao ISE, que avalia e 

gerencia impactos ambientais sobre a biodiversidade, independentemente da obrigatoriedade 

legal, o que inclui ações em prol da conservação e uso sustentável da biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos em propriedades próprias, de terceiros e em UCs (GVCES, 2017). 

O Entrevistado 3 ratificou a ação de mapeamento da biodiversidade sistematizado 

por meio de geoprocessamento, intitulada de ‘Matriz de Biodiversidade’, nos documentos 

analisados. Além disso, ela destacou dois projetos específicos: 1) projetos para conservação 

de ictiofauna endêmicas em reservatórios de hidroelétricas; 2) projeto de conservação da 

ararinha azul (espécie ameaçada de extinção), que possibilitou o aumento de dois para mais de 

400 exemplares dessa espécie (ENTREVISTADO 3, 2017). 
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 Alteração no Território 

Apesar do tema ‘alteração de território’ não ser mencionado entre os temas materiais, 

as estratégias para ele são direcionadas pelo tema de biodiversidade, que é contemplado 

dentro do tema material ‘Gestão Ambiental’ (GERAÇÃO X, 2017a). 

Na análise documental, a empresa relata estratégias para evitar e compensar a 

alteração de territórios. 

Para evitar a alteração de territórios, estabelece, para seus principais 

empreendimentos, um Plano de Desmatamento Racional, que busca reduzir ao mínimo a 

necessidade da supressão vegetal. Como resultado de programa, a empresa cita um projeto 

eólico que suprimiu apenas 28% da área autorizada pelo órgão ambiental (GERAÇÃO X, 

2017a). 

Por outro lado, para compensar as alterações que foram realizadas, as principais 

ações são: cultivo, plantação e doação de mudas às comunidades locais; recuperação de áreas 

degradadas; revegetação de matas ciliares e outras áreas florestais; recomposição de APPs em 

áreas duas vezes maiores do que as áreas suprimidas; acompanhamento de processos erosivos, 

bem como a criação e a manutenção de UCs (GERAÇÃO X, 2017a). 

Essas ações são ratificadas na resposta dada ao ISE,  em que a ‘Geração X’ afirma 

que realiza ações em prol da conservação e do uso sustentável da biodiversidade e de serviços 

ecossistêmicos em propriedades próprias, de terceiros e UC. Nessas respostas, a empresa 

também afirma que possui de 75% a 100% de conformidade relacionada à reserva legal e 

100% de conformidade de suas áreas de APP (GVCES, 2017). 

O Entrevistado 3 afirma que a maior parte das ações para conservação de territórios é 

ditada pelo licenciamento, porém, ele adiciona que a empresa tem uma estratégia de 

compensar a supressão vegetal em um volume de 20% a 30% maior  que o demandado pelo 

órgão ambiental (ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

 Redução da Camada de Ozônio 

A redução da camada de ozônio não é um tema material para a ‘Geração X’, e isso é 

evidenciado tanto na análise documental como na entrevista. Por isso, foi possível coletar, 

apenas, informações pontuais sobre o tema. Além disso, as informações adquiridas nas 

análises documentais divergem das informações da entrevista. 
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O Relatório de Sustentabilidade divulga o monitoramento das emissões das 

substâncias que destroem a camada de ozônio, os chamados gases CFCs (GERAÇÃO X, 

2017a). 

Por outro lado, o Entrevistado 3 informa que a empresa já alterou todos os 

equipamentos que utilizavam essas substâncias, em todas as suas unidades operacionais 

(ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

 Uso de Água Doce 

O uso de água doce é abordado indiretamente dentro do assunto ‘geração de 

efluentes’, inserido no tema material ‘Gestão Ambiental’. 

As estratégias relacionadas ao uso de água doce são destacadas tanto nos documentos 

analisados como na entrevista, e podem ser subdivididas em três frentes: monitoramento, 

redução do consumo e conservação dos corpos hídricos (GERAÇÃO X, 2017a). 

O monitoramento é realizado tanto em relação ao volume captado para múltiplos 

usos como na infraestrutura administrativa e no resfriamento de usinas termoelétricas e 

hidroelétricas, como em relação ao descarte das águas usadas para o resfriamento. Em relação 

aos descartes, são acompanhadas as quantidades e qualidades físico-químicas, bioquímicas e a 

temperatura, garantindo assim a conformidade com a legislação (GERAÇÃO X, 2017a). 

Por meio do monitoramento da captação, é possível indicar uma redução do uso de 

água doce, que está relacionada à redução do funcionamento das termoelétricas, explicada na 

análise do tema ‘Mudança do Clima’, bem como devido às estratégias de recirculação, que 

aumentam o reuso da água, e ações para captação e uso da água de chuva (GERAÇÃO X, 

2017a). 

Em relação à conservação dos corpos hídricos, a empresa mantém planos ambientais 

de conservação e uso do entorno de reservatórios artificiais de suas hidroelétricas, que tem 

como principal objetivo reduzir o impacto dos usos múltiplos dos reservatórios. Além disso, a 

empresa desenvolve um programa de recuperação e proteção de nascentes junto às 

comunidades do entorno de suas operações. Por meio desse programa, já foram conservadas 

mais de 900 nascentes (GERAÇÃO X, 2017a). 

A empresa ratifica as ações de monitoramento e redução do consumo de água doce 

em suas respostas para o ISE, informando que possui um programa de ecoeficiência e 

produção mais limpa, relacionado à água e aos efluentes líquidos. Nesse mesmo documento, 
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ela complementa informando que reusa menos de 30% dos efluentes gerados, e que todos os 

efluentes estão em conformidade com a legislação (GVCES, 2017). 

O Entrevistado 3 complementa as informações relacionadas à redução de captação de 

água, ressaltando que a empresa possui meta de reduzir 15% de seu consumo relativo 

(m
3
/MWh) até 2020 (ENTREVISTADO 3, 2017). 

Em relação à conservação dos recursos hídricos, ele ratifica a ação de conservação de 

nascentes, porém, informa um número duas vezes maior do que está no Relatório 

Sustentabilidade (duas mil). Além disso, ele reforça as ações de acompanhamento das áreas 

do entorno dos reservatórios, incluindo limpeza, proteção e plantação de mata ciliar, ações 

integradas àquelas mencionadas em alteração do território (ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

 Novos Contaminantes 

O tema ‘novos contaminantes’ é considerado parcialmente material pela consideração do 

assunto ‘resíduos’ dentro do tema material ‘Gestão Ambiental’ (GERAÇÃO X, 2017a). 

Nesse sentido, apesar da empresa não ter estratégias para novos contaminantes, foi 

possível identificar estratégias relacionadas à gestão de resíduos, que estão incluídos dentro do 

tema novos contaminantes, tanto nos documentos como na entrevista. Além dessas ações 

relacionadas a resíduos, foram identificadas algumas estratégias pontuais de novos 

contaminantes, além do tema de resíduos (GERAÇÃO X, 2017a). 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a ‘Geração X’ afirma ter metas para reduzir e 

melhorar continuamente a gestão de resíduos para todas as operações. Além disso, ela 

monitora tanto o volume de resíduos como a coleta e a destinação, para garantir o 

cumprimento legal. Vale destacar que o volume de resíduos reduziu no ano de 2016, mas isso 

teve influência, principalmente, do menor uso das termoelétricas, como já mencionado 

anteriormente (GERAÇÃO X, 2017a). 

Em relação à destinação, a empresa afirma seu compromisso com reutilização, destacando 

o reaproveitamento de cinzas pesadas, leves originadas por usinas a carvão, bem como leves 

originadas por termoelétricas a biomassa, para pavimentação asfáltica, fornos de cimentos e 

atividade agrícolas, respectivamente (GERAÇÃO X, 2017a). 

Nas respostas ao ISE, a empresa ratifica que possui programa relacionado à gestão de 

resíduos sólidos. Em relação a outros novos contaminantes, a empresa afirma ter seguro 

ambiental para poluição súbita, que cobre custos de danos e limpeza. Também afirma ter 
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recursos para sanar passivos ambientais, originados da contaminação do solo, quando a perda 

é provável (GVCES, 2017). 

O Entrevistado 3 destaca que todas as unidades têm estratégias para gerenciar resíduos, 

incluindo a definição de metas de redução e melhoria da destinação. Em relação a outros 

novos contaminantes, o entrevistado destacou um projeto de 2013, em que a empresa 

substituiu todos os equipamentos que usavam mercúrio em duas hidroelétricas, que estavam 

em um rio com uma carga maior desse poluente do que o permitido pela legislação 

(ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

 Carga de Aerossol Atmosférico 

O tema ‘carga de aerossol atmosférico’ é considerado parcialmente material, por 

estar relacionado ao assunto emissão de gases, abordado dentro do tema material ‘Gestão 

Ambiental’ (GERAÇÃO X, 2017a). 

Nesse sentido, as estratégias para a gestão de carga de aerossol atmosféricos são 

destacadas tanto na análise documental como na entrevista realizada. 

Em seu relatório de sustentabilidade, a empresa divulga seu monitoramento de 

emissões de aerossóis atmosféricos (GERAÇÃO X, 2017a). Além disso, em seu website, a 

empresa divulga o relatório de monitoramento das emissões de suas principais usinas 

termoelétricas. Esse relatório indica que 99% das partículas são removidas antes da emissão, 

através de precipitadores eletrostáticos, que se encontram nos dutos das caldeiras. Como 

resultado disso, as três estações meteorológicas do entorno indicam qualidade do ar adequada 

em 100% das amostras analisadas, inclusive para o indicador material particular inalável 

(GERAÇÃO X, 2017b). 

Essas ações são ratificadas no ISE, onde a empresa informa que possui um programa 

de ecoeficiência e produção mais limpa relacionado às emissões atmosférica. Além disso, 

afirma que as emissões estão em conformidade legal e tiveram redução nos últimos dois anos 

(GVCES, 2017). 

Complementando as informações documentais, o Entrevistado 3 afirma que todas as 

termoelétricas possuem plano de redução de emissão dos aerossóis atmosféricos, devido a 

requisitos da norma ISO 14001, aplicados a todas as usinas, uma vez que elas são certificadas 

(ENTREVISTADO 3, 2017). 
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 Fluxo Bioquímico (nitrogênio e fósforo) 

Em seu relatório de sustentabilidade, a empresa afirma que cultiva, planta e doa 

mudas; no entanto, não informa estratégias relacionadas ao fluxo bioquímico de nitrogênio e 

fósforo (GERAÇÃO X, 2017b). 

O Entrevistado 3 confirma que cada unidade hidroelétrica possui viveiros para 

cultivo, reabilitação e doação de mudas. Esses viveiros são gerenciados pelas comunidades 

vizinhas. Além disso, ele afirma que alguns viveiros não usam nenhum tipo de agroquímico, e  

acredita que essa estratégia seja estendida às demais operações (ENTREVISTADO 3, 2017). 

 

4.3.6. Considerações Finais do Estudo de Caso da Geração X 

 

A tabela abaixo sumariza a atuação da empresa, seu processo de materialidade, seus 

principais compromissos e suas estratégias de sustentabilidade, relacionadas aos principais 

desafios ambientais da atualidade. Nela, estão destacados os diferentes temas, coletados por 

fontes primárias e secundárias. 

  

Tabela 12 - Síntese Estudo de Caso da Geração X 
 

 Análise documental Entrevista 

Atuação da 

empresa 

- Geração: termoelétricas (carvão e biomassa), hidroelétricas, PCHs e 

usinas eólicas e solares; 

- Serviços: comercialização, sistema de geração particular para grandes 

consumidores e energia solar distribuída. 

      

Processo de materialidade 

Método utilizado -Identificação: elaboração de uma lista 

de tema com base em documentos da 

companhia, da GRI, estudos setoriais e 

pesquisa de mídia; 

-Priorização: sete painéis que 

envolveram 127 stakeholders, 

entrevistas, pesquisa online e avaliação 

de impactos ambientais; 

- Validação: Comitê de sustentabilidade 

e alta direção. 

- Identificação: Lista inicial 

considerou impactos para os 

diferentes stakeholders; 

-Priorização: Engajamento e 

consulta é realizado por cada 

operação. Acionistas também 

são envolvidos. 

Lista inicial de 

temas e consideração 

de estado de mundo 

- Considera informações secundárias. - Considera os principais 

impactos da companhia. 

Identificação de 

impactos 
- Hidroeletricidade: Biodiversidade; 

- Termoelétricas: emissão de poluentes, 

efluentes e resíduos. 

-Não menciona 
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Stakeholders 

engajados 

- Definidos por cada operação, 

considerando a influência do público 

sobre a atividade e o impacto da 

atividade sobre o público. 

-Definidos por cada operação, 

além dos acionistas. 

Aprovação - Comitê de sustentabilidade 

- Alta direção. 

-Não menciona 

Lista de temas 

materiais 

ambientais 

- Gestão Ambiental: resíduos, 

biodiversidade, emissões de gases e 

efluentes. 

- Gestão Ambiental: resíduos, 

biodiversidade, emissões de 

gases e efluentes; 

- Outros temas gerais 

relevantes: gestão ambiental 

integrada, plano de 

gerenciamento ambiental e 

compras responsáveis; 

- Outros temas específicos 

relevantes: emissão de CO2, 

água e emissão de green bonds. 

      

Temas abordados 

no compromisso 

com o meio 

ambiente 

- Geral: avaliação e redução de impactos, 

uso sustentável de recursos naturais, 

comprimento legal, gestão ambiental 

correta, conscientização ambiental, 

prevenir riscos, promover P&D para 

proteger o meio ambiente, promover 

qualidade ambiental e comunicar temas 

ambientais;  

- Específico: mudanças climáticas 

(tornar a matriz mais renovável), 

combate à  poluição, promoção de 

reciclagem, otimizar consumo de 

energia, água e matérias primas; 

- Específico de mudanças climáticas: 

priorizar fontes renováveis, desenvolver 

P&D para geração de energia renovável, 

elaborar inventário de GEE, fixar 

carbono por meio de plantação de 

mudas, priorizar biocombustíveis em 

frota própria, utilizar teleconferência 

para evitar viagens, destinar cinzas para 

cimenteiras e atividades agrícolas e 

promover uso racional de energia 

elétrica. 

 

 
Estratégia relacionada aos principais desafios ambientais da atualidade 
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Mudança do clima 

Tema material 

(Gestão Ambiental: 

Emissão) 

- Política de mudança do clima; 

- Transitar para uma matriz energia 

renovável: desligar de termoelétricas e 

atuar no segmento de energia solar 

distribuída; 

- Reduzir a emissão própria: manter 

certificação NBR ISO 50001(eficiência 

energética) do seu principal complexo 

termoelétrico; 

- Reduzir a emissão de terceiros: 

destinação de cinzas para reduzir 

emissões de cimenteiras e do setor 

agrícola; 

- Gerir o tema: inventário de GEE. 

- Cessar investimento tem 

térmico a carvão; 

- Reduzir 20% as emissões 

relativas GEE (Tco2e/MWh) 

de até 2020.  

Integridade da 

biosfera 

Tema material 

(Gestão Ambiental: 

Biodiversidade) 

- Matriz de biodiversidade: diagnosticar 

a integridade da biosfera para uma 

atuação mais efetiva; 

- Em hidroelétricas: conservar da 

ictiofauna (monitorar e soltar peixes) e 

reduzir e compensar os impactos da 

supressão vegetal (conservar as APPs e 

resgatar, transferir e reinserir a fauna e a 

flora); 

-Termoelétricas: Resgatar espécies da 

fauna e da flora, reflorestar matas 

ciliares e outras áreas florestais, 

monitorar ictiofauna e espécies 

invasoras. 

- Mapeamento da 

biodiversidade (Matriz de 

Biodiversidade); 

- Conservar a ictiofauna 

endêmicas em hidroelétricas; 

- Projeto para conservar a 

Ararinha Azul. 

Alteração no 

território 

Tema parcialmente 

material (Gestão 

Ambiental: 

Briodiversidade) 

- Plano de Desmatamento Racional: 

reduzir ao mínimo a área de supressão 

vegetal; 

- Compensar alterações de territórios: 

cultivar, plantar e doar mudas; recuperar 

áreas degradadas; revegetar matas 

ciliares e outras áreas florestais; 

recompor duas vezes mais APPs do que 

a área suprimida; acompanhar processos 

erosivos; e criar e manter Unidades de 

Conservação. 

- Compensar a supressão 

florestal com o plantio de 20% 

a 30% mais do que o 

demandado. 

Destruição da camada 

de ozônio 

- Monitorar emissões de CFCs. -Equipamentos que utilizavam 

CFCs foram alterados. 

Uso de água doce 

Tema material 

parcialmente (Gestão 

Ambiental: Efluentes) 

- Monitorar volume gerado e descartado; 

-Monitorar qualidade da água 

descartada; 

- Recircular água e captar água de chuva 

em termoelétricas; 

-Conservar corpos hídricos: planos de 

conservação e uso de entorno, além de 

programa de recuperação de nascentes. 

- Meta para reduzir em 15% o 

consumo relativo (m
3/
MWh) 

de água até 2020; 

- Monitorar, reflorestar e 

proteger matas ciliares. 

- Programa de conservação de 

nascentes. 
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Novos contaminantes 

Tema parcialmente 

material (Gestão 

Ambiental: Resíduos) 

- Reduzir a geração e melhorar a gestão 

de resíduos; 

-Monitorar volume e correta destinação; 

- Reutilizar cinzas em cimenteiras, 

atividades agrícolas e pavimentação 

asfáltica; 

- Possuir seguro para poluição súbita e 

acidental, incluindo limpeza e custo de 

danos. 

- Gerir resíduos: metas de 

redução e melhor destinação; 

- Substituir de equipamentos 

de mercúrio em rio crítico para 

esse indicador. 

Carga de aerossol 

atmosférico 

Tema material 

(Gestão Ambiental: 

Emissão) 

- Monitorar e comunicar a carga de 

aerossol emitida; 

- 99% das partículas emitidas por 

termoelétricas são retidas e estações 

metrológicas do entorno consideram 

qualidade do ar adequada. 

- Todas as operações possuem 

plano de redução de emissão 

dos aerossóis atmosféricos 

devido a ISO 14001. 

Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e fósforo) 

- Cultivar, plantar e doar mudas. - Empresa possui viveiros para 

mudas; 

- Alguns viveiros não usam 

nenhum tipo de agroquímicos. 
 

Fonte: O autor 

 

Foi possível identificar um grande número de temas materiais relacionados aos 

limites planetários, ou seja, seis dos oito limites aplicáveis ao setor estão relacionados a temas 

materiais. Também foi possível verificar que esses seis temas materiais possuem estratégias 

mais abrangentes do que os outros dois. Mesmo assim, os outros dois limites também 

possuem, ao menos, uma estratégia identificada. 

Analisando a diferença da qualidade das informações adquiridas pela análise 

documental e pela entrevista, é possível concluir que as informações de todos os limites 

planetários foram complementadas pela entrevista, com exceção das informações sobre 

destruição da camada de ozônio, que tiveram informações divergentes entre os dois métodos 

de coleta de informações. 

Em suma, a ‘Geração X’ prioriza as estratégias da empresa relacionadas aos assuntos 

abordados por temas materiais, ou seja, mudança do clima, integridade da biosfera, alteração 

no território, uso de água doce, novos contaminantes e carga de aerossóis atmosféricos. Já a 

destruição da camada de ozônio e o fluxo bioquímico de nitrogênio e fósforo apresentaram 

estratégias mais restritas, focadas em ações de monitoramento e projetos pontuais, 

respectivamente.  

A figura a seguir busca sintetizar o alinhamento das estratégias priorizadas pela 

‘Geração X’ em relação aos os principais desafios ambientais para a atualidade. 
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Figura 11 - Régua de Alinhamento entre as Estratégias Priorizadas pela Geração X e os Principais 

Desafios Ambientais para a Atualidade 

Fonte: O autor 
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5. ANÁLISE MULTI ESTUDOS DE CASOS 

 

Essa seção busca identificar semelhanças e diferenças entre as estratégias adotadas pelas 

empresas estudadas em relação aos principais desafios para sociedade.  

Inicialmente, cabe destacar que, apesar de todas as empresas atuarem no setor elétrico, a 

atuação ocorre de maneira diferentes em cada uma. Essa informação é relevante, pois a 

atuação pode influenciar nos principais impactos e estratégias das empresas. 

 Como ponto em comum, pode-se destacar que as três empresas estudadas atuam no setor 

de geração, possuindo em sua matriz tanto a geração termoelétrica baseada em combustíveis 

fosseis, e grandes hidroelétricas, fontes consideradas não renováveis, como em geração 

renovável, por meio de usinas eólicas e PCHs. Duas das empresas estudadas (Energia 

Tradição e Geração X) também geram eletricidade a partir de plantas solares fotovoltaicas e 

termoelétricas a biomassa. 

Outras divergências ocorrem por duas empresas (Mais que Energy e Energia Tradição) 

atuarem no setor de transmissão e distribuição de energia, e duas empresas (Energia Tradição 

e Geração X) atuarem no setor de serviços, oferecendo projetos de eficiência energética e 

geração distribuída. 

Além do setor de atuação, outro fator determinante nas estratégias priorizadas pelas 

empresas é o processo de definição de temas materiais. O processo de materialidade é 

semelhante entre as três empresas estudadas: todas elas consideram uma lista inicial de temas 

materiais, que são priorizados com a participação de stakeholders e, ao final, aprovados. As 

diferenças estão relacionadas às referências bibliográficas consideradas durante o processo, 

que incluem fontes relacionadas ao mercado de capitais, como DJSI, SASB, ISE, 

ROBECOSAM, padrões de relato de sustentabilidade como a GRI e investigação na mídia.  

Vale também destacar que duas empresas (Mais que Energy e Geração X) consideraram, 

de forma explícita, seus impactos ambientais nesse processo. Já a ‘Energia Tradição’, apesar 

de mencionar os impactos, não informa que estes foram considerados no processo de 

materialidade. 

Em relação aos stakeholders envolvidos no processo, duas das empresas (Mais que Energy 

e Energia Tradição) destacaram que especialistas ambientais participaram do processo de 

seleção de temas materiais. Já a ‘Geração X’ não soube informar isso precisamente, pois o 

processo é feito de maneira descentralizada pelas diversas operações. Outra diferença no 
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processo de engajamento se deve ao fato da Energia Tradição ter realizado o processo com 

stakeholders externos, exclusivamente online. 

Como resultado dos processos realizados, todas as empresas destacaram que ‘mudança do 

clima’ e ‘resíduos’ são temas materiais para as empresas. Por outro lado, os temas ‘uso de 

água doce’, ‘biodiversidade’ e ‘alteração de territórios’ foram considerados materiais para 

duas empresas (Mais que Energy e Geração X), e o tema ‘carga de aerossol atmosférico’ foi 

considerado material apenas para a ‘Geração X’. Todos os temas materiais são considerados 

nas estratégias das empresas estudadas. 

A maioria dos temas não materiais para cada companhia é abordada por, pelo menos, uma 

estratégia em cada empresa. A exceção ocorre para assuntos relacionados ao fluxo bioquímico 

de nitrogênio e fósforo, onde apenas uma empresa (Geração X) apresentou alguma estratégia 

relacionada ao tema. 

A tabela abaixo relaciona os limites planetários, considerados aqui como os principais 

desafios ambientais de atualidade, aos temas materiais e não materiais de cada empresa. Para 

os temas não materiais, a tabela também mostra se a empresa possui alguma estratégia de 

gestão relacionada ao tema. 

 

Tabela 13 – Análise de Temas Materiais para as Três Empresas Estudadas 

 
Mais que Energy  Energia Tradição  Geração X  

Mudança do clima  
TM (Mudanças 

Climáticas)  

TM (Mudança do 

Clima)  

TM (Gestão 

Ambiental: Emissões)  

Integridade da biosfera  
TM (Impactos nos 

ecossistemas)  
NM com estratégia 

TM (Gestão 

Ambiental: 

Biodiversidade)  

Alteração no território  
TM (Impactos nos 

ecossistemas)  
NM com estratégia 

TM (Gestão 

ambiental: 

biodiversidade)  

Destruição da camada 

de ozônio 

NM com estratégia NM com estratégia NM com estratégia 

Uso de água doce  TM (Ecoeficiência)  NM com estratégia 
TM (Gestão 

Ambiental: Efluentes)  
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Novos contaminantes  TM (Ecoeficiência)  
TM (Logística 

Reversa)  

TM (Gestão 

Ambiental: Resíduos) 

Carga de aerossol 

atmosférico  
NM com estratégia NM com estratégia 

TM (Gestão 

Ambiental: Emissões)  

Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e fósforo) 

NM sem estratégia  NM sem estratégia NM com estratégia 

Fonte: O autor. Legenda: TM: Tema material. NM: Tema não material.  

 

A lista abaixo sintetiza as principais semelhanças e diferenças nas estratégias de 

gestão das empresas, em relação aos principais desafios ambientais para a atualidade. Além 

disso, ao final da lista, encontra-se uma tabela-síntese, comparando todas as informações 

analisadas nos estudos de caso. 

 

  Mudança do Clima (tema material para todas as empresas estudadas): 

o Semelhanças: possuir políticas formalizadas sobre o tema; gerar energia 

renovável; aumentar eficiência energética das usinas termoelétricas; 

elaborar e divulgar inventário de GEE; reduzir a perda de eletricidade na 

transmissão e distribuição (semelhança entre as duas empresas que atuam 

nesses ramos, Mais que Energy e Energia Tradição); 

o Diferenças: reduzir emissões diretas e indiretas de atividades que não 

fazem parte do core business, como frota de carros (Mais que Energy e 

Energia Tradição), atividades de comunicação (Mais que Energy) e 

consumo de eletricidade em escritório (Mais que Energy); realizar estudos 

sobre adaptação (Mais que Energy) e precificação de carbono (Mais que 

Energy e Energia Tradição), avaliar o tema para a decisão de novos 

negócios (Mais que Energy), oferecer serviços voltados para eficiência 

energética (Energia Transição), reduzir emissões de terceiros, como 

cimenteiras e agricultores (Geração X); 

o Considerações preliminares: as estratégias semelhantes são voltadas à 

mitigação dos impactos nas principais atividades em que atuam as 

empresas, ou seja, para geração, transmissão e distribuição de eletricidade. 
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As estratégias que são diferentes entre as empresas estão voltadas para 

atividades não prioritárias das empresas. 

 

 Integridade da Biosfera (tema material para Mais que Energy e Geração X) 

o Semelhanças: avaliar os impactos sobre a biodiversidade, além de 

conservar e restaurar áreas de preservação das bacias onde atuam; 

o Diferenças: minimizar a supressão vegetal, monitorar e resgatar fauna e 

flora impactada, monitorar ictiofauna e libertar peixes criados em 

cativeiros, manter projetos de conservação para espécie ameaçadas de 

extinção (Mais que Energy e Geração X). 

o Considerações preliminares: as ações das empresas que consideram esse 

tema material são semelhantes; as diferenças estão, apenas, em relação à 

empresa Energia Tradição, que não considera esse tema material. 

 

 Alteração no Território (tema material para Mais que Energy e Geração X) 

o Semelhanças: realizar ações para minimizar impacto sobre o território e 

evitar supressão vegetal, recuperar áreas de proteção, cultivar mudas, bem 

como elevar estruturas e postes de transmissão e distribuição, para evitar 

impacto em áreas sensíveis (semelhança entre as duas empresas que atuam 

nesses ramos, Mais que Energy e Energia Tradição); 

o Diferenças: monitorar bordas de reservatórios (Mais que Energy e Geração 

X); 

o Considerações preliminares: foi identificada uma estratégia adicional para 

as empresas que consideram esse tema material em relação à empresa que 

não o considera. 

 

 Destruição da Camada de Ozônio (tema não é considerado material para 

nenhuma das empresas estudadas) 

o Semelhanças: não foram identificadas estratégias semelhantes; 

o Diferenças: monitorar emissão de CFCs (Geração X), realizar manejo 

adequado para evitar perdas de gases CFCs (Mais que Energy) e não 

utilizar CFCs (Energia Tradição); 
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o Considerações preliminares: as estratégias variam entre as empresas 

estudadas, o que mostra uma falta de sinergia entre as estratégias do setor. 

 

 Uso de Água Doce (tema material para Mais que Energy e Geração X) 

o Semelhanças: ações de preservação vegetal para proteger os corpos d'água 

onde estão as hidroelétricas; 

o Diferenças: agir para reduzir consumo em prédios de administração (Mais 

que Energy) e termoelétricas (Geração X); estudar alternativas tecnológicas 

para mitigar o impacto das hidroelétricas sobre o fluxo dos corpos hídricos 

(Mais que Energy); monitorar corpos hídricos onde estão as hidroelétricas, 

incluindo ocupação irregular, lançamento de esgoto e qualidade da água 

(Mais que Energy); monitorar o volume de água consumido e descartado 

(Geração X) e monitorar a qualidade da água descartada (Geração X). 

o Considerações preliminares: todas as empresas têm uma estratégia em 

comum, que busca proteger suas atividades hidroelétricas. As ações 

diferentes foram identificadas apenas pelas duas empresas que consideram 

esse tema material: Mais que Energy e Geração X. Grande parte dessas 

ações são voltadas para o monitoramento do consumo e o descarte de 

d’água, bem como a qualidade dos corpos hídricos. Vale destacar que, das 

ações diretamente voltadas para reduzir o uso de água, apenas a Geração X 

se foca na redução no seu principal negócio, que é a geração de energia 

elétrica.  

 

 Novos Contaminantes (tema material para todas as empresas estudadas) 

o Semelhanças: monitorar volume de resíduos gerados e conservar um 

sistema para gestão correta de resíduos, desde a geração até a destinação; 

o Diferenças: meta para reduzir geração (Geração X), melhorar destinação de 

todos os resíduos (Mais que Energy e Geração X) ou dos resíduos 

perigosos (Energia Tradição); possuir sistema de logística reversa e 

recuperação de equipamentos do sistema elétrico (Energia Tradição); 

possuir plano para destinar de 100% dos PCBs (Energia Tradição); 

contratar seguro com cobertura para contenção de poluição súbita (Energia 
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Tradição e Geração X) e substituir de equipamentos de mercúrio em 

hidroelétricas (Geração X); 

o Considerações preliminares: as ações de novos contaminantes são voltadas, 

principalmente, para resíduos, sendo  estas focadas, principalmente, para 

melhoria da destinação (aumento de reuso e reciclagem). 

 

 Carga de Aerossol Atmosférico (tema material para Geração X) 

o Semelhanças: monitorar emissões de aerossóis atmosféricos; 

o Diferenças: agir para reduzir as emissões de aerossóis atmosféricos 

(Energia Tradição e Geração X) ; 

o Considerações preliminares: a Energia Tradição e a Geração X possuem 

estratégias de monitoramento e redução da emissões de aerossóis 

atmosféricos, enquanto a Mais que Energy se limita ao monitoramento.  

 

 Fluxo Bioquímico (nitrogênio e fósforo) (tema não é material para nenhuma das 

empresas estudadas) 

o Semelhanças: não foram identificadas estratégias semelhantes; 

o Diferenças: não utilizar agroquímicos nos viveiros de mudas (Geração X); 

o Considerações preliminares: a única estratégia relacionada ao tema ainda é 

pontual. 
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Tabela 14 - Resumo Multi Estudo de Casos 

 Mais que Energy Energia Tradição Geração X 

Atuação da 

empresa 

- Geração: termoelétricas (carvão), 

hidroelétricas, PCHs e parques eólicas. A 

empresa planeja investir em geração de 

energia solar; 

- Transmissão e distribuição. 

- Geração: termoelétricas (óleo 

combustível e biomassa), hidroelétricas, 

PCHs, parques eólicos e fotovoltaicos; 

- Transmissão e distribuição; 

- Serviços: comercialização, energia 

distribuída e eficiência energética. 

- Geração: termoelétricas (carvão e 

biomassa), hidroelétricas, PCHs e usinas 

eólicas e solar; 

- Serviços: comercialização, sistema de 

geração particular para grandes 

consumidores e energia solar distribuída. 

        

Processo de materialidade   
 

Método utilizado 

- Levantamento de uma lista inicial 

extensa; 

-Consulta a referência bibliográficas; 

- Avaliação de informações da mídia; 

- Consultas diretas com partes 

interessadas (internas e externas); 

- Análise de solicitações via canais 

online de comunicação com a sociedade. 

- Levantamento de uma lista inicial 

extensa com base em bibliografias; 

- Avaliação online de stakeholders 

externos; 

- Avaliação de stakeholders internos: 

consultas presenciais. 

- Identificação: elaboração de uma lista 

de tema com base em documentos da 

Companhia, da GRI, estudos setoriais e 

pesquisa de mídia e impactos para os 

diferentes stakeholders; 

- Priorização: 7 painéis que envolveram 

127 stakeholders (incluindo acionistas), 

engajamento e consulta realizado por 

cada operação, entrevistas, pesquisa 

online e avaliação de impactos 

ambientais; 

- Validação: Comitê de sustentabilidade 

e alta direção. 

Lista inicial de 

temas e 

consideração de 

estado de mundo 

- Lista inicial baseada em: consulta a 

academia, órgãos reguladores e 

referências bibliográficas (ISE, DJSI, 

Robecosam e SASB) 

- Elaborada com base em relatórios 

externos (GRI e RepRisk). 

- Considera informações secundárias 

(GRI, estudos setoriais e mídias) e 

principais impactos da companhia. 

Identificação de 

impactos 

-Geração: perda da biodiversidade, 

geração de resíduos perigosos, alteração 

do território e do fluxo natural dos rios; 

-Transmissão/distribuição: perda da 

biodiversidade e alteração do território. 

- Principais impactos identificados: 

supressão vegetal, impacto sobre APP, 

erosão, ictiofauna, qualidade de água e 

geração de resíduos perigosos. 

- Hidroeletricidade: Biodiversidade; 

- Termoelétricas: emissão de poluentes, 

efluentes e resíduos. 
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Stakeholders 

engajados 

- Academia, órgãos governamentais e 

sociedade 

- Especialistas ambientais: investidores 

responsáveis (ex. MSCI), IBAMA e 

consultoria do relatório. 

- Stakeholders externos: 102 retornos de 

diversos públicos (incluíram 

especialistas ambientais: ONGs, 

ANEEL e órgãos ambientais); 

- Stakeholders internos: 109 

participações (liderança e representantes 

dos colaboradores). 

- Definidos por cada operação, 

considerando a influência do público 

sobre a atividade e o impacto da 

atividade sobre o público; 

- Incluiu acionistas. 

Aprovação - Conselho de administração. 
- Diretoria executiva e comitê de 

sustentabilidade 

- Comitê de sustentabilidade 

- Alta direção. 

Lista de temas 

materiais 

ambientais 

- Temas Materiais: Ecoeficiência; 

Mudanças Climáticas; Impactos nos 

Ecossistema (Relatório); 

- Outros temas relevantes: Energia 

alternativa, recursos hídricos e inovação 

(Entrevista). 

- Temas Materiais: Mudança do Clima e 

Logística Reversa (Relatório) 

-Temas materiais: Gestão Ambiental: 

resíduos, biodiversidade, emissões de 

gases e efluentes (Relatório); 

- Outros temas gerais relevantes: gestão 

ambiental integrada, plano de 

gerenciamento ambiental e compras 

responsáveis (entrevista); 

- Outros temas específicos relevantes: 

emissão de CO2, água e emissão de 

green bonds (entrevista). 

        

Temas 

abordados no 

compromisso 

com o meio 

ambiente 

- Gerais: mitigar impacto ambiental, 

conservar o meio ambiente, promover 

ecoeficiência e cumprir a legislação; 

- Específico: de prevenção à poluição por 

óleos industriais, mudança do clima e 

conservação da biodiversidade. 

- Gerais: Cumprimento da legislação 

ambiental, uso racional dos recursos 

naturais e gestão de impactos 

ambientais; 

- Específicos: conservação de energia, 

conservação da biodiversidade, gestão 

de materiais perigosos, promoção de 

reciclagem, prevenção a poluição e 

gestão e redução de GEE. 

- Gerais: avaliação e redução de 

impactos, uso sustentável de recursos 

naturais, comprimento legal, gestão 

ambiental correta (melhoria continua da 

gestão ambiental por meio de 

certificação ISO 14001), conscientização 

ambiental, prevenir riscos, promover 

P&D para proteger o meio ambiente, 

promover qualidade ambiental e 

comunicar temas ambientais  

- Específico: mudanças climáticas (tornar 

a matriz mais renovável), combate a 

poluição, promoção de reciclagem, 

otimizar consumo de energia, água e 

matérias primas. 
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- Específicos de mudanças climáticas: 

priorização fontes renováveis, redução 

em 20% as emissões relativas de CO2, 

desenvolvimento P&D para geração de 

energia renovável, elaboração inventário 

de GEE, fixação carbono por meio de 

plantação de mudas, priorização 

biocombustíveis em frota própria, 

utilização teleconferência para evitar 

viagens, destinar cinzas para cimenteiras 

e atividades agrícolas e promoção do uso 

racional de energia elétrica. 

 Estratégia relacionada aos principais desafios ambientais da atualidade 

Mudança do clima 

Tema Material 

- Política de mudança do clima; 

- Gerar energia renovável: eólica e 

solar no futuro; 

- Reduzir o consumo de eletricidade 

em escritórios; 

- Reduzir perda de eletricidade em 

linhas de transmissão e distribuição; 

- Reduzir emissão do consumo de 

combustíveis: uso de 

videoconferências e redução da 

combustão das termelétricas, com 

revitalização das usinas, e uso 

exclusivo de etanol na frota;  

- Administrar a mudança do clima: 

elaborar inventário, manter comitê 

mudança do clima subdividido em 

estudos de temas técnicos (adaptação, 

mitigação e valoração) e usar 

informações sobre o tema para 

prospecção e decisão de novos 

Tema material 

- Política de mudanças climáticas; 

- Geração de energia renovável: 

solar, eólica, biomassa e PCHs 

próprias e consultoria para 

desenvolvimento de infraestruturas 

renováveis externamente; 

- Redução de emissão: Retrofit em 

termoelétricas e uso de 

biocombustíveis na frota de carro; 

- Eficiência energética própria: 

Prevenir perdas na distribuição; 

- Eficiência energética em terceiros: 

prestar consultoria de EE em 

clientes; 

- Gestão de GEE: elaborar inventário 

e modelar negócios em relação a 

precificação de carbono e consolidar 

o portfólio de projetos passíveis de 

crédito de carbono. 

Tema material considerado dentro de 

Gestão Ambiental: Emissões. 

- Política de mudança do clima; 

- Transitar para uma matriz energia 

renovável: desligamento de 

termoelétricas e atuação no segmento de 

energia solar distribuída; 

- Reduzir 20% as emissões 

relativas(tCO2e/MWh) de GEE até 2020; 

- Reduzir a emissão própria: certificação 

por meio da NBR ISO 50001(eficiência 

energética) do seu principal complexo 

termoelétrico; 

- Reduzir a emissão de terceiros: destinar 

cinzas para reduzir emissões de 

cimenteiras e do setor agrícola; 

- Gerir do tema: elaborar inventário de 

GEE. 
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negócios e gerir o tema junto aos 

fornecedores no futuro. 

Integridade da 

biosfera 

Tema material abordado dentro de 

‘Impacto nos Ecossistemas’ 

- Realizar estudos para evitar impactos 

sobre a biodiversidade e minimiza a 

supressão vegetal;  

- Compensar os impactos quando não 

puderem ser evitados; 

- Monitora e resgata a fauna e a flora; 

- Recuperar a flora por atividades de 

reflorestamento, incluindo APPs; 

- Monitorar nível de espécies dos 

territórios de seus empreendimentos; 

- Geração hidroelétrica: monitorar 

ictiofauna e libertar peixes de cativeiro, 

incluindo espécies ameaçadas de 

extinção; 

- Plantar mudas em áreas urbanas. 

- Avaliar impactos, 

independentemente da obrigação 

legal; 

- Conservar e restaurar UCs nas 

bacias em que atua, reduzindo os 

custos de operações das hidrelétricas. 

Tema material, considerado dentro de 

Gestão Ambiental: Biodiversidade. 

- Matriz de biodiversidade: diagnosticar 

a integridade da biosfera para uma 

atuação mais efetiva; 

- Em hidroelétricas: conservar a 

ictiofauna endêmica, monitorando e 

soltando peixes, bem como reduzir o e 

compensar impactos sobre a outras 

espécies por meio de conservação de 

APP, resgate, transferência, reinserção da 

fauna e da flora;  

-Termoelétricas: Resgatar espécies da 

fauna e da flora, reflorestar matas ciliares 

e outras áreas florestais, monitorar 

ictiofauna e espécies invasoras; 

- Manter projeto de conservação da 

ararinha azul. 

Alteração no território 

Tema material abordado dentro de 

‘Impacto nos Ecossistemas’ 

- Realizar estudos para minimizar os 

impactos sobre o território,  

principalmente para geração 

hidroelétrica e eólica por meio da 

minimização da supressão vegetal; 

- Recuperar APPs e outras áreas 

florestais para melhorar a qualidade da 

água de hidroelétricas; 

- Controlar bordas de reservatórios; 

- Buscar melhores traçados para as 

linhas de transmissão e distribuição, 

buscando o uso de terrenos já 

alterados; 

 

- Procedimento estruturado para 

planejar linhas de transmissão e 

distribuição para evitar alteração no 

território; 

- Elevar estruturas e postes quando 

não é possível evitar impacto sobre 

área sensível; 

- Conservar e restaurar UCs nas 

bacias em que atua, reduzindo os 

custos de operações das hidrelétricas; 

- Cultivar mudas. 

Tema material, considerado dentro de 

Gestão Ambiental: Biodiversidade. 

- Plano de Desmatamento Racional: 

reduzir ao mínimo a área de supressão 

vegetal; 

- Compensar alterações de territórios: 

cultivar, plantar e doar mudas; recuperar 

áreas degradadas; revegetar matas 

ciliares e outras áreas florestais; 

recompor duas vezes mais APPs do que a 

área suprimida; realizar plantio de 20% a 

30% superior ao demandado por leis; 

acompanhar processos erosivos; e criar e 

manter Unidades de Conservação. 
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- Usar torres mais altas para diminuir o 

impacto em áreas preservadas; 

- Cultivar mudas em parceria com 

ONGs parceiras. 

Destruição da camada 

de ozônio 

- Realizar manejo adequado para evitar 

perdas de CFCs. 
- Não utiliza gases CFCs - Monitorar emissões de CFCs. 

Uso de água doce 

Tema material abordado dentro de 

‘Ecoeficiência’ 

- Reduzir o consumo de água e usar 

água de chuva em prédios 

administrativos; 

- Estudar ações para mitigar o impacto 

sobre alteração do fluxo dos corpos 

hídricos nas hidroelétricas a serem 

construídas; 

- Monitorar copos hídricos de suas 

hidroelétricas: ocupação irregular, 

lançamento de esgoto e qualidade da 

água; 

- Agir para preservação das águas dos 

reservatórios tem como objetivo 

conservar as maquinas. 

- Restaurar e conservar vegetação 

para preservação dos recursos 

hídricos, projeto denominado 

Nascentes. 

Tema material parcialmente abordado 

dentro de Gestão Ambiental: Efluentes 

- Meta para reduzir em 15% o consumo 

relativo (m
3
/MWh) de água até 2020; 

- Monitorar o volume água consumida e 

efluente descartado; 

-Monitorar qualidade da água descartada; 

- Reusar efluentes e captar água de chuva 

em termoelétricas; 

- Conservar corpos hídricos: monitorar, 

reflorestar e conservar matas ciliares do 

entorno de hidroelétricas, além de 

possuir programas para recuperar 

nascentes. 

Novos contaminantes 

Tema parcialmente material abordado 

dentro de ‘Ecoeficiência’ 

- Gerir de resíduos perigosos: segregar, 

acondicionar, transportar e destinar 

resíduos de maneira adequada 

(incluindo reuso e reciclagem quando 

possível); 

- Meta para reuso ou reciclagem; 

- Planeja contratar fornecedor para 

realizar logística reversa de 

equipamentos. 

Tema parcialmente material 

(Logística Reversa) 

- Geração de pequeno volume de 

resíduos sólidos; 

- Programa de gestão de resíduos 

com foco nos serviços de transmissão 

e distribuição que inclui: Identificar, 

classificar, armazenar, transportar e 

destinar corretamente resíduos; 

- Meta de destinação de resíduos 

perigosos; 

- Manutenção e recuperação dos 

equipamentos elétricos; 

Tema parcialmente material abordado 

dentro de Gestão Ambiental: Resíduos 

- Meta para reduzir a geração, melhorar a 

gestão e destinação de resíduos; 

-Monitorar volume e correta destinação; 

- Reutilizar cinzas em cimenteiras, 

atividades agrícolas e pavimentação 

asfáltica; 

- Possuir seguro para poluição súbita e 

acidental, incluindo limpeza e custo de 

danos;  

- Substituir equipamentos de mercúrio 

em rio crítico para esse indicador. 
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- Principal resíduo perigoso gerado é 

o óleo isolante que é destinado para 

reciclagem; 

- Lâmpadas da rede pública não são 

de responsabilidade da empresa e, 

mesmo assim, a destinação é 

monitorada; 

- O plano de destinação de PCBs 

deve ter atingido com um ano de 

antecedência; 

- Possuir seguro para limpeza e 

contenção de poluentes. 

Carga de aerossol 

atmosférico 

-Monitorar e comunicar a carga de 

aerossol emitida. 

- Manter orograma de ecoeficiência e 

produção mais limpa para todas as 

emissões atmosféricas; 

- Monitorar da emissão de aerossóis. 

Tema material abordado dentro de 

Gestão Ambiental: Emissões 

-Monitorar e comunicar a carga de 

aerossol emitida; 

- 99% das partículas são retidas e 

estações metrológicas do entorno 

consideram qualidade do ar adequada; 

- Todas as operações possuem plano de 

redução de emissão dos aerossóis 

atmosféricos, devido a ISO 14001. 

Fluxo bioquímico 

(nitrogênio e fósforo)   

- Alguns viveiros não usam nenhum tipo 

de agroquímicos. 

Fonte: O autor.
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Após a análise das estratégias, foi possível identificar que todos os desafios 

ambientais da atualidade são abordados por, pelo menos, uma estratégia de uma das empresas 

analisadas. Por outro lado, os desafios ambientais relacionados aos temas definidos como 

materiais por todas as empresas (mudança do clima e novos contaminantes) são abordados por 

estratégias em todos os casos estudados. Essas estratégias são voltadas para gerir os impactos 

das principais atividades das empresas (geração, transmissão e distribuição).  

A ‘Mais que Energy’ e a ‘Geração X’ consideraram outros três temas como 

materiais: integridade da biodiversidade, alteração de territórios e uso de água doce. Esses três 

temas são abordados por estratégias semelhantes de conservação de áreas protegidas pelas três 

empresas; no entanto, as duas empresas que consideram esses temas como materiais possuem 

mais estratégias, principalmente voltadas para os temas ‘integridade da biodiversidade’ e ‘uso 

de água doce’. 

O tema de emissão de carga de aerossóis atmosféricos foi considerado material 

apenas para a ‘Geração X’. Mesmo assim, esta possui estratégias de gestão do tema similares 

às da ‘Energia Tradição’, mostrando que a determinação deste como material não foi 

determinante para a priorização de estratégias. 

Em relação aos temas que não foram considerados materiais por nenhuma das 

empresas estudadas (destruição da camada de ozônio e fluxo bioquímico  - nitrogênio e 

fósforo), as estratégias são pontuais e variaram significativamente de uma empresa para a 

outra. No caso de ações voltadas para gestão de gases CFCs, que podem destruir a camada de 

ozônio, as ações de gestão variaram de não uso, realização de monitoramento e gestão para 

evitar perdas. Já para fluxo bioquímico (nitrogênio e fósforo), apenas a ‘Geração X’ 

apresentou uma estratégia de evitar uso de agroquímicos, porém não foi possível confirmar 

que é uma ação feita por todas as operações. 

Nesse sentido, é possível concluir que, em geral, a consideração de um tema como 

material, implica, em um maior número de estratégias para enfrentas os desafios ambientais. 

Portanto, os temas considerados materiais pelas três empresas estudadas (mudança do clima e 

novos contaminantes) contam com mais estratégias empresariais. Os temas considerados 

materiais por apenas duas das empresas estudadas (integridade da biodiversidade, alteração de 

territórios e uso de água doce) indicam que o setor possui estratégias para a gestão do tema, 

ainda não tenham exista uniformidade entre as empresas estudadas para os enfrentamentos 

esses desafios. Por fim, os temas considerados materiais por apenas uma ou nenhuma das 
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empresas possuem estratégias pontuais e com pouca sinergia, mostrando uma debilidade para 

o setor enfrentar esses desafios. 

Como visto, a ‘Energia Tradição’ identificou como material apenas dois dos desafios 

ambientais da atualidade, frente a cinco e seis das outras duas empresas. Nesse sentido, 

podemos indicar que o fato do processo de materialidade não ter considerado expressamente 

os impactos ambientais, nem ter sido feito de maneira presencial com os stakeholders 

externos, pode ter influenciado que esta não tenha tido tantas estratégias para abordar alguns 

dos temas estudados, como tiveram as outras empresas. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Esta seção busca explanar o problema de pesquisa, ou seja, se os temas abordados 

pelas estratégias de sustentabilidade das empresas do setor elétrico estão alinhados aos 

principais desafios ambientais da atualidade. Como dito, isso foi feito por meio da 

identificação de convergências e divergências entre esses dois elementos (estratégia 

empresarial e desafios ambientais da atualidade).  

Além disso, essa seção foca nos principais desafios ambientais da atualidade, que são 

impactados pelo setor elétrico, de acordo com as revisões bibliográficas, bem como nas 

principais estratégias de sustentabilidade das empresas do setor perante esses desafios, que 

foram levantadas para os estudos de caso, por meio das análises documentais e entrevistas. 

Os desafios ambientais considerados no contexto desse estudo levantam aspectos 

ambientais que, se forem ultrapassados, podem representar um risco à humanidade 

(BRUNDTLAND, 1987; ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015), ou seja, têm a 

possibilidade de implicar em crises ambientais ou na tragédia de recursos (TAYLOR, 2009). 

Esses riscos podem ter impactos diretos na economia (PURDY, 2015) e, por consequência, 

nas empresas que dependem do meio ambiente para suas operações (GLADWIN et al., 1995). 

 Por sua vez, essas empresas, que são responsáveis por parte dos impactos globais 

sobre o meio ambiente, são cobradas, pela sociedade, para trazer uma solução para esses 

problemas (WILLIAMS, 2014). Parte dessa cobrança advém de stakeholders que exercem 

pressão para que as empresas se preocupem com a agenda da sustentabilidade (CARMO, 

2015; DIAS; TEODÓSIO, 2011; WILLIAMS, 2014). Algumas dessas pressões sociais são 

destacadas em controvérsias ASG que aparecem na mídia (CHACON; TEIXEIRA, 2016; 

FERRARI; ALVES; RAMOS, 2018; TEIXEIRA; RODRIGUES; FARIAS, 2017). Em linha 

com a teoria do stakeholder, a empresa deve considerar essas opiniões em sua estratégia para 

cumprir seu papel social (FREEMAN, 2004).  

Para definir essa estratégia é importante que as empresas delimitem os principais 

desafios ambientais sobre os quais as elas precisam agir. Nesse contexto, é necessário 

considerar os principais desafios ambientais da atualidade. Essa pesquisa propõe esse 

desafios, principalmente, com base em três estudos: dois sobre limites planetários 

(ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015) e um sobre serviços ecossistêmicos 

(MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). Os limites planetários, que foram um 

dos principais focos desse estudo, definem nove desafios ambientais para a humanidade: 
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mudança do clima, integridade da biosfera, redução da camada de ozônio, acidificação dos 

oceanos, uso de água doce, fluxo bioquímico (nitrogênio e fósforo), alteração no território , 

carga de aerossol atmosférico e novos contaminantes (STEFFEN et al., 2015). Quatro desses 

desafios (uso de água doce, mudança do clima, fluxo bioquímico - nitrogênio e fósforo e 

integridade da biosfera ) estão relacionados aos cinco processos ecossistêmicos mais 

impactados pelas atividades humanas, de acordo com o Millennium Ecosystem Assessment 

(2005): ciclo hídrico, ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, ciclo do fósforo e manutenção da 

biodiversidade.  

Analisando as principais atividades responsáveis por aumentar a aproximação de 

cada limite planetário, foi possivel identificar que o setor elétrico tem responsabilidade, 

principalmente, sobre a alteração de seis dos nove limites planetários: mudança do clima 

(IPCC, 1990; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005), integridade da biosfera 

(DIRZO; RAVEN, 2003; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; WWF, 

2016), alteração no território (IPCC, 1990; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 

2005; WWF, 2016), uso de água doce (ROCKSTRÖM et al., 2009), carga de aerossol 

atmosférico (CLAUDIO; FUZZI; KOKHANOVSKY, 2017) e novos contaminantes (SILVA 

et al., 2016; WWF, 2016). 

Vale ressaltar que as diversas atividades do setor elétrico impactam de forma 

diferente nesses limites. A tabela abaixo apresenta os impactos negativos diretos das 

principais atividades exercidas pelas empresas estudadas, ou seja, geração hidroelétrica, 

termoelétrica baseadas em combutíveis fósseis, termoelétricas a biomassa, usinas eólicas, 

transmissão e distribuição. Além disso, as cores representam a convergência desse impacto 

com ações para mitigá-los, de acordo com os estudos de casos.
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Tabela 15 – Impacto das Principais Atividades do Setor Elétrico e Alinhamento dessas com Estratégias de Mitigação e Compensação dos Estudos de Casos  

Legenda: 

Todas as empresas estudadas possuem, ao menos, uma estratégia 

Uma ou duas das empresas estudadas possuem, ao menos, uma estratégia 

Nenhuma das empresas estudadas possui estratégia 

 

  
Mudança do 

Clima 

Integridade da 

Biosfera 

Alteração no 

território 

Uso de água 

doce 

Novas 

contaminantes 

Carga de 

aerossol 

atmosférico 

Fontes 

Hidroelétrica

s 

- Emissão de 

metano nos 

primeiros 

anos de 

reservatório. 

-Interferência na 

biodiversidade 

(aquática e 

terrestre). 

- Retirada da 

vegetação 

nativa, o que 

aumenta os 

processos 

erosivos 

- Alteração do 

regime hídrico 

do corpo d’água; 

- Deterioração da 

qualidade da 

água 

(eutrofização) ; 

    

GUERRA; 

CARVALHO 

(1995); 

SARTORI et al., 

(2015);TOLMA

SQUIM (2016) 

Termoelétric

as a 

derivados de 

petróleo 

- Elevada 

emissão de 

GEE, 

incluindo 

CO2, NOx, 

SOx. 

    

- Redução da 

disponibilidade 

hídrica e geração 

de efluentes. 

- Geração de 

resíduos sólidos 

perigosos e não 

perigosos; 

- Contaminação do 

solo e água por 

materiais perigosos. 

- Emissão de 

Material 

Particulado 

(MP). 

SPATH; MANN 

(2000); IFC, 

(2008); 

TOLMASQUIM 

(2016) 

Termoelétric

as a biomassa 

 - Emissão de 

NOx. 
    

- Redução da 

disponibilidade 

hídrica e geração 

de efluentes. 

  
- Emissão de 

MP. 

SARTORI et al., 

(2015); 

TOLMASQUIM 

(2016) 
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Usinas 

eólicas 
  

- Morte de aves 

e morcegos; 

- Emissão de 

ruídos que 

afastam a fauna 

silvestre. 

- Retirada da 

vegetação 

nativa, que 

aumenta os 

processos 

erosivos 

      

 GRUPO 

BANCO 

MUNDIAL 

(2015); 

SARTORI et al., 

(2015); 

TOLMASQUIM 

(2016); 

Transmissão 

e distribuição 

- Emissão de 

hexafluoreto 

de enxofre 

(SF6) . 

- Perda de 

biodiversidade 

devido a perda 

de habitat; 

- 

Modificação 

e perda de 

habitas 

terrestres e 

aquáticos 

  

- Geração de 

materiais perigosos 

como óleos 

(bifenilpoliclorado – 

PCB, também 

chamado de Ascarel); 
  IFC (2007) 

- Morte de 

animais por 

colisão e 

incêndio. 

- Poluição química 

devido ao uso de 

herbicidas e 

conservantes do 

material de 

construção civil. 

Fonte: O autor. 
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6.1. Estratégias de Gestão dos Principais Impactos Ambientais do Setor Elétrico 

 

Nas seções a seguir, é feita uma correlação entre cada limite planetário com os 

impactos do setor e as principais estratégias identificadas nas empresas estudadas.  

Em relação às estratégias, são indicadas tanto aquelas voltadas para um atividade 

e/ou impacto específico, como as direcionadas à empresa como um todo. Além disso, é 

indicado o alcance da estratégia nas empresas estudadas (todas, ou parte delas). 

Também se indicam os limites considerados materiais para as empresas estudadas, 

com o objetivo de discutir se esse aspecto tem influência nos impactos geridos pelas 

companhias em questão. 

Para facilitar o entendimento, a estrutura do texto de cada limite planetário está da 

seguinte forma: 

 Indicação de qual empresa considera esse tema material; 

I- Estratégias associadas à gestão de impactos que são considerados prioritários na 

literatura (tabela acima); 

II- Estratégias associadas à gestão de impactos que não são considerados prioritários na 

literatura;  

III- Estratégias gerais, não focadas em nenhuma operação ou impacto específico. 

Cada um desses itens está estruturado da seguinte forma:  

Atividade do setor - impacto: estratégia de gestão. 

Além disso, caso haja necessidade, as estratégias listadas em cada um desses itens 

são subdivididas (nos itens a. e b.) para indicar o alcance da estratégia nas empresas 

estudadas, ou seja, se todas ou apenas algumas empresas realizam uma determinada estratégia. 

Essa indicação é feita entre parênteses, no final de cada item. 

Ao final de cada seção, encontram-se as principais considerações do limite planetário 

analisado. 

 

6.1.1. Mudança do Clima 

 

 Esse tema é considerado material para todas as empresas estudadas. 

I- Termoelétricas - Elevada emissão de GEE, incluindo CO2, NOx, SOx: Aumentar 

eficiência energética das usinas termoelétricas (aplicada por todas as empresas); 
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II- Transmissão e distribuição – Emissão indireta de GEE: utilizar tecnologias para 

reduzir a perda de eletricidade na transmissão e distribuição (aplicada por todas as 

empresas que atuam nessas atividades); 

III-  Estratégias gerais - Emissão de GEE do setor:  

a. Possuir políticas formalizadas sobre o tema; gerar energia renovável; elaborar e 

divulgar inventário de GEE (aplicadas por todas as empresas); 

b. Reduzir consumo e emissões de atividades que não fazem parte do core 

business da empresa, como frota de carros (Mais que Energy e Energia 

Tradição), viagens (Mais que Energy) e consumo de eletricidade em escritório 

(Mais que Energy); realizar estudos sobre adaptação (Mais que Energy) e 

precificação de carbono (Mais que Energy e Energia Tradição); avaliar temas 

para decisão de novos negócios (Mais que Energy); oferecer serviços voltados 

para eficiência energética (Energia Tradição e Geração X); e reduzir emissões 

de terceiros, como cimenteiras e agricultores (Geração X); 

 

Considerações preliminares: Dois dos impactos identificados na literatura (emissão 

de metano nos primeiros anos de reservatórios de hidroelétricas e emissão de hexafluoreto de 

enxofre - SF6 nas atividades de transmissão e distribuição) não foram abordados por 

estratégia específica. O principal impacto de termoelétrica é gerido por todas as empresas. As 

empresas que atuam no setor de transmissão e distribuição possuem estratégias para evitar 

perdas de eletricidade, tema não considerado importante para a literatura. Além disso, 

algumas estratégias identificadas vão além de impactos específicos das operações de geração, 

transmissão e distribuição, que são as principais atividades das empresas estudadas. 

 

6.1.2. Integridade da Biosfera  

 

 Esse tema é considerado material para duas das empresas estudadas: Mais que Energy 

e Geração X. 

I- Hidroelétrica - Interferência na biodiversidade (aquática e terrestre):  

a. Conservar e restaurar áreas de preservação das bacias onde atua (aplicada por 

todas as empresas);  

b. Minimizar a supressão vegetal; monitorar e resgatar fauna e flora impactada; 

monitorar ictiofauna e libertar peixes criados em cativeiros (Mais que Energy e 
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Geração X); manter projetos de conservação para espécie ameaçadas de 

extinção (Mais que Energy); 

I- Transmissão e distribuição - Perda de biodiversidade devido à perda de habitat: 

minimizar a supressão vegetal, bem como monitorar e resgatar fauna e flora 

impactadas (Mais que Energy); 

III- Estratégias gerais – Perda da biodiversidade:  

a. Avaliar os impactos sobre a biodiversidade (aplicada por todas as empresas); 

b. Manter projetos de conservação para espécies ameaçadas de extinção (Geração 

X). 

Considerações preliminares: três dos impactos identificados pela literatura (morte e 

afastamento de morcegos e aves em usinas eólicas; morte de animais por colisão e incêndio 

em atividades de transmissão e distribuição) não foram abordados por nenhuma estratégia 

específica. Apenas duas estratégias são realizadas por todas as empresas (avaliar impactos 

sobre a biodiversidade e conservar áreas de preservações nas bacias das hidroelétricas). As 

demais estratégias direcionadas aos principais impactos listados na literatura são realizadas, 

apenas, pelas empresas que consideram esse tema material (Mais que Energy e Geração X). 

 

6.1.3. Alteração no Território 

 

 Assim como integridade da biosfera, esse tema é considerado material pela Mais que 

Energy e Geração X. 

I- Hidroelétricas e usinas eólicas - Retirada da vegetação nativa, que aumenta os 

processos erosivos:  

a. Evitar supressão vegetal, recuperar áreas de proteção e cultivar mudas 

(aplicada por todas as empresas); 

b. Monitorar bordas de reservatórios das hidrelétricas (Mais que Energy e 

Geração X). 

I- Transmissão e distribuição - Modificação e perda de habitas terrestres e aquáticos: 

elevação de estruturas e postes de transmissão e distribuição para evitar impacto em 

áreas sensíveis (aplicada pelas duas empresas que atuam nesses ramos, Mais que 

Energy e Energia Tradição) 

Considerações preliminares: Todos os impactos identificados na literatura são 

abordados por, pelo menos, uma estratégia de cada empresa estudada. A maioria das 
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estratégias é uniforme entre as três empresas estudadas, apenas uma estratégia (monitorar 

bordas de reservatórios das hidrelétricas) é aplicada,  somente, pelas duas empresas que 

consideram esse tema material (Mais que Energy e Geração X). Não foram identificadas 

estratégias para impactos não mencionados na literatura, nem estratégias gerais. 

 

6.1.4. Uso de Água Doce 

 

 Assim como integridade da biosfera e alteração de territórios, esse tema é considerado 

material pelas empresas Mais que Energy e Geração X. 

I- Hidroelétricas - Alteração do regime hídrico do corpo d’água e deterioração da 

qualidade da água (eutrofização):  

a. Realizar ações de preservação vegetal para proteger os corpos d'água onde 

estão as hidroelétricas (aplicada por todas as empresas); 

b. Estudar alternativas tecnológicas para mitigar o impacto das hidroelétricas 

sobre o fluxo dos corpos hídricos; monitorar corpos hídricos onde estão as 

hidroelétricas, incluindo ocupação irregular, lançamento de esgoto e qualidade 

da água (Mais que Energy). 

I- Termoelétricas - Redução da disponibilidade hídrica e geração de efluentes: monitorar 

o volume de água consumido e descartado, monitorar qualidade da água descartada em 

todas as operações e agir para reduzir o volume de água consumida(Geração X). 

III- Estratégias gerais - Redução da disponibilidade hídrica: Agir para reduzir consumo em 

prédios de administração (Mais que Energy). 

Considerações preliminares: Todos os impactos identificados são geridos por, pelo 

menos, uma das empresas estudadas, no entanto, apenas uma das estratégias identificadas 

nesse tema (realizar ações de preservação vegetal para proteger os corpos d'água onde estão as 

hidroelétricas) é aplicada por todas as empresas. As demais estratégias são realizadas pelas 

duas empresas que consideram esse tema material (Mais que Energy e Geração X). Cabe 

ressaltar que, apesar de todas as empresas atuarem no setor termoelétrico, apenas a Geração X 

apresenta estratégias relacionadas ao uso de água doce. 

 

 

 

 



125 
 

 
 

6.1.5. Novos Contaminantes 

 

 Esse tema é considerado material para todas as empresas estudadas, por meio do 

destaque do tema Resíduos, que foi o principal impacto identificado na literatura em 

relação ao tema ‘novos contaminantes’. 

I- Termoelétricas - Geração de resíduos sólidos perigosos e não perigosos, podendo levar 

a contaminação do solo e água: Estratégias gerais (III) são aplicadas para mitigar esse 

impacto; 

I- Transmissão e distribuição - Geração de materiais perigosos como óleos 

(bifenilpoliclorado – PCB, também chamado de Ascarel): destinar de 100% dos PCBs 

até 2020 (Energia Tradição); 

II- Hidroelétrica – contaminação por mercúrio: substituição de equipamentos de mercúrio 

em hidroelétricas (Geração X); 

III- Estratégias gerais – contaminação devido a resíduos:  

a. Monitorar volume de resíduos gerados e manter um sistema para gestão correta 

de resíduos desde a geração até a destinação para todas as operações (aplicada 

por todas as empresas); 

b. Meta para reduzir geração (Geração X), melhorar destinação de todos os 

resíduos (Mais que Energy e Geração X) ou dos resíduos perigosos (Energia 

Tradição); possuir sistema de logística reversa e recuperação de equipamentos 

do sistema elétrico (Energia Tradição); e contratar seguro com cobertura para 

contenção de poluição súbita (Energia Tradição e Geração X). 

Considerações preliminares: Dos principais impactos identificados para o setor 

relacionados a novos contaminantes, apenas um (poluição química devido ao uso de 

herbicidas e conservantes do material de construção civil na transmissão e distribuição) não 

foi abordado por nenhuma estratégia das empresas estudas. Dos outros impactos, um (geração 

de resíduos sólidos perigosos e não perigosos, podendo levar a contaminação do solo e água 

em termoelétricas) é gerenciado pelas estratégias gerais, sendo uma delas (monitoramento e 

manutenção de sistema de gestão de resíduos) é realizada por todas as empresas. Já o outro 

impacto (geração de materiais perigosos como óleos na transmissão e distribuição) é 

gerenciado apenas pela Energia Tradição, sendo que a Mais que Energy também atua nessas 

atividades. O risco de contaminação por mercúrio de atividades hidroelétricas não é listado 
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pela literatura como importante pelo setor, mesmo assim, a Geração X possui estratégia 

pontual para mitigá-lo.  

 

6.1.6. Carga de Aerossol Atmosférico 

 

 Tema considerado material apenas para Geração X dentro do tema Emissões. 

I- Termoelétricas - Emissão de Material Particulado:  

a. Monitorar emissões de aerossóis atmosféricos (aplicada por todas as 

empresas); 

b. Agir para reduzir as emissões de aerossóis atmosféricos (Energia Tradição e 

Geração X). 

Considerações preliminares: A única estratégia relacionada a emissão de aerossóis 

atmosféricos, que é aplicada por todas as empresas, é focada no monitoramento. Por outro 

lado, duas das empresas afiram que atuam para reduzir as emissões desses contaminantes 

(Energia Tradição e Geração X).  

 

6.1.7. Destruição da Camada de Ozônio 

 

Apesar do setor elétrico não ser considerado diretamente um setor relevante em 

relação a destruição da camada de ozônio, esse desafio ambiental não deixa de ser aplicável 

ao setor, já que das três empresas estudadas, apenas uma (Energia Tradição) não utiliza gases 

CFCs em suas operações. As outras duas empresas estudadas (Mais que Energy e Geração X), 

ainda usam esses gases, sendo que as duas monitoram a quantidade de gases que escaparam 

do sistema e uma delas realiza manejo adequado para evitar perdas de gases CFCs (Mais que 

Energy). Nesse sentido, é possível observar estratégias divergentes entre as empresas 

estudadas 

 

6.1.8.  Fluxo Bioquímico (Nitrogênio e Fósforo) 

 

O setor de energia também não é considerado pela academia como um impactador 

relevante do fluxo bioquímico (nitrogênio e fósforo), que tem influência, principalmente, so 

setor agrícola e de produtos de agroquímicos. Apesar disso, todas as empresas estudadas 
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cultivam mudas e apenas uma delas (Geração X) possui uma iniciativa pontual de não usar 

agroquímicos em um de seus cultivos. 

 

6.2. Alinhamento entre Desafios Ambientais e Estratégias Empresariais 

 

A figura abaixo busca mostrar o alinhamento das três empresas estudadas com os 

principais desafios ambientais da atualidade que são, principalmente, impactados pelo setor 

hidroelétrico. 

 

 

Figura 12 - Alinhamento entre as Estratégias do Setor e os Principais Desafios Ambientais da Atualidade. 

 Fonte: O autor 

 

Dessa forma, podemos notar que apenas os impactos sobre alteração no território são 

geridos por pelo menos uma estratégia de cada empresa estudada. Em seguida, cada um dos 

impactos sobre o uso de água doce e carga de aerossol são abordados por, pelo menos, uma 

das empresas estudadas, no entanto não são todas as empresas que possuem estratégias para 

gerir todos os impactos sobre esses temas. Por fim, apesar de todas as empresas apresentarem, 

pelo menos uma estratégia para gestão dos temas mudança do clima, integridade da biosfera e 
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novos contaminantes, existem impactos que não são cobertos por nenhuma estratégia das 

empresas estudadas. 

Portanto, mesmo com pressões da sociedade para que as empresas atuem de forma 

sustentável (MORISUE; RIBEIRO; PENTEADO, 2012), ou seja, de acordo com o tripé da 

sustentabilidade, que também pode gerar lucros superiores para as empresas (ELKINGTON, 

1998), elas ainda não observam algumas das ameaças (FAULKNER; CAMPBELL, 2006) de 

temas ambientais em suas estratégias (BRAECKEL; BONTEMPS, 2005; DIAS; SIQUEIRA, 

2005). 

Foi também observado que todas as empresas realizaram processos de materialidade, 

envolvendo stakeholders e limitando o número de temas para suas estratégias de 

sustentabilidade (LYDENBERG, 2013) e indicadores para reporte, da forma como orienta a 

KPMG (2014) e a GRI (2016a). Mesmo assim, esses processos não foram suficientes para que 

todos os impactos relacionados aos temas definidos como materiais priorizados por todas as 

empresas estudadas (mudança do clima e novos contaminantes) fossem gerenciados pelos 

casos estudados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo buscou compreender se os temas priorizados pelas estratégias de 

sustentabilidade das empresas do setor elétrico estão alinhados aos principais desafios 

ambientais da atualidade. Para isso foram lidos cerca de 70 artigos ou livros acadêmicos, 

padrões utilizados pelas empresas para gestão e reporte da sustentabilidade (ISE, GRI e IR) e 

oito relatórios de sustentabilidade de empresas do setor elétrico que estavam na carteira do 

ISE (2017). Além disso, foram realizados três estudos de casos que se basearam, tantos nos 

relatórios de sustentabilidade e nos websites das empresas, como em três entrevistas com os 

principais responsáveis pela estratégia de sustentabilidade de suas empresas. 

Dessa maneira, pode-se concluir dos noves principais desafios ambientais para 

atualidade (mudança do clima, integridade da biosfera, redução da camada de ozônio, 

acidificação dos oceanos, uso de água doce, fluxo bioquímico (nitrogênio e fósforo), alteração 

no território , carga de aerossol atmosférico e novos contaminantes), seis (mudança do clima, 

integridade da biosfera, alteração no território, uso de água doce, carga de aerossol 

atmosférico e novos contaminantes),  tem o setor elétrico como uma de suas principais 

ameaças históricas. Desses seis desafios, dois (mudança do clima e novos contaminantes) são 

considerados prioritários nas estratégias de todas as empresas estudadas, outros três 

(integridade da biosfera, alteração no território e uso de água doce) são considerados 

pripritários por duas (Mais que Energy e Geração X) e um (carga de aerossol atmosférico) é 

prioriazdo por apenas uma (Geração X) das empresas estudadas. 

Com base nessa análise, poder-se-ia concluir que o setor está: I) consistentemente 

alinhado com dois dos principais desafios ambientais para atualidade, II) parcialmente 

alinhado com quatro dos desafios; e III) que três dos desafios são pouco relevantes para o 

setor. 

No entanto, uma análise mais detalhada das estratégias de gestão empregadas pelas 

empresas revela que até os temas considerados mais prioritários não são geridos de maneira 

integral, ou seja, alguns dos impactos do setor relacionados a esses desafios ambientais não 

são gerenciados.  

Em suma, foi possível concluir que I) todos os impactos relacionados ao tema 

alteração no território são geridos por ao menos uma estratégia de cada empresa estudada; II) 

todos os impactos relacionados a uso de água doces e carga de aerossóis atmosféricos são 

gerenciados por uma ou duas das empresas estudadas; III) um ou mais impactos relacionados 
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aos temas mudança do clima, integridade da biosfera e novos contaminantes não são 

gerenciados pela estratégia de sustentabilidade de nenhuma empresa; IV) os impactos 

relacionados aos temas redução da camada de ozônio e fluxo bioquímico (nitrogênio e 

fósforo), temas pouco relevantes para o setor, são gerenciados de forma pontual por algumas 

empresas. Com isso, se pode concluir que o alinhamento entre as estratégias de 

sustentabilidade do setor elétrico e os principais desafios ambientais da atualidade são 

diferentes para cada tema estudado. 

Com isso, esse estudo atinge seus dois propósitos de: I) entender como as empresas 

estão atuando com objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade ambiental; II) apoiar as 

empresas do setor elétrico a definirem estratégias de sustentabilidade que priorizem a 

conservação do meio ambiente, tendo com foco seus impactos sobre os principais desafios 

ambientais globais. 

Apesar de não ter sido o principal foco do estudo, se identificou que a atuação das 

empresas é direcionada: por consulta aos stakeholders, tanto internos como externos 

(especialmente acionista, mídia, academia e sociedade civil), por pesquisas bibliográficas e 

documentais, incluindo mídias, bem como pelo cumprimento da legislação ambiental, sendo 

esse um requisito mínimo para atuação das empresas. Assim, essas podem ser consideradas 

fontes importantes para disseminar conceitos científicos associados aos limites planetários 

para que, de certa forma, as empresas possam tomar ações fundamentais para contribuir com 

os desafios ambientais da atualidade, ou seja, com os principais problemas do Antropoceno. 

Adicionalmente, além das empresas seguirem fazendo pesquisas e consultas, é importante que 

os órgãos legislativos sigam atualizando as legislações ambientais de acordo com as 

discussões científicas, garantindo assim que as empresas ampliem suas contribuições frente 

aos desafios apresentados. 

Por fim, como visto ao longo do estudo, foi utilizado o método dedutivo, buscando 

encontrar padrões entre os estudos de casos. Isso também significa que esse resultado apoia o 

desenvolvimento de uma teoria, mas não realiza um teste para confirmá-la ou rejeitá-la. Com 

isso alguns estudos futuros são recomendados, como: 

1. Estender o estudo para outras empresas do setor: dessa maneira será possível 

entender se o padrão se mantêm similar em um conjunto maior de empresas. Outra 

sugestão é comparar o resultado de empresas que estão na carteira do ISE, como as 

que foram estudadas, com outras que estão fora desse índice; 
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2. Realizar um estudo de teste de hipótese para determinar se a teoria levantada está 

correta: Alguma limitações, de tempo e recurso, do estudo podem ter levado ao 

não mapeamento de algumas estratégias de gestão ambiental, até porque o foco 

foram as estratégias abordadas pela área e instrumento de reporte de 

sustentabilidade. Nesse sentido se recomenda um estudo mais aprofundado da 

gestão ambiental das empresas que considere: Estudos de Impactos Ambientais 

(EIA), Plano Básico Ambiental (PBA) e entrevista com os responsáveis diretos 

pelas áreas de meio ambiente das operações das empresas; 

3. Estudo para se aprofundar na razão das lacunas: algumas hipóteses para isso 

seriam a falta de conhecimento de teoria dos limites planetários, a falta de 

consistências na gestão de impactos ambientais, falta de conhecimento das áreas 

corporativas de sustentabilidade de ações ambientais realizadas nas operações e a 

falta de alternativas tecnológicas para gestão de alguns impactos; 

4. Estudos quantitativos para avaliar o quanto as estratégias de gestão empresariais 

implicam em reduções dos impactos e, se possível, evoluir esse estudo para 

verificar se isso representa uma contribuição para a não ultrapassagem dos limites 

planetários. 
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