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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar as empresas que participaram do ISE e do Novo Mercado 

durante os anos de 2005 a 2018, verificando a variação do valor de mercado 

destas empresas em comparação com seus respectivos grupos de controle.       

Metodologia: Análise quantitativa através da estatística descritiva e regressão. 

Resultados: Empresas sustentáveis têm rentabilidade maior que as empresas 
não sustentáveis.  Os resultados mostraram diferenças entre os retornos das 
empresas que fizeram parte do ISE, quando comparado com as demais 
empresas do mercado, os chamados grupos de controle, ao nível de significância 
de 5%. Estas diferenças, porém, estão concentradas em algumas poucas 
empresas.  As empresas que investem em governança corporativa também 
apresentaram resultados superiores àquelas que não adotam estas práticas, 
mas sem a devida comprovação estatística.  De forma geral, a conclusão é que 
os investimentos em empresas com as melhores práticas de mercado de 
sustentabilidade e governança corporativa se apresentam como boas 
recomendações de investimento, com destaque para as empresas sustentáveis.   

Limitações: As limitações da pesquisa foram as considerações feitas na 

definição dos períodos de análise e nas empresas participantes do estudo. Como 

algumas empresas tiveram sua participação em períodos alternados, e ainda 

ocorreram fusões e aquisições no período, foi necessário que alguns critérios de 

seleção fossem definidos. Todas as considerações estão registradas na 

pesquisa.   

Aplicabilidade do trabalho: Aos investidores fica o conhecimento de que 

empresas sustentáveis apresentam melhores retornos.  Dentre elas, existem 

boas oportunidades de investimento no longo prazo. 

Contribuições para a sociedade: Discussões e esclarecimentos sobre o tema. 

Originalidade: A metodologia utilizada foi diferente de todos os trabalhos que 

temos conhecimento.  Utilizamos a comparação da rentabilidade de cada 

empresa da amostra com seus respectivos benchmarks definidos para cada 

período que a empresa fez parte do ISE e Novo Mercado. Além disso ainda 

consideramos as variáveis "setor de atuação" e "tamanho da empresa" como 

outros benchmarks.   

 

Palavras-Chave: Melhores Práticas; Sustentabilidade Empresarial; Governança 

Corporativa; Responsabilidade Socioambiental; Rentabilidade; Mercado de 

Capitais; Valor de Mercado.  
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ABSTRACT 

 

Purpose:  To analyze each company that has participated in the ISE and the 

Novo Mercado since 2005 until 2018, comparing the variation of the market value 

with their respective control groups. 

Design/methodology/approach: Quantitative analysis through descriptive 

statistics and multiple linear regression 

Findings: Sustainable companies outperform non-sustainable companies. The 

results showed differences between the returns of the companies that were part 

of ISE, when compared to other companies in the market, the control groups, at 

a 5% significance level. These differences, however, are concentrated in a few 

companies. Companies that invest in corporate governance also presented 

higher results than those that do not adopt these practices, but without proper 

statistical proof. In general, the conclusion is that investments in companies with 

good practices of sustainability and corporate governance are good investment 

recommendations, especially sustainable companies 

Research limitations/implications: As limitations of the research we can 

mention the considerations that were made in the definition of the analysis 

periods and in the companies participating in the study.  As some companies had 

their participation in alternate periods, and there were mergers and acquisitions 

in the period, it was necessary to define some selection criteria. All considerations 

are reported in this document. 

Practical implications: Knowledge for investors considering that sustainable 

companies have better returns than non-sustainable companies.  Among them, 

there are good investment opportunities in the long run.  

Social implications: Discussions and clarification on the topics.  

Originality: The methodology used was different from all the works we are aware 

of. We have used the comparison of the return of each company with their 

respective benchmarks defined for each period that the company have been part 

of ISE and Novo Mercado.  In addition we still have considered the variables 

"industry" and "company size" as other benchmarks. 

 

 

Keywords: Best practices; Corporate sustainability; Corporate governance; 

Social and environmental responsibility; Financial indicators; Stock market; 

Market value. 
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1. Introdução  

 

A pergunta-problema que esta pesquisa visa responder é: Qual o efeito 

da adoção de boas práticas de sustentabilidade e de governança 

corporativa no valor de mercado de uma empresa?    

Na pesquisa também vamos tentar responder as perguntas a seguir: as 

empresas que estão priorizando estes investimentos estão apresentando 

melhores resultados financeiros? Qual a melhor escolha para os investidores 

que acreditam nestas tendências de mercado? O que é mais relevante para o 

investidor? Uma empresa com o selo de empresa sustentável reconhecido pelo 

mercado?  Ou uma empresa que faz parte do seleto grupo de melhores práticas 

de governança corporativa?  

O tema sustentabilidade empresarial está na lista dos principais temas em 

discussão, considerado de grande relevância, tanto na esfera empresarial, como 

na acadêmica.  O conceito amplia o escopo da responsabilidade socioambiental, 

englobando além das questões estritamente ambientais e sociais, também as 

questões de governança corporativa e desenvolvimento econômico.  A prática 

destas ações já é uma realidade em boa parte das empresas brasileiras e o que 

se busca é o comprometimento com ações sustentáveis para com os seus 

acionistas, comunidade e sociedade como um todo.  

Segundo FREDERICK (2006), nos anos 80 surgiram diversas pesquisas 

que tentavam vincular responsabilidade social e o desempenho financeiro com 

diferentes visões.  Uma visão é que a empresa deveria escolher entre 

responsabilidade social ou o desempenho financeiro.  Aqueles que sustentam 

essa visão acreditam que os custos que as empresas incorrem para serem 

sustentáveis inviabilizam seus resultados financeiros.  Um outro ponto de vista 

contrastante é que os custos explícitos de responsabilidade social corporativa 

são mínimos e a empresa pode se beneficiar de ações socialmente responsáveis 

(MCGUIRE et al.1988).  Atualmente a aceitação deste segundo argumento está 

crescendo, ficando como desafio a resposta sobre o quanto este argumento é 

válido no longo prazo. 
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TEIXEIRA, NOSSA e FUNCHAL (2011) conseguiram a partir do ISE 

(Índice de Sustentabilidade Empresarial) identificar que empresas com 

investimentos em Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tiveram uma 

relação negativa com o endividamento e o risco.  Outros trabalhos relacionados 

ao tema da sustentabilidade empresarial foram pesquisados, tais como: (LUZ, 

SILVA e COELHO, 2008); (VITAL et al, 2009; ANDRADE et al, 2013); (MILANI 

et al, 2012); mostrando a importância do desenvolvimento do tema. DE CAMPOS 

e LEMME (2009) verificaram se fundos nacionais que incluem aspectos sociais 

e ambientais na seleção de ativos, tinham desempenho superior ao seu 

benchmark, o Ibovespa.  Porém, não obtiveram resultados que apontasse para 

uma rentabilidade superior ao benchmark. 

O ISE foi o quarto índice de ações criado mundialmente com o objetivo de 

mostrar o desempenho de mercado de uma carteira formada por empresas que 

adotam os princípios de sustentabilidade. Em 1999 surgiu o primeiro, o Dow 

Jones Sustainability Indexes (DJSI – Índice de Sustentabilidade Dow Jones) nos 

Estados Unidos; depois veio o FTSE4Good, da Inglaterra, criado em 2001; e o 

terceiro, lançado em 2003, foi o JSE, da África do Sul. Em 2005, o Brasil entrou 

para esse grupo de pioneiros ao criar a sua primeira carteira teórica do ISE 

reunindo 34 ações de 28 empresas avaliadas como as mais avançadas na 

implementação de práticas de sustentabilidade empresarial no país. 

Segundo MACEDO et al (2012), a participação no ISE mostra à sociedade 

que estas empresas são diferenciadas, no que diz respeito ao desenvolvimento 

sustentável e cria um ambiente de investimento alinhado com as demandas 

sociais atuais. Isto nos motivou a adotar as empresas que participam do ISE 

como critério de seleção da primeira amostra desta pesquisa.    

Segundo LINS et al (2017), as empresas com mais ações de 

responsabilidade social corporativa (RSC) tiveram maior lucratividade, 

crescimento e vendas por empregado em relação às empresas de baixo RSC, e 

ainda conseguiram mais linhas de crédito. Essa evidência sugere que os 

investimentos em capital social, gerados pela confiança entre a empresa e seus 

stakeholders e investidores, têm resultado positivo quando o nível geral de 

confiança nas empresas e mercados está baixo, ou seja, em épocas de crise. 
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Outro assunto relacionado que há muito tempo se discute é a governança 

corporativa.  Nas últimas décadas o assunto tornou-se preponderante e surgiram 

autores com destaque internacional (FREEMAN & REED, 1983; JENSEN & 

CHEW, 1995) ajudam a disseminar o tema Governança Corporativa.  No Brasil, 

destacam-se DE CARVALHO, 2002; LEAL, CARVALHAL DA SILVA & 

VALADARES, 2002; SILVEIRA, BARROS & FAMÁ, 2003; OKIMURA, SILVEIRA 

& ROCHA, 2007). Eles estão periodicamente publicando e contribuindo para 

entender e disseminar o tema. 

A difusão de boas práticas de governança corporativa pelas empresas 

brasileiras pode trazer impactos positivos para o desenvolvimento econômico do 

país, já que contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento do mercado de 

capitais.  Este tem como sua principal função o fomento ao empreendedorismo, 

investimentos e inovação ao canalizar os recursos dos investidores para as 

empresas, e consequentemente isto se reverte para o crescimento nacional.     

O lucro continua sendo um objetivo importante, porém, a governança 

corporativa deve levar em conta outros stakeholders importantes, incluindo a 

sociedade.  Neste trabalho vamos avaliar o impacto que as boas práticas de 

sustentabilidade e governança têm na valorização das suas ações. Como critério 

de seleção da segunda amostra serão utilizadas as empresas que adotaram o 

Nível de Governança Corporativa – Novo Mercado. 

As empresas que se propõem a adotar práticas de governança 

corporativa tendem a tornarem-se mais atrativas, e com isso aumentam a sua 

capacidade de captação de recursos, além de reduzir o risco e 

consequentemente o seu custo de capital.  Portanto, espera-se um aumento do 

preço das suas ações e consequentemente o seu valor de mercado.  

Existe uma crença de que no curto prazo os custos de implementação das 

boas práticas afetam negativamente os resultados da empresa pois neste 

primeiro momento estão sendo criadas as estruturas de controle, e deve ser 

considerado um período de investimentos. Porém, com o passar do tempo elas 

começam a trazer resultados positivos.  No médio e no longo prazo, existem 

pesquisas que apontam que uma empresa com boas práticas de governança 

corporativa passa a valer pelo menos 20% a mais do que antes da adoção destas 

práticas, como demonstrado por COOMBES AND WATSON (2000).   
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Alguns estudos realizados na década de 70 e 80 foram considerados 

marcos para o início das pesquisas associando o impacto das boas práticas de 

governança corporativa no valor das empresas.  JENSEN & MECLING (1976) e 

MORK, SHLEIFER & VISHNY (1988) avaliaram o impacto da estrutura de 

propriedade sobre o valor das empresas.  Segundo LAMEIRA, NESS JUNIOR e 

MACEDO-SOARES (2007) a melhoria de práticas de governança corporativa 

tem impacto no valor de mercado das empresas abertas listadas em bolsa.  

Resultados semelhantes foram obtidos por DE CARVALHO (2003), onde o 

comprometimento com melhores práticas por meio da migração de empresas 

para o Novo Mercado teve impacto sobre o valor das ações e consequentemente 

o seu valor de mercado. 

Por outro lado, observa-se que algumas pesquisas não conseguiram 

chegar à mesma conclusão.  Para BHAGAL & BOLTON (2008), SILVA e LEAL 

(2005), SILVEIRA (2004), e SILVEIRA ET AL. (2004), a relação entre as boas 

práticas de governança e seu desempenho não foram positivas, ou não 

obtiveram resultados que fossem estatisticamente significativos.   Portanto, 

percebe-se que os resultados sobre esta relação não são tão conclusivos.  

 

1.1 Relevância do Estudo 

Este estudo foi motivado pelo fato de termos inúmeros artigos que tratam 

do tema, mas mostraram-se inconclusivos e, em alguns casos, contraditórios.  

Neste estudo estamos ampliando a discussão levando-se em conta os períodos 

específicos que cada empresa fez parte do ISE e esteve no nível de governança 

Novo Mercado.  O estudo diferencia-se pela análise individual de cada empresa, 

e também em grupo, e não com a variação dos índices.  A comparação da 

rentabilidade de cada empresa se dá com um benchmark, que é a valorização 

média das empresas fora do grupo de estudo (empresas não sustentáveis e 

empresas não participantes do Novo Mercado), para cada um dos períodos em 

análise (36 períodos para o ISE e 8 para o Novo Mercado).  Além do benchmark 

geral ainda foi calculado um benchmark setorial e outro por tamanho de 

empresa, para a obtenção de diferentes conclusões sobre o mesmo tema.     
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Como contribuições esperadas deste estudo podemos destacar:  (i) o 

aprofundamento de pesquisas sobre o tema no mercado brasileiro, o que ainda 

não foi explorado à fundo; (ii) a comprovação de existência de uma correlação 

entre as práticas de sustentabilidade no desempenho das empresas, apurado 

através do valor de mercado das empresas que fizeram parte do ISE; (iii) a 

comprovação de existência de uma correlação entre as boas práticas de 

governança corporativa apurado através do valor de mercado das empresas que 

fizeram parte do nível de governança Novo Mercado. Com isso deixaremos como 

contribuição o conhecimento para que investidores busquem este tipo de 

informação antes das suas decisões de investimento.  

 

2. Referencial Teórico  

 

2.1 Sustentabilidade Empresarial 

 

Segundo SCHWARTZ & CARROLL (2008) a relação entre negócios e 

sociedade traz à tona assuntos correlacionados tais como responsabilidade 

social empresarial, gerenciamento dos stakeholders, sustentabilidade e 

cidadania corporativa. Estes conceitos evoluíram bastante, mas até hoje ainda 

existe alguma confusão sobre o que cada constructo representa.  

 

A definição de sustentabilidade empresarial ainda é um tema em 

discussão, mas a definição mais comum é a inclusão de aspectos sociais e 

ambientais nas atividades fins e nas interações com stakeholders.  A figura 1 

ajuda a clarear estes conceitos: 
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Figura 1 – Comparativo dos conceitos 

 

Fonte: Elaborado a partir de SCHWARTZ & CARROLL, 2008 apud DIAS, 2011 

 

Para DIAS (2011), a sustentabilidade é dividida em três dimensões: 

econômica, social e ambiental.  Ou seja, tem que dar lucro; deve proporcionar 

boas condições de trabalho, empregos, inclusão social para combater a 

desigualdade social; e na questão ambiental a empresa deve ser ecoeficiente, 

preocupando-se com os impactos gerados pelo uso dos recursos naturais e 

pelas emissões de poluentes.  Outros autores, como SACHS (2002), ainda 

incluem outras dimensões. Neste caso ele incluiu as dimensões: cultural, 

espacial, psicológica, política nacional e internacional.  

 

 

2.1.1 Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no século XX, na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano em 1974.   

Neste evento o desenvolvimento sustentável foi definido como “desenvolvimento 
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que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. Esta é a definição 

mais difundida em todo o mundo.  E ainda acrescentaram que o objetivo das 

organizações não deve ser a busca de lucros a qualquer custo para os seus 

acionistas.  

 

Segundo BRUNDTLAND (1987), o conceito de desenvolvimento 

sustentável se baseia na redução dos impactos negativos da degradação 

ambiental e, com apoio da sociedade, deveriam ser mudados os padrões de 

consumo de recursos atuais.   

 

A conscientização sobre o desenvolvimento sustentável foi evoluindo na 

década de 90 e houve vários avanços, tais como: (i) regulamentações 

ambientais; (ii) políticas de gestão ambiental; (iii) certificações e normatizações; 

(iv) novos conceitos, como por exemplo o ecodesign redefinindo toda a cadeia 

produtiva.  No Brasil, o consumo consciente foi sendo percebido nos fóruns como 

o Rio-92 e o Rio +20. 

 

Alinhado à ideia de desenvolvimento sustentável está a teoria dos 

stakeholders.  Embasado em FREEMAN (1984), não só os acionistas são 

importantes, mas todas as partes interessadas.  Assim, ASHLEY (2010) 

apresenta a ideia de empresa socialmente responsável como àquela que lida 

com as expectativas de todos os stakeholders atuais e futuros.  

 

WOOD (1991) aponta que a ideia básica da responsabilidade social 

corporativa (RSC) está na expectativa da sociedade em algumas atitudes das 

empresas, visto que ambas não são entidades distintas, mas relacionadas.  

 

O desenvolvimento sustentável está pautado na promoção da equidade 

social, eficiência econômica e conservação ambiental (COHEN, 2004).  Essas 

três dimensões são conhecidas como Triple Bottom Line (NORMAN, 

MACDONALD, 2004). O conceito do Triple Bottom Line é conhecido por 3P 

(People, Planet e Profit).  Na língua portuguesa a tradução seria PPL (Pessoas, 

Planeta e Lucro).  Numa análise individual de cada uma das dimensões temos:   
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 Social: onde o objetivo é que sejam estabelecidas ações justas para 

trabalhadores, parceiros e a sociedade de uma forma mais ampla;  

 Econômico: onde o objetivo é a viabilidade dos empreendimentos e que 

sejam atraentes para os investidores;  

 Ambiental: onde o objetivo é a análise da interação dos processos de 

negócio com o meio ambiente sem lhe causar danos permanentes.   

 

Estes três pilares se relacionam entre si resultando no alcance da 

sustentabilidade e criando visão integrada, todas elas inter-relacionadas e 

igualmente importantes, conforme mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Pilares da Sustentabilidade Empresarial 

 

Fonte: Adaptado de Copesul (2007 apud SANTOS, 2008). 

 

Os investimentos socialmente responsáveis são aqueles baseados em 

critérios sociais, ambientais, éticos e de governança na seleção e no 

gerenciamento dos ativos investidos.  Esta não é uma preocupação recente dos 

investidores, uma vez que se desde a década de 1960 são selecionados 

investimentos que tem relação com o conjunto de crenças pessoais.  Este 

segmento consolidou-se recentemente, e os ISR´s seguem sua trajetória de 

expansão comprovando a forte demanda por empresas cujas atividades possam 
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se sustentar no longo prazo, com ganhos ambientais, sociais e econômicos.  O 

ISE, por exemplo, já é utilizado por muitos gestores de fundos de pensão, 

desempenhando um papel importante no fomento e evolução do investimento 

sustentável e responsável no país. (B3, 2012).  

 

A responsabilidade social também engloba um aspecto fundamental que 

é a questão ética da organização.  Este esforço para criação de um ambiente de 

cumprimento das normas e ampliação dos mecanismos de controle tornam-se 

essenciais para a sustentabilidade de uma organização.  GRIFFITH (2015) 

enfatiza a importância de aumentar cada vez mais os controles e o compliance, 

já que este é o centro do Gerenciamento de Riscos de uma Organização.  O 

mais importante é a consciência de que ações efetivas devem ser tomadas e, 

acima de tudo, que seja mensurado o quanto estes investimentos estão 

contribuindo para a melhoria dos comportamentos éticos nas organizações.    

 

Em 2015 a ONU (Organização das Nações Unidas) definiu objetivos 

globais para o desenvolvimento sustentável e metas a serem alcançadas até 

2030 para cada um dos objetivos.  Em evento realizado no ano de 2018, o Brasil 

assinou carta de intenção de engajamento para participar da Agenda 2030, 

apelido dado ao conjunto de objetivos, conforme figura 3.    
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Figura 3 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

Fonte: Site da ONU (Organização das Nações Unidas) 

https://nacoesunidas.org/ 

 

Segundo MARCONDES (2010), a partir da premissa básica de equilíbrio 

entre os fatores ambientais, sociais e econômicos e da solidariedade entre 

gerações, novos paradigmas de governança empresarial e indicadores de 

responsabilidade social e de sustentabilidade passaram a ser construídos. Os 

desafios da sustentabilidade ganharam uma abrangência transversal em todas 

as atividades. As organizações foram fundadas para estabelecer padrões e 

monitorar o comportamento das empresas, como a Global Reporting Initiative 

(GRI), em 1997, que definiu padrões globais para relatórios de responsabilidade 

social e sustentabilidade.  

 

A tendência mundial é de que os consumidores se tornem cada vez mais 

exigentes e pressionem as empresas para que, além dos lucros, eles também 

incorporem o conceito da responsabilidade social e comprometimento com o 

https://nacoesunidas.org/
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meio ambiente.  Os gestores, neste novo papel, tornam-se agentes de 

transformação e pessoas chave na execução das mudanças estruturais para o 

equilíbrio das forças nas áreas ambiental, econômica e social.  O mercado está 

atento às decisões dos executivos, que precisam passar uma boa imagem 

institucional.  Decisões estas, que podem tornar-se vantagens competitivas 

perante os concorrentes ou até mesmo tornar-se um fator de redução de custos 

no médio/longo prazo. 

 

Existem várias maneiras para uma organização adotar uma estratégia que 

agregue valor a partir da sustentabilidade.  Seja através da identificação de 

novas oportunidades de negócio pela inovação; pela ampliação da geração de 

receitas através do entendimento das demandas do consumidor; pela redução 

de custos através da otimização dos recursos; mitigação de riscos 

socioambientais, operacionais, entre outros; atendimento e antecipação de 

demandas legais e melhora da reputação e da imagem. 

 

Assim que o tema sustentabilidade começou a surgir no mercado, 

algumas empresas perceberam que precisavam fazer ações de marketing para 

mostrar que estavam preocupadas com o assunto, mesmo que isso não fosse 

verdade.  Surgiu o termo greenwashing, que era exatamente esta apropriação 

de virtudes ambientalistas mediante o uso de técnicas de marketing.  Os 

consumidores evoluíram e, ao perceber que ações são fictícias, fazem barulho 

nas redes sociais e a verdade acabava vindo à tona.  Hoje percebemos muitas 

empresas que estão realmente empenhadas em fazer com que a 

sustentabilidade empresarial seja uma realidade e uma vantagem competitiva. 

 

Para SEARCY (2018), a sustentabilidade é uma prioridade corporativa 

essencial. Já são mais de 10.000 empresas comprometidas com o Pacto Global 

das Nações Unidas e 90% das maiores empresas do mundo emitem seus 

relatórios de sustentabilidade. A discussão que ainda existe é sobre o que é ser 

verdadeiramente sustentável. Algumas questões estão bem estabelecidas, 

como por exemplo, que empresas sustentáveis tem que estar sempre inovando 

no seu modelo de negócios ou que as partes relacionadas devem ser envolvidas.  

Porém, ainda não é tão claro quando uma empresa se torna sustentável.  No 
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Brasil, a forma encontrada para definir se uma empresa é sustentável ou não é 

a utilização do selo de empresa sustentável ISE.  Uma empresa que faz parte do 

índice é vista hoje no mercado como uma empresa sustentável.  

 

Os índices de sustentabilidade foram criados com o objetivo de serem 

referências para investidores que prezam pela sustentabilidade, e tivessem o 

interesse em incorporar nos seus portfólios empresas com essa característica. 

Esse indicador passou a oferecer aos investidores informações mais precisas 

sobre o modelo de gestão das empresas e seu comprometimento com fatores 

éticos, ambientais e sociais. 

 

2.1.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

 

No Brasil, foi lançado em 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

– ISE, primeiro índice de sustentabilidade da América Latina. Seu objetivo é “[…] 

criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de 

desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a 

responsabilidade ética das corporações.” (B3, 2014)  

Ele foi originalmente financiado pela International Finance Corporation 

(IFC), braço financeiro do Banco Mundial e seu desenho metodológico foi 

desenvolvido pelo FGVCes e B3. 

O ISE tem como objetivo medir o retorno médio de uma carteira teórica 

de ações de empresas de capital aberto e listadas na B3 com as melhores 

práticas de sustentabilidade.  A Bolsa de Valores brasileira seguiu uma tendência 

mundial de evidenciar empresas que se preocupam com a sustentabilidade nas 

suas ações e geram mais valor ao acionista no longo prazo (TEIXEIRA, NOSSA 

e FUNCHAL, 2011). Dentre as características do ISE podemos citar que ele é 

composto por até 40 empresas selecionadas entre as 200 ações mais líquidas 

na B3, a participação é voluntária e a carteira é revista anualmente.  

De acordo com a sua metodologia, o ISE engloba os aspectos da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental, justiça social e governança corporativa. Ele também amplia o 
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entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, 

diferenciando-os em termos de qualidade, nível de compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, 

natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões 

econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas, conforme 

figura 4.  

Figura 4 – ISE: Dimensões e Critérios  

 

Fonte: www.b3.com.br – Apresentação sobre os 15 anos do ISE – Agosto/2019 

A governança do índice é presidida pelo CISE (Conselho Deliberativo do 

Índice de Sustentabilidade Empresarial).  Como existe a possibilidade de 

conflitos de interesses, a B3 não participa do processo seletivo para a carteira 

do ISE. 

O mais alto nível de governança do ISE é o CISE - Conselho Deliberativo 

do ISE, presidido pela B3, e composto por mais 10 entidades:  

1) Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (Apimec) – vice-presidente do CISE 

2) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (Abrapp) 

3) Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (Anbima) 

http://www.b3.com.br/
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4) Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) 

5) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) 

6) Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

7) Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

8) International Finance Corporation (IFC) 

9) Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

10)  Ministério do Meio Ambiente 

Em função de possível conflito de interesse adotada pelo Conselho 

Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (CISE), a B3, por presidir 

esse órgão, não participa do processo seletivo para a carteira do ISE. 

Os 35 temas abordados pelo ISE estão relacionados na figura 5. 

Figura 5 – Temas abordados pelo ISE  

 

Fonte: Site do ISE - http://mundoise.iseb3.com.br/content/indice 

 

2.2 Governança Corporativa 

As discussões sobre governança corporativa já acontecem desde 1932.  

O marco inicial é considerado por muitos o trabalho conduzido por Berle & Means 

(1932) onde se discute os benefícios e potenciais custos da separação entre 

propriedade e controle, o que já acontecia em algumas organizações.  Ao 

analisar empiricamente a composição societária de grandes empresas 

http://mundoise.iseb3.com.br/content/indice
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americanas, os autores evidenciaram o conflito de interesses entre os donos da 

organização (os acionistas) e quem está à frente da sua administração (os 

gestores), e como isso afetava diretamente o desempenho da organização e o 

seu valor de mercado.  Entre os problemas principais estava o fato de que 

aumentando a quantidade de donos, aumentaria o poder dos gestores e isso 

poderia fazer com que eles agissem, prioritariamente, para atender os seus 

interesses, e não dos acionistas. 

 

Segundo IBGC (2015), governança corporativa é o sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. 

 

Ao longo das últimas duas décadas os estudos têm crescido e se 

aperfeiçoado tornando-se tema importante no meio empresarial e acadêmico. O 

interesse por esse tema cresceu tanto que é pesquisado em diversas áreas do 

conhecimento, entre elas a área de administração.   

 

2.2.1 Boas Práticas de Governança Corporativa 

 

A partir de estudo do Banco Mundial com a McKinsey (2000) concluiu-se 

que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio entre 18% e 28% a mais 

por ações de empresas que apresentem maior transparência, prestação de 

contas e consequentemente menores incertezas. 

 

Este estudo ganhou ampla repercussão nos meios empresariais locais, e 

o IFC (braço financeiro do banco mundial) e o OCDE (Organização para 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento) iniciou um trabalho para elevar o 

padrão de governança corporativa da região. 

 

A difusão internacional se dá a partir da divulgação do OCDE dos seus 

princípios, que tem como pressupostos os objetivos de desenvolvimento dos 

mercados, das próprias organizações e das nações.  
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Os seis princípios destacados, os quais tornaram-se referência 

internacional são:  i) enquadramento das empresas; ii) direitos dos shareholders; 

iii) tratamento equânime; iv) direitos dos stakeholders; v) divulgação responsável 

e transparente das informações financeiras e dos riscos no negócio; vi) 

responsabilidade do Conselho de Administração.   

 

HUNG (1998) teve grande relevância, a partir da estrutura de 

segmentação proposta acomodando os interesses dos diversos envolvidos nas 

empresas, para aceitação dos princípios norteadores da OCDE.  Princípios estes 

que foram divulgados nos códigos de boas práticas em governança corporativa 

dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento.  

 

2.2.2 Governança Corporativa no mundo e no Brasil  

 

O tema Governança Corporativa iniciou suas discussões nos Estados 

Unidos e no Reino Unido, e seus fundamentos serviram de base para orientar 

as práticas nos demais países. 

 

Nesse processo de evolução, as diferenças   culturais   passaram a 

influenciar e a desenvolver algumas características particulares entre os 

modelos de Governança Corporativa.  Mesmo existindo vários modelos 

aplicáveis, o objetivo da Governança é único, ou seja, garantir que as práticas 

estabelecidas nas organizações resultem em confiança para os acionistas e 

demais interessados.  FERREIRA (2014, p. 208) relata que cada país adota um 

modelo de Governança Corporativa e que as adequações são necessárias para 

adequação às condições culturais. 

 

As principais dimensões dos modelos de governança corporativa podem 

ser observadas na figura 6. 
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Figura 6: Principais dimensões dos modelos de Governança Corporativa 

 

Fonte: Ferreira (2014) 

 

No Brasil as discussões sobre Governança Corporativa iniciaram em 1995 

com a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).  

Atualmente o IBGC é conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, 

assumindo a liderança nos debates sobre o tema no Brasil e na América Latina. 

O seu modelo de governança é predominantemente de empresas de 

controle familiar e de interesses pessoais, o que é um desafio à boa prática de 

governança.  Hoje ainda existem poucas empresas listadas na Bolsa de Valores 

e a discussão ainda é recente, mas está evoluindo com rapidez.  As empresas 

têm acionistas controladores, conselhos de administração passivos, 

expropriação de minoritários e concentração de poderes e acumulação de 

funções da direção. Já os países com sistema descentralizado como os Estados 

Unidos, têm conselhos de administração profissionais com investidores 

institucionais, com uma melhor divisão dos dividendos, fragmentação do poder 

e especialização de funções das atividades da administração. 
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2.2.3 Shareholders x stakeholders 

Segundo FRIEDMAN (1962), o lucro é o principal objetivo de uma 

empresa.  Ao apresentar os conceitos de Capitalismo e Liberalismo ele afirma 

que a lógica da empresa deveria ser: 

(i) O objetivo das empresas numa economia de mercado, onde a competição 

é muito acirrada, é a maximização dos lucros. Os executivos devem ter 

sempre isso em mente;  

(ii) Investimentos por parte da empresa com responsabilidade social, para 

qualquer tipo de público (interno ou externo, empregados ou a sociedade) 

é uma forma de prejudicar os acionistas, de diminuir seus ganhos;  

 

Seguindo esta teoria, os investimentos em Governança Corporativa 

seriam apenas despesas, já que não há uma garantia de retorno financeiro para 

a empresa.  Uma estrutura de governança recomendada pelo IBGC é 

apresentada na figura 8.  Nesse novo ambiente, a governança ampliou seu foco 

para as demais partes interessadas, os stakeholders (IBGC, 2015, p. 15). 
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Figura 8: Contexto e estrutura do sistema de Governança Corporativa 

 

Fonte: IBGC (2015), Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa - 5ª Edição 

 

A teoria dos Stakeholders estabelece que os gestores devem estar 

atentos a todas as partes interessadas, e não somente os acionistas.  Além dos 

acionistas, também devem ser considerados os interesses dos funcionários, 

fornecedores, clientes e a sociedade de uma forma geral.  O equilíbrio de todos 

os interesses destes grupos distintos é que deve ser o objetivo principal das 

decisões tomadas pela empresa, o que aumenta a sua complexidade.  Essas 

diferentes perspectivas podem ser conflitantes, já que a maximização da riqueza 

dos acionistas não é necessariamente obtida por meio de decisões em que os 

gestores consideram os interesses de partes interessadas distintas (BIRD et al., 

2007). 

Portanto, o valor econômico de uma organização deve ser maximizado 

através da alocação entre os que contribuem para a sua geração de valor.  Para 
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que isso seja possível é necessária a aplicação da teoria dos Stakeholders, e o 

conhecimento claro do que cada um contribui na criação e distribuição do valor 

econômico (ASHER, 2005).  

Neste trabalho, como estamos tratando do conceito de sustentabilidade, 

é evidente que o alinhamento é com a visão dos stakeholders, que amplia a 

responsabilidade da organização para algo muito mais amplo, envolvendo toda 

a sociedade.  

 

2.2.4 Níveis de Governança Corporativa – Novo Mercado 

 

Com a evolução da governança corporativa, em 2000 foi criado o nível de 

governança Novo Mercado, e tornou-se o novo padrão de transparência e 

governança exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital, e 

também para as empresas que desejam adotar as melhores práticas de 

governança corporativa estabelecidas.   

 

O Novo Mercado passou a ser o segmento premium de listagem da B3.  

Ao fazer sua adesão, a empresa se compromete voluntariamente a adotar 

práticas de governança corporativa em padrões mais altos que os exigidos pela 

legislação.   

 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando os interesses com a finalidade de preservar 

e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e 

contribuindo para sua sustentabilidade.  De uma forma geral, isso se dá através 

da transparência das informações a todas as partes interessadas; equidade, 

caracterizada pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas; prestação de contas; e responsabilidade corporativa, através do 

foco na sustentabilidade e sua longevidade. Na figura 9, apresentamos as 

principais regras do Novo Mercado. 
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Figura 9: Principais regras vigentes do Novo Mercado relacionadas à estrutura 
de governança e direitos dos acionistas 

 

Fonte: Site da B3 (consulta em 13/09/2019) 

 

Além do nível de governança Novo Mercado, estão sendo criados novos 

índices relacionados à Governança Corporativa, demonstrando que a discussão 

sobre o tema está saindo da academia e virando realidade.  
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3. Método  

 

O caminho metodológico escolhido para este trabalho foi a análise 

quantitativa, a partir de dados coletados no site ECONOMÁTICA e de consultas 

ao site da empresa B3 acerca da composição das carteiras ISE e das empresas 

participantes do nível de governança Novo Mercado.  Outras consultas foram 

realizadas sobre ISE no portal institucional do Centro de Estudos em 

Sustentabilidade (GVCes) da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).  Consultas sobre o Novo 

Mercado foram realizadas nos sites da Bovespa, B3 e no portal 

www.acionista.com.br. Além disso também foram realizadas pesquisas a 

diversas fontes bibliográficas relacionadas no final deste trabalho. 

Para as conclusões referentes aos testes das hipóteses, a pesquisa 

utilizou análises quantitativas através da estatística descritiva e regressão. 

 

3.1 Hipóteses 

H1: Empresas que fazem parte do ISE (sustentáveis) tem rentabilidade superior 

às demais empresas que não fazem parte do ISE (não sustentáveis) 

H2: Empresas que fazem parte do Novo Mercado (melhores práticas de GC) tem 

rentabilidade superior às empresas que não fazem parte do Novo Mercado  

 

3.2 Variáveis 

 Independente: Rentabilidade (Valor de Mercado)  

 Dependente: Setor de Atuação e Tamanho da Empresa 

Obs1.: O valor de mercado foi a principal medida utilizada na pesquisa e é 

determinada pelo produto do valor das ações na bolsa de valores pela 

quantidade de ações da empresa.    
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Obs2.: Nos dois estudos deste trabalho (ISE e Novo Mercado) vamos comparar 

a rentabilidade de cada uma das empresas da amostra com o seu respectivo 

benchmark do setor de atuação, que engloba os seguintes grupos:  

a) Bens Industriais 

b) Consumo Cíclico 

c) Consumo Não Cíclico 

d) Financeiro 

e) Materiais Básicos 

f) Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

g) Saúde 

h) Tecnologia da Informação 

i) Telecomunicações 

j) Utilidade Pública 

k) Outros 

 

Obs3.: Nos dois estudos deste trabalho (ISE e Novo Mercado) vamos comparar 

a rentabilidade de cada uma das empresas com o seu respectivo benchmark 

relacionado ao tamanho da empresa, englobando os seguintes grupos: 

a) Faixa 1 (Ativos até R$ 1 Bilhão) 

b) Faixa 2 (Ativos de R$ 1 Bilhão até R$ 10 Bilhões) 

c) Faixa 3 (Ativos acima de R$ 10 Bilhões) 

 

3.3 Base de dados 

Os seguintes passos foram definidos para a montagem do banco de dados: 

a) Obtenção do Valor de Mercado das 350 empresas listadas na B3 

 Período: 2005 a 2018.   

 Definição do Valor de Mercado: é o produto do preço da ação pela 

quantidade de ações da empresa.   

 Data base: 31/12 de cada ano (31/12/2005 a 31/12/2018) 

 Valores ajustados pela inflação do período 
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b) Obtenção do Total de Ativos das empresas para definição do tamanho 

da empresa 

 Data base: 31/12/2018 

 Valores ajustados pela inflação do período 

 

c) Obtenção do Setor de Atuação das empresas 

 

d) Obtenção de data de entrada e saída das empresas no ISE (Índice de 

Sustentabilidade Empresarial) e no Novo Mercado 

 

e) Consulta final à base de dados Economática para captura dos dados: 

10/09/2019 

 

3.4 Definição da amostra  

a) Várias análises foram realizadas com o objetivo de identificar as fusões e 

aquisições que ocorreram no período de 2005 a 2018 e avaliar se uma 

determinada empresa deveria ou não ser considerada na amostra. 

 

b) Várias análises foram realizadas para avaliar se uma empresa deveria 

continuar na amostra ou não, considerando comportamentos atípicos 

(Outliers). 

 

3.5 Definição de Benchmarks 

a) Para efeito comparativo foram criados Benchmarks para avaliar se a 

performance da empresa no período analisado foi superior às demais 

empresas da amostra no mesmo período. 

 

 Benchmark 1 (geral) – Média geral – Universo: empresas fora da amostra 

 

 Benchmark 2 (setorial) – Média de cada setor de atuação – Universo: 

empresas fora da amostra 
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 Benchmark 3 (porte) – Média de cada porte de empresa – Universo: 

empresas fora da amostra 

 

Empresas fora da amostra: 

 Estudo 1 - Empresas Não sustentáveis  

 Estudo 2 - Empresas Não participantes do Novo Mercado 

 

 

Gráfico 1: Diferença entre rentabilidade e benchmarks 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No gráfico 1, os valores de x1, x2 e x3 foram calculados para cada uma das 

empresas participantes da amostra, e depois dividido pelo número de anos que 

a empresa fez parte do ISE/Novo Mercado. 

Uma premissa foi adotada: a comparação só é válida se levar em consideração 

o mesmo período na análise. 

Para excluir as distorções no cálculo dos benchmarks (outliers) foram retiradas 

as empresas com rentabilidade acima de 500% em algum período da análise. 
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3.6 Etapas da pesquisa: 

a) Definição de todos os períodos a analisar (a partir da entrada e saída nas 

empresas no ISE) 

b) Cálculo da valorização percentual das empresas sustentáveis (no período em 

que a empresa esteve presente no ISE) 

c) Cálculo da valorização percentual para cada período das empresas não 

sustentáveis (Benchmark1) 

d) Cálculo da diferença entre a rentabilidade da empresa no período com o seu 

respectivo Benchmark1 

e) Definição do setor de atuação das empresas sustentáveis  

f) Cálculo da valorização percentual para cada período das empresas não 

sustentáveis (Benchmark 2) agrupando por período e setor de atuação  

g) Cálculo da diferença entre a rentabilidade da empresa no período com o 

respectivo Benchmark2 

h) Definição do tamanho de cada uma das empresas sustentáveis  

i) Cálculo da valorização percentual para cada período das empresas não 

sustentáveis (Benchmark 3) agrupando por período e tamanho da empresa  

j) Cálculo da diferença entre a rentabilidade da empresa no período com o 

respectivo Benchmark3 

k) Cálculo das diferenças 1, 2 e 3 anualizadas 

l) Cálculo da participação relativa de cada empresa pelo total de ativos 

m) Ponderação dos resultados das diferenças calculadas para cada benchmark 

pelo tamanho da empresa (total de ativos) 

n) Cálculo da rentabilidade média anual das empresas sustentáveis 

(considerando quantos anos a empresa participou do ISE) 

o) Cálculo da rentabilidade média anual das empresas não sustentáveis 

(rentabilidade total dividido pela quantidade de anos na análise) 

p) Preparação da tabela para regressão 

q) Execução da regressão  

r) Análise de resultados 

 

Ao final destas etapas, o mesmo processo foi executado para o Novo Mercado. 
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3.7 Primeira Amostra – Empresas Sustentáveis 

Na tabela 1 relacionamos as empresas que compõem a amostra de empresas 

sustentáveis.   

Tabela 1 – Lista de empresas participantes da amostra “Empresas Sustentáveis” 
(ISE) e seus respectivos períodos  

Id Empresa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 AES Tiete E               

28 B2W Digital               

52 Bradesco               

54 Brasil               

56 Braskem               

58 BRF SA               

68 CCR SA               

75 Celesc               

82 Cemig               

84 Cesp               

86 Cielo               

90 Coelce               

94 Copasa               

95 Copel               

101 CPFL Energia               

110 Dasa               

116 Duratex               

117 Ecorodovias               

120 Eletrobras               

123 Eletropaulo               

125 Embraer               

128 Energias BR               

132 Engie Brasil               

137 Even               

143 Fleury               

151 Gerdau               

152 Gerdau Met               

153 Gol               

173 Inds Romi               

180 Iochp-Maxion               

182 Itausa               

183 ItauUnibanco               

193 Klabin S/A               

196 Light S/A               

205 Lojas Americ               

207 Lojas Renner               

235 MRV               

239 Natura               

247 Oi               

258 Petrobras               

285 Sabesp               

288 Santander BR               

311 Sul America               

313 Suzano S.A.               

322 Telef Brasil               

326 Tim Part S/A               

334 Ultrapar               

338 Usiminas               

339 Vale               

344 Weg               

Fonte: Elaborado pelo autor (baseado nas consultas realizadas no site da B3) 
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Considerações: 

a) Foram consideradas as empresas que participaram do ISE em pelo menos 

dois anos consecutivos.   

 

b) Uma premissa foi definida para o estudo:  apenas um único período contínuo 

seria utilizado para análise de cada empresa.  Algumas empresas fizeram 

parte do ISE em mais de um período e não foram considerados nas análises, 

conforme relação abaixo:  

 Celesc - fez parte em 2005, 2006 e 2008 

 CESP - fez parte em 2005 e 2016 

 Copel - fez parte em 2005, 2006 e 2007 

 Eletrobrás - fez parte em 2005 

 Itausa - fez parte em 2005 e 2006 

 Oi - fez parte em 2016 

 Suzano - fez parte em 2014 

 Ultrapar - fez parte em 2006 

 WEG - fez parte em 2005 e 2007 

 

c) Empresas que ficaram de fora do ISE durante um ano pontual.  Optou-se por 

considerar o período completo: 

 Embraer – esteve no índice por 12 anos e ficou de fora apenas em 2013 

 Telef Brasil – esteve no índice por 9 anos e ficou de fora apenas em 2012 

 

d) Empresas não consideradas por terem feito parte do ISE apenas durante 1 

ano: 

 JSL - só fez parte em 2015 

 Localiza - só fez parte em 2006 

 Odontoprev - só fez parte em 2008 

 

e) Empresa que o site Economática não disponibilizou os dados completos:   

 AES Tiete - entrou no ISE em 2007.  Porém, os dados da Economática só 

estavam disponíveis a partir de 2016 
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Esclarecimentos sobre Fusões, Aquisições e Troca de Razão Social: 

 Em julho de 2016 a companhia Tractebel Energia alterou seu nome para 

Engie Brasil Energia (21/07/2016) 

 Fibria nasceu da compra da Aracruz pela Votorantim em 2009  

 Em 2007 a Braskem adquiriu a Copesul 

 

 

Outros esclarecimentos: 

 

1) Em 2005 algumas empresas fizeram parte do ISE, mas não foram 

consideradas na análise por não existirem mais ou por terem passado por 

processo de fusão ou aquisição: Unibanco, Copesul, Aracruz, Belgo Mineira, 

VCP, Perdigão, All America Latina. 

 

 

3.8 Segunda Amostra – Empresas participantes do Novo Mercado 

Na tabela 2 relacionamos as empresas que compõem a amostra das empresas 

participantes do Novo Mercado. 
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Tabela 2 – Lista de empresas participantes da amostra “Empresas do Novo 
Mercado” e seus respectivos períodos  
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Considerações: 

1) Como a base de dados montada para este estudo iniciou em 2005, vamos 

considerar as empresas abaixo a partir de 2005.  Porém, elas entraram 

em 2002 que foi o ano de início do Novo Mercado.  São elas:  

 CCR SA 

 Sabesp 

 

2) Pelo mesmo motivo citado anteriormente, as empresas relacionadas 

entraram no Novo Mercado em 2004.  Porém, foi considerado a partir de 

2005.  

 Grendene 

 Natura 

 Porto Seguro 

 CPFL Energia 

 

3) As empresas abaixo entraram em 2018 e 2019, ficando fora da análise: 

 Centauro 

 Neoenergia 

 Intermedica 

 Hapvida 

 Log Com Prop 

 Viavarejo 

 

4) Algumas empresas tivemos limitação da base histórica.  Foi considerada 

a data de entrada o primeiro ano que obtivemos a informação de valor de 

mercado.   

 B2W – entrou quando ainda se chamava Submarino.  

Consideramos o ano de 2007  

 Aliansce Sonae – os dados disponíveis iniciam em 2011, que foi o 

ano que a Sierra Brasil entrou no Novo Mercado 

 B3 - apesar de ter entrado em 2007, os dados disponíveis iniciam 

em 2008, quando ainda era a BM&F Bovespa 
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 IMC S/A - apesar de ter entrado em 2011, os dados disponíveis 

iniciam em 2015  

 

4. Revelação de Campo  

 

As análises realizadas podem ser divididas em 2 grupos: estatística 

descritiva e regressão múltipla.   

 

4.1 Sustentabilidade 

 

4.1.1 Estatística Descritiva 

 

Os períodos analisados foram definidos a partir da data de início e data 

fim que cada uma das empresas fez parte do ISE, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Períodos analisados para obtenção da valorização média - 
Sustentabilidade 
   

                                             

Fonte: Elaborado pelo autor 



48 
 

Para cada um dos períodos acima foi calculada a média da valorização 

de todas as empresas “não sustentáveis”. 

A valorização foi obtida através do cálculo do valor de mercado da 

empresa no ano (data fim) dividido pelo Valor de Mercado da empresa no ano 

(data início).  

Os valores calculados levam em consideração o desconto da inflação no 

período. 

A próxima tabela que vamos apresentar é a tabela 4 onde estão 

representadas as rentabilidades das empresas consideradas “Não Sustentáveis” 

(Benchmark1).   

 

Tabela 4 – Benchmark Geral - Média das Rentabilidades no período – Empresas 
Não Sustentáveis 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Os dados apresentados acima foram utilizados para comparar cada uma 

das empresas da amostra com seu respectivo benchmark.  
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É importante citar que nestes períodos de análise (2005 a 2018) tivemos 

períodos políticos conturbados, o que trouxe alta volatilidade na bolsa de valores.   

 Jan/2005 a Dez/2010 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

 Jan/2011 a Ago/2016 – Presidente Dilma Rousseff   

 Ago/2016 a Dez/2018 – Presidente Michel Temer 

 

Na tabela 5 apresentamos a rentabilidade de cada empresa no período 

analisado juntamente com seu respectivo benchmark, e com isso podemos 

verificar se o desempenho da empresa no período foi superior às demais 

empresas “não sustentáveis” no mesmo período. 
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Tabela 5 – Empresas Sustentáveis - Comparativo da Rentabilidade no Período 
com seus respectivos Benchmarks   

                

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A média das diferenças foi de 31,9%, sendo 3,7% a média anualizada.  

Este resultado mostra que o efeito positivo da sustentabilidade foi superior às 

demais empresas.   

 

A empresa Oi apresentou diferença de -115,3%.  Isto deve-se à 

rentabilidade ter sido muito negativa (-70,5%) num período que houve 

valorização média positiva (+44,8%).  Neste caso a diferença entre a 

rentabilidade e seu respectivo benchmark foi de 70,5% + 44,8% = 115,3% 

(negativo).  

 

Apesar da média ter sido positiva, identificamos que se retirarmos da 

amostra as 5 empresas com maiores valores, o resultado seria negativo.  Isto 

demonstra que o efeito da sustentabilidade pode ser percebido de forma elevada 

em algumas poucas empresas. 

 

Das 50 empresas analisadas tivemos 23 com desempenho superior ao 

benchmark e 27 com desempenho inferior.   

 

Uma análise interessante é a observação das 9 empresas que estão no 

ISE desde o início (2005).  Tivemos 5 empresas com desempenho superior ao 

benchmark e 4 com desempenho inferior.  Como o benchmark de 2005 a 2018 

para as empresas não sustentáveis foi de 22,5%, podemos verificar a evolução 

destas 9 empresas ao longo do período, conforme anexo 1. 

 

Uma segunda análise realizada foi o cálculo do benchmark do setor de 

atuação para cada um dos períodos analisados para verificar a performance da 

empresa com relação às demais empresas do mesmo setor. A mesma análise 

foi feita através da comparação da rentabilidade da empresa no período, e 

calculando a diferença com relação ao seu respectivo benchmark do setor.  Na 

tabela abaixo apresentamos os resultados encontrados.  
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Tabela 6 – Empresas Sustentáveis x Benchmark do Setor - Comparativo da 
Rentabilidade no Período com seus respectivos Benchmarks Setoriais       

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A média das diferenças ficou em 30,1%, sendo 5,5% a média anualizada.  

Este resultado confirma uma média positiva indicando efeito positivo da 

sustentabilidade.   

 

As empresas Cemig e Eletropaulo apresentaram diferença entre a 

rentabilidade e seu respectivo benchmark superior a 100% (negativo).  Isto deve-

se à rentabilidade ter sido negativa e o benchmark do setor “Utilidade Pública” 

ter sido muito alto no período analisado (+92,1%).  

 

Da mesma forma que na análise anterior, o que definiu a média positiva é 

a alta rentabilidade de algumas poucas empresas. 

 

Das 50 empresas analisadas tivemos 20 com desempenho superior ao 

benchmark e 27 com desempenho inferior.  Outras 3 empresas do setor de 

Telecomunicações ficaram de fora desta análise por não termos neste setor 

empresas suficientes para cálculo do benchmark.    

 

As empresas dos setores “Financeiro” destacaram-se positivamente e 

aquelas do setor “Utilidade Pública” destacaram-se negativamente. 

 

Definimos uma outra variável que poderia ser um importante parâmetro 

de comparação que é o tamanho da empresa. Para realizar esta verificação foi 

calculado um terceiro benchmark do período, agora fazendo o agrupamento pelo 

tamanho da empresa.  A mesma análise foi feita, ou seja, calcular a diferença da 

rentabilidade da empresa no período com o seu respectivo benchmark do 

tamanho da empresa.  Na tabela abaixo apresentamos os resultados 

encontrados: 
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Tabela 7 – Empresas Sustentáveis x Benchmark do Tamanho da Empresa - 
Comparativo da Rentabilidade no Período com seus respectivos Benchmarks do 
Tamanho da Empresa    

                       

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Notas explicativas: 

 

a) Tamanho da empresa: 

1   Ativos até R$ 1 Bilhão 

2   Ativos de R$ 1 Bilhão até R$ 10 Bilhões  

3   Ativos acima de R$ 10 Bilhões 

 

 

Análise de Resultados: 

 

Considerando o tamanho da empresa tivemos 30 resultados abaixo do 

benchmark e 20 acima.  Como as empresas de tamanho 1 (Total de Ativos até 

1 R$ Bilhão) não fazem parte do ISE, só tivemos na amostra empresas de 

tamanho 2 e 3.  Empresas grandes apresentaram benchmarks mais altos.  Em 

função disso tivemos algumas empresas que tiveram rentabilidade acima do 

benchmark nas análises anteriores e agora ficaram abaixo.  Por exemplo, o 

benchmark de 2008 a 2018 das empresas com tamanho 3 ficou em 107,6%.  

Algumas empresas, por exemplo, a TIM Part S/A ficou com a diferença negativa, 

apesar de ter tido uma rentabilidade de 91,8%.  

 

O resumo das médias das diferenças por cada um dos critérios pode ser 

observado na tabela abaixo. 
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Tabela 8 – Resumo das médias anualizadas das diferenças entre a rentabilidade 
e seus respectivos benchmarks - Sustentabilidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os resultados apresentados na tabela 8 demonstram que houve um 

resultado positivo quando comparado com os 3 benchmarks.   Entretanto, os 

resultados estão muito concentrados em um número pequeno de empresas.  Ao 

simular as novas médias retirando as 4 empresas com os maiores valores 

(Duratex, B2W Digital, Celesc e Lojas Renner) verificamos que o resultado 

passaria a ser negativo.  

 

Outra análise realizada foi a ponderação dos resultados encontrados pelo 

tamanho das empresas.  O objetivo desta análise foi verificar se as empresas 

maiores apresentaram resultados superiores, o que aumentaria os resultados 

encontrados.  

 

Foi utilizado o total de ativos de cada empresa no ano de 2018 como 

parâmetro de ponderação. 

 

Na tabela 9 apresentamos a ponderação utilizada para cada uma das 

empresas: 
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Tabela 9 – Participação de cada empresa considerando o Total de Ativos no ano 
de 2018 – Sustentabilidade  

    

                      

                Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10 – Resumo das médias ponderadas das diferenças entre rentabilidade 
e seus respectivos benchmarks (ponderação pelo total de ativos) - 
Sustentabilidade 

                  

Fonte: elaborada pelo autor 



60 
 

O resultado também foi positivo e o que fica claro nesta análise é que, 

além da Petrobrás, os grandes bancos como Itaú Unibanco, Banco do Brasil, 

Bradesco, Santander contribuíram significativamente, com destaque ao Itaú 

Unibanco.  Negativamente a Vale foi a empresa que mais contribuiu.  Aqui 

também observamos que o resultado positivo está concentrado em 5 empresas 

(Petrobrás e os 4 bancos citados acima).   

 

Nesta análise o resultado ficou positivo em 8,0% para o benchmark 1 e 

11,7% para o benchmark 2.  No benchmark 3 o resultado ficou em 7,1%. 

 

Tabela 11 – Resumo das médias anualizadas das diferenças entre a 
rentabilidade e seus respectivos benchmarks - Sustentabilidade 

Sustentabilidade Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 1) 

Anualizado 

Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 2) 

Anualizado 

Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 3) 

Anualizado 

Média Aritmética 
3,7% 5,5% 3,5% 

Média Ponderada 

(Tamanho da 

Empresa) 

8,0% 11,7% 7,1% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.2 Regressão Múltipla 

A última análise realizada foi a regressão múltipla considerando a variável 

independente “Rentabilidade Média Anual’ e as variáveis dependentes “Setor”, 

“Tamanho da empresa” e “Empresa Sustentável”. 

Nesta análise analisamos todos os dados de uma única vez.  Logo, como 

temos períodos diferentes sendo analisados, utilizamos a rentabilidade média 

anual para uniformizar os valores.  O valor da Rentabilidade Média Anual foi 

calculado conforme fórmula abaixo: 

𝑅𝑀𝐴 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜
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A base de dados ficou formada pelas seguintes variáveis, conforme tabela 12: 

 

Tabela 12 – Variáveis da base de dados para regressão - Sustentabilidade 

Campo Tipo de variável 

ID  Numérica 

Empresa Texto 

RMA (Rentabilidade Média Anual)  Numérica (%) 

ISE (Participante da amostra das empresas sustentáveis)  Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Financeiro  Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Bens Industriais  Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Utilidade Pública  Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Consumo não Cíclico  Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Saúde  Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Consumo Cíclico   Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Materiais Básicos   Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Petróleo Gás Biocombustíveis Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Tecnologia da Informação Dummy (s/n) 

Setor de Atuação Telecom  Dummy (s/n) 

Tamanho 2 (De R$ 1 Bilhão a R$ 10 Bilhões) Dummy (s/n) 

Tamanho 3 (Acima de R$ 10 Bilhões) Dummy (s/n) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A equação que queremos verificar a relação entre as variáveis é a 

seguinte:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝛼 + 𝛽1 𝐼𝑆𝐸 + 𝛽2 𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟 +  𝛽3 𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 +  € 

 

Obs.: Pode haver alguma variável omitida que influencie o retorno das ações.  

No entanto, estas outras variáveis estão indiretamente cobertas pelo setor de 

atuação e tamanho da empresa. 
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Tabela 13 – Base de Dados para Regressão – Sustentabilidade  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A tabela 13 apresenta apenas um exemplo da base de dados construída para a regressão.  O número de empresas total foi 222, 

sendo que 50 são empresas sustentáveis e 172 empresas não sustentáveis.  

A RMA (Rentabilidade Média Anual) foi calculada dividindo o retorno total no período pelo número de anos que a empresa fez parte 

do ISE (empresas sustentáveis).  No caso das empresas não sustentáveis, o retorno total no período foi dividido pela quantidade de 

anos do período em análise.       
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Os resultados encontrados estão relacionados abaixo: 

a) Regressão com todas as variáveis 

Tabela 14 – Resumo dos Resultados – regressão completa – parte1 - 
Sustentabilidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 15 – Resumo dos Resultados – regressão completa - parte 2 - 
Sustentabilidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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b) Regressão somente com a variável dependente ISE (dummy), no qual atribui-

se 1 para a inclusão da empresa e 0 para ausência 

 

Tabela 16 – Resumo dos Resultados – regressão com a variável ISE - parte 1 - 
Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 17 – Resumo dos Resultados – regressão com variável ISE - parte 2 - 
Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

c) Análise de Resultados 

 

Para a regressão utilizando todas as variáveis dependentes: “Participação 

no ISE”, “Setor” e “Tamanho da Empresa”, o coeficiente foi 6,95 (Valor-P = 0,05).  

O resultado comprova estatisticamente a hipótese.  

 

Para a regressão somente com a variável dummy ISE encontramos o 

coeficiente 7,2 (Valor-P = 0,009).  Com isso aumentou o intervalo de confiança 
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e o coeficiente continuou positivo.  Podemos concluir que a regressão é 

significativa com um intervalo de confiança de 95%. O R-Quadrado encontrado 

foi de 0,07 e 0,03 nas regressões, que não foram valores muito altos, mas que 

explicam o modelo.  

 

Na estatística descritiva, a média das diferenças entre a rentabilidade e 

seus respectivos benchmarks, sem considerar nenhuma ponderação, obtivemos 

o intervalo de 3,5% (valor mínimo) a 5,5% (valor máximo), vide tabela 11. 

 

Com a ponderação pelo tamanho das empresas (total de ativos) 

obtivemos o intervalo de 7,1% (valor mínimo) a 11,7% (valor máximo), vide 

tabela 11.   

 

Na regressão obtivemos o coeficiente 6,95.  Este é o efeito da 

sustentabilidade.     

 

Com isso temos validada a H1: empresas sustentáveis apresentam 

um retorno superior às demais empresas do mercado.  
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4.2 Governança Corporativa (Novo Mercado) 

 

4.2.1 Estatística Descritiva 

 

Os períodos analisados foram definidos a partir da data de início e data 

fim que cada uma das empresas entrou no Novo Mercado.  Os períodos 

analisados vão de 2005 a 2018. 

 

Tabela 18 – Benchmark Geral - Média das Rentabilidades no período – 

Empresas não participantes do Novo Mercado 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

a) Benchmark geral 

A nossa amostra de empresas do Novo Mercado é composta por 132 

empresas. 

Na tabela 19 apresentamos a rentabilidade de cada empresa no período 

analisado juntamente com seu respectivo benchmark.  Com isso podemos 

verificar se o desempenho da empresa no período foi superior às demais 

empresas que não estão no Novo Mercado, no mesmo período. 
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Tabela 19 – Empresas do Novo Mercado - Comparativo da Rentabilidade no 
Período com seus respectivos Benchmarks                                         
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A média das diferenças foi de 40,6%, sendo 6,4% a média anualizada.  

Este resultado mostra que o efeito positivo da governança corporativa no seu 

nível mais alto (Novo Mercado) foi superior às demais empresas.  Apesar de um 

resultado positivo, também identificamos que o resultado ficou muito 

concentrado num número pequeno de empresas.  Se retirarmos da amostra as 

11 empresas com maior diferença (rentabilidade no período menos seu 

benchmark correspondente), o resultado daria negativo.   
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Das 132 empresas analisadas tivemos 59 com desempenho superior ao 

benchmark e 73 com desempenho inferior.   

 

Das 14 empresas que estão no Novo Mercado desde 2005, tivemos 7 

empresas com desempenho superior ao Benchmark e 7 com desempenho 

inferior.  Como o Benchmark de 2005 a 2018 para as empresas não participantes 

do novo mercado foi de 49,2%, podemos verificar a evolução destas 14 

empresas, conforme anexo 2. 

 

b) Benchmark Setorial 

 

Análise dos resultados:  

 

Das 132 empresas da amostra, 56 empresas tiveram resultados 

superiores ao benchmark do setor.  As outras 76 empresas apresentaram 

resultados inferiores ao benchmark do setor. 

 

A diferença média entre a rentabilidade e seus respectivos benchmarks ficou 

em 38,7%, sendo 6,8% a média anualizada. 

 

c) Benchmark do tamanho da empresa 

 

Análise de Resultados: 

 

Considerando o tamanho da empresa tivemos 77 resultados negativos e 

55 positivos.  Observamos que as 18 empresas de tamanho 1 (até 1 R$ Bilhão), 

todas elas tiveram rentabilidade negativa no período em que participaram do 

Novo Mercado, o que dá indícios de que Novo Mercado não é para este porte de 

empresa.  

 

A diferença média entre a rentabilidade e seus respectivos benchmarks 

ficou em 32,9%, sendo 6,0% a média anualizada. Mais uma vez tivemos os 

resultados sendo conduzidos pelas empresas que tiveram uma excelente 
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performance no período analisado, como por exemplo as empresas Magazine 

Luiza, IRB Brasil, Eletropaulo, Suzano, Cosan Log, Locamerica, Equatorial, 

Lojas Renner, Ria Drogasil, entre outras.  

 

d) Resumo 

 

O resumo das médias das diferenças por cada um dos critérios pode ser 

observado na tabela abaixo. 

 

Tabela 20 – Resumo das médias anualizadas das diferenças entre a 

rentabilidade e seus respectivos benchmarks – Novo Mercado 

Novo Mercado Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 1) 

Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 2) 

Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 3) 

Média Anualizada 6,4% 6,8% 6,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Os resultados apresentados na tabela 20 demonstram que houve um 

resultado positivo quando calculada a média das diferenças com os 3 

benchmarks.   Entretanto os resultados estão muito concentrados em um número 

pequeno de empresas.  Ao simular as novas médias retirando as 11 empresas 

com os maiores valores verificamos que o resultado passaria a ser negativo.  

 

Outra análise realizada foi a ponderação dos resultados encontrados pelo 

tamanho das empresas.  O objetivo desta análise foi verificar se as grandes 

empresas apresentaram melhores resultados, o que aumentaria a média após 

ponderação.  

 

Foi utilizado o total de ativos de cada empresa no ano de 2018 como 

parâmetro para ponderação. 

 

Na tabela 21 apresentamos a ponderação utilizada para cada empresa: 
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Tabela 21 – Participação de cada empresa considerando o Total de Ativos no 
ano de 2018 – Novo Mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Empresa Total de Ativos

Participação 

(Tamanho 

Relativo) Empresa Total de Ativos

Participação 

(Tamanho 

Relativo) Empresa Total de Ativos

Participação 

(Tamanho 

Relativo)

Brasil 1.453.074.455 45,13% Sao Martinho 9.707.294 0,30% Terra Santa 2.383.958 0,07%

Vale 350.378.791 10,88% Iochp-Maxion 9.247.866 0,29% Metal Leve 2.374.855 0,07%

JBS 117.039.923 3,64% Lojas Renner 9.044.700 0,28% Valid 2.304.216 0,07%

Cielo 84.656.423 2,63% Magaz Luiza 9.019.777 0,28% Alliar 2.265.445 0,07%

Suzano S.A. 55.300.070 1,72% Locamerica 8.966.229 0,28% Tecnisa 1.985.599 0,06%

Embraer 44.868.243 1,39% Biosev 8.594.345 0,27% Fer Heringer 1.872.012 0,06%

Sabesp 44.669.683 1,39% M.Diasbranco 8.005.419 0,25% Positivo Tec 1.834.901 0,06%

BRF SA 43.456.954 1,35% RaiaDrogasil 7.538.410 0,23% OSX Brasil 1.784.780 0,06%

CPFL Energia 43.281.775 1,34% Cvc Brasil 6.325.615 0,20% Cia Hering 1.747.336 0,05%

B3 38.627.400 1,20% SLC Agricola 5.901.465 0,18% Linx 1.689.452 0,05%

Carrefour BR 37.606.921 1,17% Alianscsonae 5.644.835 0,18% Odontoprev 1.689.357 0,05%

Tim Part S/A 32.768.160 1,02% Iguatemi 5.424.333 0,17% Imc S/A 1.680.025 0,05%

CCR SA 31.597.317 0,98% Movida 5.323.948 0,17% Portobello 1.663.284 0,05%

Kroton 31.422.024 0,98% Tupy 5.032.635 0,16% Petrorio 1.576.034 0,05%

Porto Seguro 31.335.811 0,97% JHSF Part 4.937.144 0,15% Anima 1.483.144 0,05%

Ultrapar 31.272.687 0,97% Even 4.861.175 0,15% Metalfrio 1.424.032 0,04%

Cosan 29.519.705 0,92% Direcional 4.769.625 0,15% Liq 1.392.773 0,04%

Cosan Log 27.830.353 0,86% Paranapanema 4.740.720 0,15% Vulcabras 1.360.412 0,04%

Rumo S.A. 27.822.080 0,86% Camil 4.433.380 0,14% Brasilagro 1.323.988 0,04%

Marfrig 27.176.270 0,84% Helbor 4.242.923 0,13% Ihpardini 1.277.219 0,04%

Equatorial 26.152.684 0,81% Omega Ger 4.209.278 0,13% Inds Romi 1.273.579 0,04%

Petrobras BR 25.987.606 0,81% Yduqs Part 4.206.478 0,13% Rni 1.221.850 0,04%

Engie Brasil 24.337.344 0,76% Enauta Part 4.043.519 0,13% Log-In 1.172.197 0,04%

Energias BR 23.349.442 0,73% Triunfo Part 4.020.418 0,12% Trisul 1.114.645 0,03%

Eletropaulo 19.025.019 0,59% Fleury 4.009.595 0,12% Arezzo Co 1.071.528 0,03%

BR Malls Par 18.590.736 0,58% Grendene 3.958.643 0,12% Mills 1.040.374 0,03%

Light S/A 18.316.625 0,57% Le Lis Blanc 3.802.454 0,12% Ourofino S/A 867.457 0,03%

Irbbrasil Re 16.344.593 0,51% Cyre Com-Ccp 3.679.407 0,11% Tegma 829.956 0,03%

JSL 16.276.428 0,51% Qualicorp 3.639.303 0,11% Technos 812.564 0,03%

Weg 15.790.303 0,49% Springs 3.305.787 0,10% Time For Fun 699.159 0,02%

Natura 15.769.487 0,49% Lojas Marisa 3.242.275 0,10% Viver 664.270 0,02%

Localiza 14.347.182 0,45% Eztec 3.049.482 0,09% Lupatech 596.474 0,02%

BBSeguridade 14.026.973 0,44% Generalshopp 3.048.132 0,09% Eternit 583.566 0,02%

MRV 13.982.645 0,43% Profarma 2.963.504 0,09% Wiz S.A 494.256 0,02%

B2W Digital 13.361.591 0,41% Santos Brp 2.930.802 0,09% Csu Cardsyst 403.413 0,01%

Minerva 13.149.576 0,41% Sao Carlos 2.792.495 0,09% BR Brokers 355.995 0,01%

Eneva 12.611.532 0,39% Smiles 2.701.940 0,08% Lopes Brasil 237.754 0,01%

CPFL Renovav 12.484.567 0,39% Tenda 2.687.494 0,08% Unicasa 222.483 0,01%

Copasa 11.461.824 0,36% Rossi Resid 2.606.703 0,08% Cr2 192.029 0,01%

BR Propert 10.906.845 0,34% Gafisa 2.590.332 0,08% Sinqia 171.675 0,01%

Hypera 10.824.648 0,34% Bk Brasil 2.589.668 0,08% Alper S.A. 141.096 0,004%

Ecorodovias 10.275.009 0,32% PDG Realt 2.538.396 0,08% MMX Miner 125.800 0,004%

Cyrela Realt 10.078.483 0,31% Ser Educa 2.491.160 0,08% Pomifrutas 37.053 0,001%

Duratex 9.866.049 0,31% Totvs 2.451.906 0,08% Ccx Carvao 14.952 0,0005%

3.219.800.194 100,0%
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Tabela 22 – Resumo das médias anualizadas e ponderadas das diferenças entre 
rentabilidade e seus respectivos benchmarks (ponderação pelo total de ativos) – 
Novo Mercado 

Novo Mercado Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 1) 

Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 2) 

Diferença 

(Rentabilidade e 

Benchmark 3) 

Média Anualizada 8,7% 7,4% 7,4% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado também foi positivo com a média de 8,7% quando comparado 

com o benchmark 1.  Deste total, as empresas que mais contribuíram foram: 

 Suzano S.A.: 1,4% 

 Brasil: 0,9% 

 Vale: 0,9% 

 Cosan Log: 0,6% 

 Eletropaulo: 0,6% 

 IRB Brasil RE: 0,6% 

 JBS: 0,6% 

 Equatorial: 0,5% 

 Magazine Luiza: 0,5% 

 Petrobras BR: 0,3% 

O resultado do benchmark 2 e benchmark 3 também ficou positivo em 7,4%. 

 

4.2.2 Regressão Múltipla 

Da mesma forma que foi feito para a Sustentabilidade, a última análise 

realizada foi a regressão múltipla considerando a variável independente 

“Rentabilidade Média Anual’ e as variáveis dependentes “Empresas Novo 

Mercado”, “Setor” e “Tamanho da empresa”. 

Nesta análise estamos analisando todos os dados da amostra de uma 

única vez.  Logo, como temos períodos diferentes sendo analisados, utilizamos 

a rentabilidade média anual.  
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O valor da Rentabilidade Média Anual foi calculado conforme fórmula 

abaixo: 

𝑅𝑀𝐴 =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜
 

 

A base de dados ficou formada pelas seguintes variáveis, conforme tabela 23: 
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 Tabela 23 – Base de dados para regressão – Novo Mercado 

 

A tabela 23 apresenta como exemplo uma parte da base de dados construída para a regressão.  O número de empresas total foi 

266, sendo que 132 são empresas participantes do Novo Mercado e 134 empresas não participantes. 
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Na tabela 23 a RMA (Rentabilidade Média Anual) foi calculada dividindo o retorno 

total no período pelo número de anos que a empresa fez parte do Novo Mercado.  

No caso das empresas fora do Novo Mercado o retorno total no período foi 

dividido pela quantidade de anos do período em análise.       

Os resultados encontrados estão relacionados abaixo: 

 

a) Regressão com todas as variáveis 

 

Tabela 24 – Resumo dos Resultados – regressão completa – parte 1 – Novo 
Mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 25 – Resumo dos Resultados – regressão completa – parte 2 – Novo 
Mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apesar da estatística descritiva apontar um retorno positivo das empresas 

que fazem parte do Novo Mercado, na regressão não foi possível comprovar a 

hipótese 2 (H2).   

O tamanho da empresa (faixa 3) apresentou um valor-P menor que 0,01 

indicando que empresas que estão nesta faixa (ativos superiores a R$ 10 

bilhões) teriam retorno acima dos outros tamanhos de empresa (1 e 2). 

 

5. Conclusões 

 

O objetivo desse trabalho foi identificar se as boas práticas de 

sustentabilidade e governança afetam o valor de mercado das empresas 

brasileiras.  No fundo estamos tentando avaliar se, na prática, vale a pena 

investir nestas empresas, já que o mercado tem que perceber que estas ações 

geram valor para o negócio.  

 

No referencial teórico mostramos que existem autores que não acreditam 

que as boas práticas de sustentabilidade empresarial e governança melhorem 

os resultados financeiros.  O que observamos ao longo da pesquisa é que as 

empresas sustentáveis conseguiram um resultado melhor do que as demais 

empresas.  Pela regressão realizada vimos que este resultado foi consistente. 

 

Este resultado pode ser explicado pela identificação do mercado com 

estas empresas sustentáveis, aumentando suas receitas.  A sociedade está 

cada vez mais consciente dos problemas sociais e ambientais que podem afetar 

seriamente as próximas gerações, e acabam optando por empresas que 

priorizam as ações socioambientais.  Aliado a isso podemos considerar que as 

boas práticas podem trazer benefícios no processo de produção, redução nos 

riscos e consequentemente melhoria nos seus custos de capital, além de melhor 

aproveitamento de materiais. Este posicionamento da empresa faz com que 

também os investidores tenham identificação com a empresa e escolham suas 

ações para compor seus portifólios.  
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Pelo estudo de LINS et al (2017) observamos que nos Estados Unidos, 

as ações de RSC afetaram positivamente as empresas apenas em tempos de 

crise, pois criou confiança a partir do capital social em momentos em que as 

relações de confiança eram especialmente valiosas.  No Brasil, as empresas 

com alta RSC superaram outras empresas durante todo o período em análise 

(2005-2018).  Neste período também tivemos uma séria crise econômica de 

2014-2017 e uma crise política e econômica estrutural, desde 2012. 

 

As empresas podem utilizar as iniciativas de responsabilidade social 

corporativa com o intuito de obter retornos mais altos das suas ações, o que é 

bom para os acionistas.  Porém, não fica tão claro se as iniciativas da empresa 

são tão boas para a sociedade, como no caso de empresas de mineração e de 

óleo & gás.  A utilização do ISE como indicador de sustentabilidade talvez não 

tenha um reflexo tão significativo na perspectiva da sociedade.  

 

Os temas sustentabilidade e governança estão correlacionados à medida 

que deve haver um equilíbrio entre o desenvolvimento social, meio ambiente e 

social.  Não tem como atuar de forma equilibrada se os mecanismos de gestão 

e controle não estiverem muito bem coordenados para que a empresa consiga 

realizar o seu planejamento estratégico das suas atividades no longo prazo.  O 

objetivo das organizações está cada vez mais voltado para atender as 

necessidades dos stakeholders, e não mais somente os interesses do acionista.  

Portanto, a sociedade é um stakeholder importante a ser atendido, caso contrário 

a empresa terá impactos significativos na sua longevidade. 

 

Os resultados referentes às empresas do Novo Mercado mostraram que 

houve uma valorização dos seus papéis de forma superior às empresas que não 

estão no nível de Governança Novo Mercado.  Este resultado era esperado à 

medida que as boas práticas de governança aumentam a segurança da 

longevidade da empresa, diminuindo sua volatilidade.  Isso se traduz em 

menores riscos do negócio, e consequentemente, em custos de capital mais 
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baixos.  Outra indicação é a valorização dos papéis destas empresas em função 

de maior interesse dos pequenos investidores, que escolheriam uma empresa 

com boas práticas de governança por melhor proteger os direitos dos acionistas 

minoritários.  Porém, não obtivemos resultados estatísticos para comprovação 

da hipótese.  

 

Do ponto de vista reputacional, vimos que as empresas com ações 

sustentáveis no seu plano estratégico, e que conseguem transmitir ao mercado 

este posicionamento, atraem cada vez mais clientes que se identificam com a 

causa, gerando bons resultados financeiros.  Porém, quando o mercado percebe 

que tudo não se passa de um jogo de Marketing, o efeito é contrário fazendo 

com que os clientes evitem a marca da empresa em questão.  As questões éticas 

podem afetar positivamente ou negativamente a sustentabilidade das empresas.  

Por isso, a corrupção é algo que as empresas devem combater com veemência.      

 

Verificamos nesta pesquisa que a sustentabilidade é algo que deve fazer 

parte do modelo de negócios estratégico da empresa.  Quem se aproveita dos 

benefícios que este posicionamento pode trazer tem que fazer a alocação de 

recursos adequada.  E vimos que é possível quantificar o quanto as ações 

sustentáveis estão trazendo de retorno para a empresa.  

 

Aos investidores, a recomendação é analisar à fundo as empresas 

sustentáveis pois no meio delas existem boas oportunidades de investimento de 

longo prazo. 
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Anexo 1 

 

Empresas Sustentáveis - Rentabilidade das empresas participantes desde a 
criação do ISE em 2005 
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Anexo 2 

 

 

Empresas do Novo Mercado - Rentabilidade das empresas participantes desde 
o ano de 2005 

 

 

 


