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RESUMO 

 
 

Objetivo: O objetivo principal desta pesquisa é investigar as visões dos profissionais atuantes 

no setor de energia elétrica sobre o desenvolvimento sustentável na ótica da responsabilidade 

social corporativa. 

 

Metodologia: Estudo de casos múltiplos em três empresas brasileiras que configuram entre os 

maiores players do setor de energia elétrica. A pesquisa é de cunho qualitativo e descritivo. Os 

dados primários foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com 20 profissionais 

dessas organizações e também através dados secundários divulgados publicamente pelas 

empresas. As entrevistas foram gravadas com a devida autorização dos participantes e 

submetidas à análise de conteúdo. 

 

Resultados: Por meio da análise de conteúdo, as categorias emergiram das falas dos 

entrevistados, sendo possível identificar suas percepções sobre o tema de sustentabilidade, 

assim como as motivações e os desafios para o setor de energia elétrica. A amplitude do 

conceito de sustentabilidade, incorporando a responsabilidade social da organização com a 

sociedade, foi um ponto comum em todos os entrevistados, assim como as principais 

motivações para a implantação do desenvolvimento sustentável. Porém, para os principais 

desafios pode-se identificar que a maturidade da empresa com o tema, o segmento da cadeia de 

fornecimento de energia no qual ela atua e a estrutura societária influenciam na incorporação 

de uma abordagem holística e integrada a estratégia, sendo assim, necessário considerar as 

especificidades de cada organização. Porém, pode-se dizer que a dificuldade de mensurar 

quantitativamente os impactos sociais frente aos ambientais, assim como a padronização das 

métricas ESG, o comprometimento da alta administração com a implantação de políticas 

sustentáveis e a propagação para o público externo à organização são as principais dificuldades 

apontadas para operacionalização da sustentabilidade integrada a gestão empresarial. 

 

Limitações: A dificuldade em conseguir um maior número de participantes, de diversos 

departamentos, para ampliar e aprofundar o debate. Assim como, conseguir o mesmo número 

de entrevistados de cada departamento entre as empresas para facilitar a comparação e 

identificação novos insights relacionados as culturas organizacionais de cada concessionária. 

 

Contribuições práticas: Os termos sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) estão sendo cada vez mais discutidos pelas empresas, uma vez que as empresas estão 

sendo impulsionadas a estabelecerem uma relação positiva com a comunidade na qual opera. 

Assim como, a utilização de fatores ambientais, sociais e de governança (em inglês, ESG) tem 

alterado a dinâmica de tomada de decisões de investimentos e, consequentemente, às estratégias 

das empresas que buscam esses recursos. Esse estudo visa ampliar o conhecimento acadêmico 

sobre a integração dos fatores socioambientais à gestão de negócio, bem como contribuir com 

o diálogo sobre as recentes demandas dos stakeholders por responsabilidade corporativa no 

ambiente do setor elétrico. 

 

Originalidade: Esse tema ainda está em construção, e desta forma, espera-se elucidar questões 

ainda não exploradas que possam gerar novos questionamentos e avanços na compreensão deste 

fenômeno. O setor elétrico, além de ser essencial ao desenvolvimento socioeconômico do país, 

necessita de capital intensivo para implantação e operação dos serviços, assim como também é 

potencialmente agressivo ao meio ambiente e às populações atingidas com as construções dos 

empreendimentos pela própria natureza da atividade. Nesse contexto, diferentemente da 
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literatura relacionada a esse tema, essa pesquisa teve o objetivo de investigar como as 

concessionárias de energia elétrica estão se adaptando a essa nova realidade, de ascensão do 

capitalismo de stakeholder, através da ótica dos profissionais que atuam nessa área. 

 

Palavras-Chave: investimentos socioambientais; responsabilidade social corporativa; 

concessionárias de energia, sustentabilidade, ESG. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 
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ABSTRACT 

 
Objective: The main objective of this research is to investigate the views of professionals 

working in the electric power industry on sustainable development from the standpoint of 

corporate social responsibility. 

 

Methodology: Multiple case study in three Brazilian companies that are among the biggest 

players in the electric power sector. The research is qualitative and descriptive in nature. 

Primary data were collected through semi-structured interviews with 20 professionals from 

these organizations and also through secondary data publicly disclosed by the companies. The 

interviews were recorded with due authorization from the participants and submitted to content 

analysis. 

 

Results: Through content analysis, categories emerged from the interviewees' statements, and 

it was possible to identify their perceptions on the theme of sustainability, as well as the 

motivations and challenges for the electric power sector. The broadness of the sustainability 

concept, incorporating the organization's social responsibility with society, was a common point 

in all the interviewees, as well as the main motivations for the implementation of sustainable 

development. However, for the main challenges we can identify that the maturity of the 

company with the theme, the segment of the energy chain in which it operates and the corporate 

structure influence the incorporation and propagation of a holistic and integrated approach to 

strategy, being necessary to consider the specificities of each organization. However, it can be 

said that the difficulty of quantitatively measuring social impacts, as well as the standardization 

of metrics, the commitment of senior management with the implementation of sustainable 

policies and the propagation to the public external to the organization are the main difficulties 

pointed out for operationalization of sustainability integrated to business management. 

 

Limitations: The difficulty in getting a larger number of participants, from departments, to 

broaden and deepen the debate. As well as, getting the same number of interviewees from each 

area between the companies to facilitate comparison and identification of new insights related 

to organizational cultures of each utility. 

 

Practical contributions: The terms sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) 

are being increasingly discussed by companies, since the use of environmental, social and 

governance (ESG) factors has changed the dynamics of investment decision-making and, 

consequently, to the strategies of companies seeking these resources. This study aims to 

broaden academic knowledge about the integration of socio-environmental factors into business 

management, as well as to contribute to the dialogue about the recent demands of stakeholders 

for corporate responsibility in the power sector environment. 

 

Originality: The electric power sector, besides being essential for the country's socioeconomic 

development, needs intensive capital to implement and operate services, as well as being 

potentially aggressive to the environment and to the populations affected by the construction of 

enterprises by the very nature of the activity. In this context, unlike the literature related to this 
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theme, this research aimed to investigate how utilities are adapting to this new reality, the rise 

of stakeholder capitalism, through the viewpoint of professionals who work in this area. 

 

Keywords: socio-environmental investments; corporate social responsibility; energy utilities, 

sustainability, ESG. 

Category: Master Thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o crescimento da demanda por investimentos sustentáveis exigiu 

que as empresas se adaptassem a essa nova realidade (PINTO, 2020). A preocupação crescente 

das organizações em se apresentarem como ambientalmente responsáveis, como forma de 

diferenciação, e a busca pelo fortalecimento da sua imagem diante dos diferentes atores 

demonstram que apenas o desempenho econômico-financeiro não é mais o único critério para 

conferir valor a uma companhia e atrair investimentos (GUIA NOVO VALOR, 2016). 

Dada a importância crescente das questões ambientais nas decisões estratégicas das 

empresas (ANBIMA, 2020; UNGARETTI, 2020), esse estudo se propôs analisar o desafio 

dessa mudança de valores na sociedade para o setor de energia elétrica. O modelo tradicional 

de gestão colocou o meio ambiente em segundo plano, porém as pressões externas da sociedade 

rejeitando esse modelo organizacional têm provocado uma resposta reativa das organizações e 

um novo posicionamento diante da sociedade. 

Todos os setores estão sendo atingidos por esse engajamento frente as questões 

socioambientais e os relatórios de sustentabilidade disponibilizados pelas empresas surgem 

como um diferencial competitivo na divulgação dessas práticas sustentáveis. A divulgação 

dessas informações não se reduz a uma prática de marketing ou a ações meramente 

assistencialistas, mas ao surgimento de um novo modelo de gestão que envolve uma 

corresponsabilidade pelo desenvolvimento da sociedade e pela sustentabilidade econômica do 

próprio negócio (MATTERN, 2009). 

Nesse contexto, torna-se fundamental a compreensão das informações fornecidas nesses 

relatórios e o conhecimento das motivações dos principais players do setor de energia ao 

integrarem de forma estratégica a sustentabilidade ao seu modelo de negócio, colaborando com 

a adoção de práticas que minimizem os impactos da operação e gere valor a sociedade. 

Esse estudo está estruturado em cinco seções: introdução, com detalhamento do 

problema de pesquisa e os objetivos a serem alcançados, depois uma revisão de literatura 

contendo as principais discussões sobre responsabilidade social corporativa e governança do 

setor de energia elétrica, seguidos da metodologia, apresentação dos resultados do estudo de 

casos múltiplos e para finalizar, as considerações finais. 
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1.1. OBJETIVO 

Diante das mudanças nas últimas décadas nos critérios de análise de investimento e na 

mobilização da sociedade pela maior cobrança de responsabilidade social corporativa, o 

objetivo principal desta pesquisa é investigar as visões dos profissionais atuantes no setor de 

energia elétrica sobre o desenvolvimento sustentável na ótica de responsabilidade social 

corporativa. 

 
1.2. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O enfoque deste estudo será no setor de energia elétrica por ser um serviço essencial a 

qualquer sociedade contemporânea, mas também por ser um setor potencialmente agressivo ao 

meio ambiente e às populações atingidas com as construções dos empreendimentos pela própria 

natureza da atividade. As características desse setor também o tornam ímpar, apresentando uma 

regulamentação específica em cada país, impossibilitando a replicação de modelos 

socioeconômicos sem a consideração das especificidades de cada região. 

No Brasil, os contratos de concessão são de longo prazo e com uma organização de 

mercado de monopólio natural para os setores de transmissão e distribuição de energia, e de 

livre mercado para os setores de geração e comercialização. Essa configuração influencia na 

estratégia adotada pelas concessionárias e na forma como a empresa é percebida pela sociedade, 

sendo assim, objeto de estudo deste trabalho. 

Nesse universo, foram selecionadas três empresas holdings que configuram entre os 

maiores players do setor em relação ao número de clientes, receita operacional e tempo de 

atuação para um maior entendimento das transformações e tendências que este setor está 

sofrendo. 

 
1.3. JUSTIFICATIVA 

Além das questões econômico-financeiras, os fatores ambientais e sociais estão cada 

vez mais sendo utilizados como fatores decisivos na tomada de decisões de investimentos e no 

direcionamento de recursos. Diante da crescente preocupação da sociedade em relação ao papel 

social da empresa e da sua responsabilidade ambiental, os impactos de um posicionamento 
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brando diante do tema de sustentabilidade têm ameaçado a reputação e a credibilidade das 

organizações perante os consumidores. 

Os investimentos sustentáveis, representados através da nova sigla ESG, está sendo 

adotado como uma diretriz de boas práticas em gestão empresarial. A ruptura do modelo de 

gestão focada nos shareholders e o surgimento de um novo modelo que prioriza a visão 

holística dos impactos a todos os stakeholders, exige dos gestores desempenho nos aspectos 

socioambientais. Dessa forma, este estudo traz a visão dos gestores, que atuam na área de 

energia, sobre como que as empresas têm assumido o compromisso com as práticas ESG. 

Diferentemente de outros setores, o setor de energia elétrica é um serviço essencial à 

sociedade e a implantação e operação demandam grandes impactos sociais e ambientais. Nesse 

contexto, torna-se relevante entender as motivações pela adoção de práticas sustentáveis e o 

novo papel das empresas na sociedade com a ascensão do capitalismo de stakeholder. A 

integração dos fatores socioambientais à gestão de negócio ainda está em evolução no mercado 

brasileiro, mas entender os desafios na adoção dessas práticas sob a ótica dos profissionais que 

atuam na área pode colaborar com o aprofundamento do debate e com a geração de valor para 

sociedade. Vale ressaltar que a autora da pesquisa possui formação em engenharia elétrica e 

atua profissionalmente neste setor, tendo como temas de interesse gestão de empresas no setor 

elétrico, sustentabilidade, energias renováveis e responsabilidade corporativa. 

https://exame.com/?s=capitalismo%2Bstakeholder
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta uma revisão da literatura sobre os principais temas que serão 

abordados neste trabalho, como: investimento sustentável (ambiental, social e governança), 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), reputação corporativa, apresentação e tendências 

do setor elétrico e outros assuntos correlatos. Em essência, o objetivo é contextualizar os 

desafios de conciliar a responsabilidade socioambiental almejada pelas empresas com as suas 

expectativas de investimento financeiro e capacidade produtiva. 

2.1 AGENDA ESG COMO PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS 

O conceito de sustentabilidade aplicada ao meio empresarial não é um tema novo, mas 

o movimento em prol do meio ambiente, que antes era restrito apenas aos ativistas, tem ganhado 

notoriedade nas últimas décadas no mercado de capitais, levando a uma revisão na governança 

corporativa das empresas (PINTO, 2020). 

Não se trata mais de filantropia, conceito muito utilizado até a década de 1990, mas sim, 

de interesse a longo prazo dos acionistas em evitar que riscos negativos impactem o valor de 

suas ações (LINHARES ET AL., 2017). Da mesma forma que as empresas buscam diferentes 

formas de vantagem competitiva, os investidores também buscam companhias mais resilientes 

a   riscos   ambientais,    sociais    e    de    governança    -    ESG    (do    inglês, 

Environmental, Social and Governance ) (ANBIMA, 2020). Willard (2002) complementa que 

os riscos reputacionais são o principal direcionador dos investidores financeiros, pois as 

análises de risco previne a gestora de ativos de financiar atividades que desrespeitem legislações 

ou coloquem em risco o meio ambiente ou a sociedade. 

O termo ESG surgiu em 2006, em uma publicação da ONU em parceria com o Banco 

Mundial, chamada Who Cares Wins e no relatório Freshfield da UNEP-FI. Esses relatórios 

destacavam a importância da integração ESG aos mercados de capitais (BETSY, 2020). 

Os critérios e a forma de análise dos investimentos socialmente responsáveis estão 

mudando com incorporação dos fatores ESG, pois diferentemente da estratégia tradicional de 

exclusão, que segregava determinadas empresas e setores que conflitavam com os valores 

morais da instituição financeira, a estratégia de investimento ESG encoraja a adoção de 

melhores práticas, buscando retorno financeiro a longo prazo através da avaliação de riscos e 
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oportunidades, e também, alinhamento com os valores da instituição (CAPLAN ET. AL., 

2013). 

A incorporação de aspectos ESG como critério de análise de investimentos representa 

uma mudança disruptiva para um modelo socioeconômico que passa a estimular a criação de 

valor nas áreas ambientais e sociais. A primeira iniciativa estruturada sobre meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável no Brasil ocorreu em 1992 com a Eco-92. A Conferência 

questionou a visão que os recursos ambientais seriam ilimitados e propôs o conceito de 

desenvolvimento sustentável como forma de garantia de recursos para as gerações futuras. 

(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012) 

Vinte anos após essa Conferência, ocorreu a Rio+20, com o objetivo de renovar o 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Diferentemente da Eco-92, alguns 

ambientalistas criticaram os resultados finais da Rio+20 por não haver obrigações concretas aos 

governantes sobre compromissos de desenvolvimento sustentável. Para alguns essa conferência 

foi considerada decepcionante (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012). 

Desde a Eco-92, a introdução de critérios socioambientais nas decisões de investimento 

vem se consolidando em uma escala global, porém apesar do Brasil ter sediado a primeira 

Conferência das Nações Unidas, o interesse pelo tema ainda está mais superficial que nos países 

europeus (ANBIMA, 2020). No ano de 2016, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criou 

um item no Formulário de Referência, documento obrigatório para as empresas de capital 

aberto, para as organizações informarem se publicam ou não informações socioambientais e se 

as informações disponibilizadas são auditadas. 

Apesar dos custos com a elaboração e publicação, algumas empresas divulgam 

voluntariamente suas práticas sustentáveis esperando que o favorecimento na imagem e 

reputação superem os custos incorridos na divulgação (VERRECCHIA, 2001). A divulgação 

das informações ESG para as empresas listadas na B3 é inteiramente voluntária 

(BM&FBOVESPA, 2016), porém no Brasil, desde 2014, é exigido que as empresas de capital 

aberto tenham uma Política de Responsabilidade Social (PRSA) por meio da resolução nº 4.327 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014) que estimulou as publicações de relatórios de 

sustentabilidade. 
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Segundo Ungaretti (2020), o interesse pela incorporação de fatores de desempenho 

ambiental, social e de governança corporativa no universo de investimentos surte dois 

principais movimentos: 

1. Movimentação dos investimentos para portifólios alinhados aos fatores ESG 

2. Adoção das práticas ESG nas empresas. 

No primeiro movimento, os países europeus encontram-se em um estágio de liderança 

na adoção de critérios ESG, assim como Canadá e Austrália, que já possuem os investimentos 

ESG como o mais representativo. No Brasil esse movimento ainda é tímido, mas o movimento 

internacional já demanda maior comprometimento com essas questões (ANBIMA, 2020). 

 
Figura 1: Participação (%) em gestão de ativos sustentáveis 

 

Fonte: Expert XP, 2020 

 

O segundo movimento – aceleração das empresas para se alinharem aos princípios ESG 

– seja para atrair capital ou pela conscientização socioambiental, pode ser percebido pelo 

número crescente de empresas que divulgam relatórios de sustentabilidade no índice Standard 

& Poor's 500 (S&P 500), apesar da bolsa americana não demandar essa divulgação, aumentando 

de 20% em 2011 para 90% de divulgação em 2019 (UNGARETTI, 2020). Esse índice (S&P 

500) representa os 500 ativos mais valorizados na bolsa de valores americana. 

Apesar da sustentabilidade ter se tornado o viés inovador e competitivo do mercado 

atual (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009), segundo a ANBIMA (2020) 

apenas 11% das empresas no Brasil apresentam uma área específica para tratar as questões ESG 

e 27% apresentam algum documento voltado para essas questões. 
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O mercado financeiro tem um papel central na promoção dos valores ESG, pois vem 

incorporando ao longo dos anos esses critérios na hora de definir a melhor alocação de recursos. 

Para os investidores, as empresas que consideram os fatores ESG apresentam maiores 

habilidades para lidar com os riscos econômicos, sociais e ambientais, e dessa forma, estão mais 

preparadas para incertezas futuras, refletindo a sua capacidade de resposta e a sua vantagem 

competitiva a longo prazo. O mercado tem demandado um comprometimento concreto com 

esses fatores, caso contrário as empresas serão excluídas dos investimentos dos fundos 

internacionais (TAUHATA, 2020). 

Para Minardi (2020) deve-se enfatizar a possibilidade de uma mitigação de risco e não 

necessariamente um retorno superior pela adoção dessas práticas. Se os fatores ESG forem 

considerados como uma ferramenta para análise de risco, as melhores práticas representariam 

menores riscos, e dessa forma, deveria ser exigido uma menor taxa de retorno financeiro 

justamente por representar um menor risco. Com o maior debate em relação ao tema, as 

punições e retaliações aos que não praticam ações voltadas a sustentabilidade aumentam e, as 

empresas que apresentam maiores índices ESG oferecem maior proteção ao capital do 

investidor (MINARDI, 2020). 

Porém, apesar da popularização recente desse tema, tem se tornado um desafio para os 

investidores avaliarem os ratings ESG, pois cada agência especializada em risco de ativos tem 

uma forma de classificar e calcular o score ESG. Como não existe um órgão oficial que define 

essa classificação, as agências de ratings tentam quantificar o impacto que as ações sociais e 

ambientais, juntamente com o modelo de governança, terão no desempenho financeiro da 

empresa, e dessa forma, auxiliam os investidores na escolha dos ativos sustentáveis. Porém, a 

não existência de um padrão universal para avaliação dos desempenhos ESG nas empresas faz 

com que cada agência crie sua própria metodologia de avaliação e nota (UNGARETTI, 2020). 

Existe um movimento crescente para tornar a divulgação dos aspectos ESG obrigatórios, 

mas apenas 24% das bolsas globais exigem a divulgação. Em 2016 esse número era ainda 

menor, com apenas 12% exigindo a obrigatoriedade, havendo assim, um aumento de 100% em 

quatro anos (UNGARETTI, 2020). É percebido o interesse do mercado na divulgação de dados 

ESG pelo número crescente de empresas que passaram a divulgar relatórios de sustentabilidade, 

apesar da não obrigatoriedade do mesmo em muitos países. 
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2.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

O desafio de conseguir crescer economicamente sem diminuir o bem-estar social e o 

interesse coletivo é abordado por diversas correntes econômicas, sendo os temas ambientais 

debatidos desde a década de 1960. Uma das primeiras experiências práticas sobre a importância 

da responsabilidade social corporativa foi em 1977 durante o sistema de segregação racial do 

Apartheid na África do Sul, no qual movimentos sociais promoveram um boicote as empresas 

que possuíam políticas discriminatórias contra negros (LINHARES ET AL., 2017). 

Durante a década de 1970 alguns fundos de investimentos já excluíam do seu portifólio 

ações de empresas que se relacionavam com o regime de apartheid na África do Sul ou com a 

guerra do Vietnã. Mas, apenas no final da década de 1990, essa preocupação ganhou 

notoriedade no processo de escolha do consumidor e passou a ser utilizada de forma mais 

enfática pelas empresas como ferramenta estratégica de mercado (ALESSIO, 2004; 

MARCONDES ET AL., 2010; BEZNER, 2021). 

A abordagem de exclusão e julgamento de valor buscava restringir as empresas ou 

setores que contrariavam a moral e a ética do investidor. Essa abordagem, embora amplamente 

utilizada, é positivo apenas para as instituições que desejam expressar valores éticos, religiosos 

ou morais por meio da carteira de investimentos, porém é restritiva por só considerar os ativos 

que não conflitam com a ética da instituição. Dessa forma, a decisão de investimento baseado 

na ética tornou-se desagradável para algumas instituições (CAPLAN, 2013). Essa insatisfação 

pode ser representada na fala “Não acreditamos que apenas os virtuosos ganham dinheiro” 

(MCGEORGE BUNDY, 1972). 

Nesse contexto emergem as ideias sobre a responsabilidade do homem frente ao bem- 

estar social e, diante da incapacidade do Estado na realização de mudanças significativas, 

tornou-se necessário o envolvimento do setor empresarial, recebendo o nome de 

Responsabilidade Social Corporativa - RSC (MELO NETO ET. AL., 1999). 

A revisão bibliográfica sobre o conceito de responsabilidade social mostra que o mesmo 

era associado a caridade executada pelas empresas e, no decorrer do tempo, foi ganhando um 

caráter mais estruturado, sendo conceituado como filantropia organizada. Melo neto et. al., 

(1999) abordam a RSC como uma dívida social que a empresa adquire com a comunidade, pois 
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as empresas consomem recursos da sociedade e precisam, não apenas prestar contas do seu uso, 

como também retribuir através de investimentos sociais e ambientais. 

Apenas na metade da década de 1990, as empresas brasileiras começaram a enxergar a 

profissionalização das práticas sociais e começaram a estabelecer metas de resultado. A ideia 

de caridade e filantropia foi aos poucos abandonada e as empresas passaram a vincular os 

investimentos em projetos sociais como parte da sua estratégia empresarial, substituindo as 

ações pontuais e assistencialistas por um conceito mais amplo, com focos ambientais e 

econômicos (MATTERN, 2009). 

Diante das transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, as empresas deixam 

de ser apenas uma instituição financeira e se tornam também agentes sociais, que precisam 

prestar contas do seu desempenho social e dos efeitos de sua atividade à sociedade. Essas 

mudanças são impulsionadas por diversos fatores, dentre eles o maior rigor da legislação 

ambiental, a maior cobrança da sociedade, a minimização dos riscos de danos à imagem pelos 

investidores e maior transparência exigida pelo mercado financeiro. 

Dowbor (1998) afirma que é impossível separar a parte econômica da empresa da parte 

social e ambiental, pois as organizações se privilegiam financeiramente em detrimento da 

sociedade, e consequentemente um comportamento ambientalmente irresponsável prejudicará, 

não somente a sociedade, como o próprio crescimento econômico da empresa. 

 
A consciência social dos empresários começou a despertar quando eles 

próprios perceberam que os problemas sociais atrapalham o desenvolvimento 

dos seus negócios pelo baixo poder aquisitivo da população, sistema 

educacional deficiente, violência, etc. (MELO NETO; FROES, 2001, p.4). 

 

Diante do contexto em que há inúmeros produtos e serviços com recursos semelhantes 

disponíveis aos consumidores, a preocupação socioambiental pode ser um diferencial aos 

consumidores mais engajados com essa pauta. A preferência do consumidor não é pautada mais 

apenas nas funcionalidades dos produtos, mas também nos comportamentos das empresas em 

relação às práticas sociais (KPMG, 2021). 
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A reputação corporativa ganha um caráter mais estratégico, e apenas um discurso 

coerente não é mais suficiente para o direcionamento de recursos, é o storydoing que passa a 

refletir o maior comprometimento e responsabilidade (MARTINS, 2020). 

Os termos storytelling e storydoing são estratégias que as marcas utilizam para gerar 

engajamento com os consumidores. Ambas criam narrativas com propósito de emocionar o 

público e gerar uma maior comoção com a marca. Porém no storytelling, o objetivo principal é 

a publicidade da marca através de uma narrativa, enquanto no segundo são as ações que a 

empresa adota em prol de um determinado propósito. Ambas as técnicas são complementares, 

mas no mundo moderno os consumidores não aceitam mais apenas um discurso corporativo 

responsável, os mesmos exigem a comprovação dessa responsabilidade através das atitudes 

dessa empresa (TAWIL, 2021). 

O uso de filtros negativos para a exclusão de setores (tabaco, armamentos, dentre outros) 

evoluiu para uma abordagem que favorece as empresas que possuem boas práticas sociais, 

ambientais e de governança (GUIA NOVO VALOR, 2016), impactando no seu valor de 

mercado (STÄBLER; FISCHER, 2020). As práticas ambientalmente predatórias ou 

socialmente inaceitáveis não são mais toleradas pela sociedade e o valor das empresas não pode 

mais ser medido apenas por indicadores de receitas econômicas, é preciso também considerar 

os impactos não monetários das suas ações (GUIA NOVO VALOR, 2016). 

Nesse contexto, tanto os consumidores, como as legislações ambientais se tornaram 

mais restritivos aos produtos e processos que não são eco-friendly, obrigando as empresas a se 

adaptarem a esta nova demanda, seja através de adaptações de processos ou até inovações 

tecnológicas para garantir um desempenho ambiental superior. As empresas estão cientes que 

as pressões populares podem afetar a sua operação, e demonstrar compromissos éticos e morais 

se tornou uma das formas de fidelizar e atrair novos clientes. 

Dias (2012) afirma, que não apenas a sociedade passou a valorizar as práticas sociais, 

mas também as entidades governamentais passaram a incentivá-la. Os governos perceberam 

que as empresas poderiam suprir certas necessidades que os mesmos não atendiam eficazmente, 

e como incentivo poderiam ter isenções em determinados tributos. 

Muitas dessas ações surgem das ineficiências das políticas governamentais. A 

população que antes cobrava dos órgãos governamentais, hoje cobra das empresas a 
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responsabilidade pelas suas atividades. A definição da agenda social é ainda mais complexa 

que a agenda ambiental, pois envolve um amplo grupo de interesse, desde funcionários da 

empresa à comunidade em geral (REIS, 2007). Para os especialistas, a COVID-19 ampliou a 

fragilidade social no Brasil, e as empresas ficaram mais expostas ao julgamento coletivo e 

vigilância do público. A responsabilidade social corporativa foi questionada durante a 

pandemia, colocando a prova as empresas que apenas cumpriram as obrigações legais das que 

agiram em prol da sociedade. (SANTOS ET. AL., 2020; MARTINS, 2020). 

Desde a crise de 2015 o país tem sofrido aumentos no nível de desigualdade de renda, 

porém se tornou mais acentuada durante a pandemia da COVID-19 (BARBOSA; FERREIRA 

DE SOUZA; SOARES, 2020), aumentando o desemprego em todos os segmentos da 

população, mas em especial entre os negros, que possuem a menor participação no mercado 

formal (SILVEIRA; CAVALLINI, 2020). Além das desigualdades sociais e raciais, o Brasil já 

apresentava antes da pandemia uma das maiores desigualdades de gênero da América Latina, 

ocupando a posição 22ª em um total de 25 países (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020) e, 

com a pandemia, essa desigualdade afetou 1,8 vezes mais os empregos das mulheres que os 

empregos dos homens (MCKINSEY, 2020). 

Porém, apesar da grande disparidade social no país, a dimensão “S” do ESG tem 

ganhado destaque para os investidores nas últimas décadas. À medida que aumenta a pressão 

sobre as empresas diante dos fatores ESG, as mesmas buscam se adaptar para garantir o acesso 

contínuo aos investimentos. Nesse sentido, as empresas têm atribuído informações sobre a sua 

composição e diversidade como forma de promoção social (STEVE, KLEMASH, JAMIE, 

2020). No ranking da Fortune 100, 27% das empresas relatam uma medida de dados de 

diversidade, incluindo a porcentagem de mulheres e outras minorias na composição da empresa 

(SMITH, 2020). 

Com os investidores excluindo empresas com histórico negativo em diversidade de suas 

carteiras temendo que essa desigualdade de gênero seja um indicativo de desvantagem 

competitiva, as maiores gestoras de ativos têm se posicionado de forma contrária aos conselhos 

administrativos compostos exclusivamente por homens. Observa-se, então, uma mudança de 

pensamento sobre a função da empresa na sociedade, e as ações sociais ganham uma dimensão 

estratégica. 
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2.2.1. RSC COMO PROTEÇÃO REPUTACIONAL 

Quando o tema sobre marketing social começou a ser explorado na década de 1960, as 

organizações não acreditavam que o marketing poderia ter um valor social, pois até então seu 

papel se resumia em tentar aumentar a venda dos produtos e serviços (ANDREASEN, 1994). 

O foco do marketing social, diferentemente do marketing tradicional, não é 

simplesmente a venda de um produto ou serviço, é uma mudança de comportamento em relação 

aos problemas que a sociedade enfrenta, dando mais visibilidade as suas ações do que aos 

produtos em si. Diferente da filantropia, o marketing social aplica recursos a uma determinada 

causa para criar uma identidade da empresa junto ao público (TREVISAN, 2002) e não apenas 

uma política de doações financeiras. 

Houve nas últimas décadas um aumento expressivo de informações públicas 

relacionados às questões ESG, e de acordo com o BISC 2019 (COMUNITAS, 2019), 75% das 

empresas participantes da pesquisa declararam ter estratégias para associar a marca aos 

investimentos sociais. 

Existe uma corrente que alega que o envolvimento da empresa em questões de 

responsabilidade social é uma estratégia para encobrir um comportamento controverso em 

relação a sustentabilidade (BRAMMER; MILLINGTON, 2005; KOTCHEN; MOON, 2012; 

DOWLING, 2014; CONNORS, ANDERSON-MACDONALD; THOMSON, 2015; LIN, 

2010). Essa atitude oportunista de encobrir informações negativas ou o descasamento entre o 

discurso ambientalmente consciente e as ações implementadas pela organização é conhecida na 

literatura como window dressing ou greenwashing (CAI ET AL., 2011; JO; NA, 2012; 

SCALET; KELLY, 2009; VAN MARREWIJK, 2003). 

O termo greenwashing não se refere apenas a informações falsas, mas distorcer ou 

omitir informações também são enquadradas dentro da “maquiagem verde”. De acordo com a 

Resolução Conama nº357, todas as empresas que utilizam recursos hídricos devem tratar seus 

efluentes, assim como a Lei nº 9605 e o Decreto nº 3179, que responsabilizam as organizações 

pelos seus impactos ambientais. Porém, algumas organizações relatam essas ações como peça 

publicitária em prol da sociedade, enquanto na realidade é apenas um cumprimento legal 

(CARTA CAPITAL, 2020). 
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O aumento das preocupações ambientais geraram um aumento das publicidades voltada 

ao meio ambiente, e essa ênfase na comunicação contribui para um ceticismo da sociedade em 

relação aos reais compromissos das organizações (BAZILLIER; VAUDAY, 2009). 

Assim como no ambiental, o efeito “washing” de exagero ou deturpação de informações 

para fins comerciais também acontece em outras áreas, como socialwashing (relacionado as 

causas sociais) ou pinkwashing (relacionado aos direitos LGBTQIA+). Temas que antes não 

tinham tanta repercussão na mídia se inseriram no âmbito organizacional transformando essas 

pautas em produtos a serem consumidos ou utilizados para promoção da imagem empresarial. 

Com o cenário de pandemia da COVID-19, os investidores passaram a dar uma ênfase 

maior aos aspectos sociais, o “S” da sigla ESG, avaliando como as organizações estão se 

adaptando a esse novo contexto, considerando as tratativas e cuidados com os colaboradores 

internos, como coberturas médicas, opção de trabalho remoto, se houve diminuição salarial, 

demissões, dentre outros (BLOOMBERG, 2020). 

Diferentemente do ambiental, a quantificação dos dados sociais ainda é imprecisa e 

pouco padronizada, o que por um lado facilita a publicidade sem a devida comprovação da 

informação apresentada. A medição dos dados sociais nem sempre se apresenta de forma clara 

nas campanhas de marketings, pois ainda existe uma dificuldade na qualidade da coleta e 

acompanhamento desses dados. 

No âmbito ambiental existem métricas bem definidas, como pegada de carbono, por 

exemplo, que possibilita o acompanhamento dos impactos de cada atividade, enquanto no 

âmbito social medir o impacto ou o desempenho de um programa de direitos humanos, por 

exemplo, é mais complexo, pois ainda não há uma padronização de como os dados devem ser 

coletados (BLOOMBERG, 2020). 

Existe ainda uma dificuldade na medição de dados sociais dos próprios funcionários de 

uma organização. O monitoramento de fatores relacionados a saúde dos colaboradores poderia 

auxiliar as empresas na prevenção de burnouts, mas há o desafio de não ser invasivo aos 

colaboradores (EXAME, 2021). Os fatores humanos tornam a coleta de dados sociais ainda 

mais sensíveis. 

A estratégia de integração da responsabilidade socioambiental à imagem da 

companhia geralmente está também associada a um apelo emocional aos consumidores e 
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não apenas a incorporação de práticas sustentáveis a sua cadeia produtiva. Assim, uma 

empresa que deseja se posicionar como uma empresa sustentável, precisa buscar o 

alinhamento entre a publicidade direcionada aos stakeholders e o seu propósito. Dessa forma, 

as empresas mais bem avaliadas nos rankings RSC deveriam estar menos envolvidas em 

escândalos ambientais ou em ações socialmente irresponsáveis, porém de acordo com Freitas 

e Crisóstomo (2020), as empresas mais bem avaliadas nos índices RSC são as mais 

envolvidas em controvérsias relacionadas as mesmas questões, tornando questionável a 

legitimidade dos ratings de RSC. 

Os autores apresentam duas possíveis justificativas para este resultado: os índices RSC 

podem estar negligenciando aspectos importantes na elaboração das classificações – que 

gerariam as controvérsias ESG – ou as empresas estão encobrindo ações negativas conforme a 

hipótese do window dressing e greenwashing. 

A divulgação de violação ambiental interfere no valor das ações e, consequentemente, 

no retorno financeiro da empresa (FERNANDES, 2013; CARDOSO;LUCA;GALLON, 2014; 

SILVA;VICENTE;PFITSCHER;ROSA, 2013), assim como também interfere no valor de 

mercado (XU ET AL., 2014) e nas decisões dos investidores em relação a companhia (HEFLIN; 

WALLACE, 2017; NOGUEIRA; ANGOTTI, 2011). 

Dessa forma, a estratégia de compensar as ações irresponsáveis com condutas 

socioambientais podem diminuir os custos financeiros da penalização (GREENING; 

TURBAN, 2000) e minimizar seu impacto negativo perante a sociedade. Nesse contexto, as 

empresas podem disseminar apenas informações positivas de suas ações e omitir os aspectos 

negativos para promover sua reputação (LAUFER, 2003; WINDOLPH, 2011). 

O interesse na pauta de sustentabilidade favoreceu o aumento da sua divulgação também 

pelos meios de comunicação (FERNANDES, 2013), os escândalos envolvendo meio ambiente 

ou a governança da empresa atrai atenção da mídia, e esse tipo de cobertura constitui um risco 

para sua reputação corporativa. 

Lorraine, Collison e Power (2004) perceberam que notícias negativas tem um impacto 

maior no mercado do que as notícias positivas e que os stakeholders reagem à divulgação dessas 

informações negativas. Nesse cenário, a cobertura da mídia torna-se o principal intensificador 

de uma crise de Irresponsabilidade Social Corporativa (CSI), seja na duração da crise ou na 
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profundidade dela (BACKHAUS E FISCHER 2016; KÖLBEL, BUSCH E JANSCO 2017). 

De acordo com Backhaus e Fischer (2016) uma marca pode perder de 13% a 21% da 

sua força se o número de veículos de comunicação divulgarem o evento da crise subirem de 

seis para doze. E dessa forma, a marca precisaria de mais de dois meses para se recuperar do 

dano causado. 

Kölbel, Busch e Jansco (2017) relatam ainda que as empresas que recebem maior 

cobertura de CSI enfrentam um maior risco financeiro, pois o alcance da mídia aumenta o 

potencial de sofrer sanções das partes interessadas. 

Stäbler e Fischer (2020) descobriram que a cobertura da mídia sobre um evento de 

irresponsabilidade corporativa pode ser até 39% maior para marcas fortes no mercado e até 

80% maior quando envolve uma empresa estrangeira em território nacional. Foi descoberto 

ainda que as mídias consideradas com um posicionamento político de esquerda relatam mais 

eventos de CSI que os meios considerados de direita. Os autores também evidenciaram que, em 

média, uma empresa perde US$ 321 milhões quando quatro ou mais veículos de mídia nos 

Estados Unidos noticiam o evento CSI. 

Essas evidências contrastam com a ideia de que marcas bem estabelecidas no mercado 

estão mais protegidas das crises de irresponsabilidade corporativa, pois o peso da marca 

impulsiona a mídia a abordar ainda mais o evento. 

Nesse contexto, torna-se vital que a organização esteja preparada para gerenciar uma 

crise na reputação. Caso a empresa se posicione de forma distinta ao esperado pela sociedade, 

o julgamento online e o impacto na reputação da empresa se intensifica. A reputação da marca 

pode ajudar a reforçar às decisões de compra dos consumidores, apesar de não ser 

necessariamente o critério dominante no momento de escolha, mas de acordo com estudos 

recentes (IPSOS, 2019) a forma de consumir mudou e, o impacto é ainda maior nas gerações 

mais novas. 

A reputação de uma organização é a soma de todas as suas atitudes e, por ser um ativo 

intangível e de construção demorada, as iniciativas de RSC podem contribuir para a construção 

de uma relação de confiança entre os consumidores e a corporação (CASTALDO ET 

AL.,2009). 

Apesar da maioria dos consumidores não se beneficiarem diretamente das atitudes 
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sociais das empresas, a benfeitoria aumenta a confiança em relação aos interesses da empresa 

(MORALES, 2005). Em contrapartida, o conhecimento sobre algum histórico negativo sugere 

desconfiança em relação a sua integridade, podendo até impactar negativamente na reputação, 

caso seja descoberto que as atividades sejam realizadas apenas para benefício próprio. 

Alguns especialistas (JP MORGAN, 2020; KPMG, 2021) citam ainda que a pandemia 

da COVID-19 acelerou a agenda ESG e a conscientização dos consumidores sobre esses 

aspectos, acelerando a preocupação com questões ambientais e consciência social, 

considerando ainda mais a sustentabilidade do que antes da crise. Para as marcas, a crise está 

sendo um teste de resiliência, pois espera-se um crescimento das ações voltadas a ESG como 

forma de agregar valor. 

Dourado (2017) alega que o público não condena a empresa por um único erro, mas pela 

forma como a empresa lida com o erro cometido. A credibilidade está na coerência entre o 

discurso e a prática. Apesar de muitos estudos (TREVISAN, 2002; PORTER, 2002; CASTRO, 

2004) sugerirem melhorias nas percepções sobre a marca diante de um posicionamento 

sustentável, não se pode ignorar os custos gerados para empresa quando a mesma opta por 

aderir a determinadas causas sociais e ambientais. 

Para Friedman (1970), economista ganhador do Prêmio Nobel em 1976, a gestão que 

busca sustentabilidade está indo no sentido contrário da maximização dos lucros, pois essa 

busca gera custos adicionais a organização. Para ele, a única responsabilidade da empresa é 

gerar lucro para o acionista e qualquer objetivo diferente desse pode enfraquecer o seu 

desempenho econômico. Esse pensamento é representado na frase dita pelo mesmo a revista 

The New York Times Magazine “a responsabilidade social das empresas é aumentar os lucros” 

(FRIEDMAN, 1970). 

Kiernen (2007) também corrobora dessa ideia quando expõe que os altos investimentos 

necessários para adaptação dos processos e as incertezas de retornos financeiros desmotivam 

os investimentos ambientais. 

Para Brealey e Myers (2000) os gestores devem agir com o objetivo de maximizar a 

geração de riqueza e assim, buscar o interesse dos proprietários da organização. A teoria que 

expressa essa ideia é conhecida como teoria dos shareholders. 

Em contrapartida, diferentemente da teoria dos shareholders, que defende que os gastos 
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com RSC são desnecessários e geram desvantagem competitiva em relação aos que não detém 

desses gastos, a teoria dos stakeholders, defendida no World Economic Forum de Davos em 

2020, afirma que a organização deve considerar todos os atores envolvidos ou afetados pela 

empresa, e não apenas os acionistas. Essa perspectiva emerge como um novo paradigma 

socioeconômico que incorpora a ideia de propósito, não sendo mais a maximização dos lucros 

o único objetivo da empresa. 

 
2.3. APRESENTAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO 

Nesta seção será apresentada uma perspectiva histórica do setor de energia elétrica 

brasileiro, pois esse apresenta características diferenciadas de outros setores, dentre elas, ser 

um serviço essencial à sociedade, altamente regulado e necessitar de capital intensivo para 

implantação e operação. Nesse contexto, esta seção apresentará como que o pensamento 

sustentável e a preocupação socioambiental foi sendo historicamente abordado pelo setor de 

energia. 

O Brasil se encontra em uma posição favorável quando comparado ao contexto mundial 

por apresentar uma matriz elétrica baseada em fontes renováveis, e ao longo dos anos, este setor 

vem adotando medidas para reduzir os  impactos negativos de seus empreendimentos.  A 

exploração das quedas-d’água para utilização de energia elétrica teve como marco legal a 

criação do Código de Águas em 1934, que estabeleceu que o Estado deveria ter a posse de todas 

as quedas d’água, não pertencendo mais ao setor privado, e a sua utilização para fins de energia 

teria que cumprir alguns requisitos para mitigar os impactos socioambientais (CABRAL, 2009). 

Nas décadas seguintes, as Organizações Não Governamentais (ONGs) inflamaram o 

debate sobre o desenvolvimento do setor elétrico ressaltando as implicações que os grandes 

empreendimentos, principalmente as construções de usinas hidrelétricas, trariam para a 

sociedade, e esses movimentos contaram com o apoio da opinião pública e dos meios de 

comunicação, que passaram a pressionar os governos locais pelos conflitos com as populações 

ribeirinhas e pelas alterações nos ecossistemas oriundos da construção das usinas (FREITAS, 

2018). 

Dessa forma, em 1979, houve a criação do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE) que passou a exigir licenças ambientais para obras de usinas hidrelétricas, e 
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a partir deste momento, passou a se ter um maior controle dos impactos causados pelos 

empreendimentos de energia (CABRAL, 2009). À medida que os movimentos sociais se 

intensificaram a pauta ambiental foi ganhando maior notoriedade pelo poder público. 

As pressões populares fomentaram diversas mudanças nesse setor, podendo destacar o 

I PDMA (Plano Diretor para Proteção e Melhoria do Meio Ambiente nas obras e Serviços do 

Setor Elétrico) publicado em 1986, que apresentou as primeiras diretrizes do setor em relação 

às questões socioambientais (MENDES, 2005), a preservação ambiental na Constituição de 

1988 e a criação do COMASE (Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do 

Setor Elétrico) pelo Ministério das Minas e Energia - MME, dentre outros. 

Com a Constituição de 1988, a conservação do meio ambiente passou a ser direito do 

cidadão, tornando a defesa ao meio ambiente uma agenda dos Estados e das empresas públicas 

nacionais. Essa nova postura alterou inclusive a dinâmica de empréstimos financeiros aos 

empreendimentos do setor, pois os bancos passaram a impor cláusulas ambientais como 

condições de empréstimo. Porém, o não cumprimento das cláusulas não eram fator impeditivo 

para a concessão dos mesmos (CABRAL, 2009), ou seja, apesar dos avanços das pautas 

ambientais, o assunto ainda ocupava uma posição marginal nos critérios de decisão. No decorrer 

dos anos, os impactos ao meio ambiente foram sendo incorporados como requisitos pré- 

contratuais. 

Até o início do século XX, acreditava-se que o Estado brasileiro era o único capaz de 

mobilizar os recursos necessários para evolução do setor de energia e, por isso o mercado de 

energia apresentava um regime verticalizado e fortemente marcado pela presença de estatais 

nos três segmentos: geração, transmissão e distribuição (CUNHA; HENKIN; LÉLIS, 2014). 

Porém após a crise financeira iniciada na década de 1980, o papel do Estado passou a 

ser questionado e foi demandado que o governo interferisse em menor escala, ocasionando a 

privatização de algumas empresas públicas, especialmente as distribuidoras de energia 

(MACHADO; VOLPON, 2018). A década de 1990 foi uma ruptura com as décadas anteriores, 

sendo marcada pela menor participação do Estado no setor elétrico e início da desverticalização 

e privatização dos serviços relacionados à oferta de energia. 

O Brasil, até esse momento, tinha uma política protecionista e ao longo dessa década, o 

processo de abertura comercial e a valorização cambial contribuíram para a redução da proteção 
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do mercado interno, possibilitando a liberalização comercial e financeira (CUNHA; HENKIN; 

LÉLIS, 2014). 

A reestruturação do setor com a Lei de Concessões de Serviços Públicos estabeleceu a 

abertura à participação dos capitais privados, introduzindo a concorrência na indústria de 

energia elétrica. A primeira reforma conduzida em 1995 definiu que os segmentos de geração 

e comercialização de energia seriam de livre concorrência, enquanto os segmentos de 

transmissão e distribuição seriam caracterizados como monopólios naturais devido a 

inviabilidade física de dois agentes distintos fornecerem energia ao mesmo cliente final, e 

assim, esses segmentos seriam atendidos por apenas um ofertante no mesmo mercado. Dessa 

forma, para os serviços de transmissão e distribuição de energia, foram criados o regime de 

concessão. 

O objetivo dessa primeira reforma era introduzir um maior grau de competitividade no setor 

e limitar as intervenções governamentais, mudando a estrutura para um modelo de integração 

horizontal (CUNHA; HENKIN; LÉLIS, 2014). 

Desde 2016, o Congresso Nacional está discutindo o Novo Marco Regulatório do Setor 

Elétrico Brasileiro (PLS 232/2016), que prevê, dentre outras disposições, a possibilidade de 

portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras. Nesse modelo os clientes residenciais 

poderiam escolher seus fornecedores de energia elétrica aumentando a concorrência entre as 

empresas deste segmento, pois hoje esses consumidores são impedidos por lei de escolherem 

seus fornecedores. Nessa configuração, a imagem da empresa para o cliente passa a ter um 

caráter estratégico para a criação de novas receitas, pois o mesmo terá mais liberdade de 

negociação. 

Nos últimos 10 anos o setor de energia tem registrado crescimento expressivo em operações 

de M&A (do inglês, Merge and Aquisition), principalmente no segmento de energia renováveis. 

 
Tabela 1: Número de fusões e aquisições no setor elétrico 

 

Fusões e aquisições no setor de energia 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

51 55 42 32 29 56 33 30 42 36 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da KPMG 
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O aumento de empresas estrangeiras adquirindo participação no setor elétrico, seja por 

M&A ou leilões de energia, tem gerado uma redução do número de concorrentes no mercado e 

aumentando a concentração do capital estrangeiro no setor (FGV, 2018). 

 
Figura 2: Participação dos maiores agentes do setor elétrico 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Boletim de informações gerenciais 2019 - ANEEL 

 

 

Especialistas (BORGES, 2011, PACHECO et al., 2016) afirmam que as empresas do 

setor elétrico são pioneiras no cumprimento legal dos compromissos ambientais e sociais 

quando comparado as demais áreas de infraestrutura do país. As empresas deste setor têm 

aderido aos compromissos do Pacto Global, dos Princípios para o Investimento Responsável – 

PRI, participação no ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da Brasil, Bolsa, Balcão – 

B3 e apresentam um número crescente de empresas publicando relatórios de sustentabilidade 

(MICHELLIS; FONSECA, 2017; CANALENERGIA, 2020). Algumas já elaboravam 

relatórios sociais com o intuito de atender os investidores do mercado de capitais, mas a 

ANEEL, por meio da Resolução ANEEL nº 444, solicitou às concessionárias e permissionárias 

de energia elétrica a elaboração do relatório de responsabilidade socioambiental (ANEEL, 

2006). 

Ainda no contexto regulatório, a Lei n°9.991 do ano 2000 também reforça o incentivo 

à sustentabilidade através de investimentos compulsórios em eficiência energética através de 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). A sustentabilidade permeia as atividades do 
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setor desde a escolha de fontes renováveis para a oferta de energia até o estímulo às inovações 

tecnológicas. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os recursos metodológicos utilizados nesta pesquisa para 

analisar os desafios das concessionárias de energia elétrica em adotar as práticas 

socioambientais na estratégia corporativa. 

 
3.1. DESENHO DA PESQUISA 

O método de trabalho é um estudo de casos múltiplos em três empresas brasileiras que 

visa descrever a percepção sobre responsabilidade socioambiental dentro do contexto das 

concessionárias de energia. Para Vieira (2002), a pesquisa descritiva busca interpretar o 

fenômeno, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, porém sem interferir no 

mesmo. 

Para Yin (2015) o estudo de caso deve ser uma investigação em profundidade de um 

fenômeno contemporâneo. Nesse estudo, o fenômeno em questão é a adoção de práticas 

sustentáveis como forma de responsabilidade corporativa no contexto do setor elétrico. A 

utilização de casos múltiplos oferece uma maior robustez na análise por permitir uma maior 

generalização e replicação dos resultados (KLEIN ET. AL., 2021). 

A partir dessa revisão bibliográfica, foram analisadas as empresas que poderiam ser 

contempladas nesta pesquisa, sendo o método de decisão a representatividade de mercado das 

concessionárias e a facilidade de acesso aos dados. 

A coleta de dados foi organizada com a triangulação de diferentes materiais: referencial 

teórico, documentos institucionais públicos das empresas selecionadas e opiniões dos gestores 

através de entrevistas semiestruturadas. De acordo com Eisenhardt (1989) os estudos de caso 

costumam combinar entrevistas com pesquisa documental, sendo realizado nesta pesquisa esse 

mesmo procedimento. 

De acordo com Stake (1995), a triangulação, sob a perspectiva construtivista, tem como 

objetivo o enriquecimento do entendimento e não, a validação dos dados. Dessa forma, as 

entrevistas não foram para validar o referencial teórico, e sim para complementar com novas 

informações e perspectivas o debate teórico, apresentando as visões de quem, na prática, busca 

pelo desenvolvimento sustentável. Este estudo é de natureza qualitativa, uma vez que busca 

investigar os desafios dos profissionais em refletir as ações de responsabilidade socioambiental 
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na estratégia da empresa, e também apresenta caráter subjetivo, pois visa analisar as percepções 

individuais na aplicação dessas ações. Malhotra (2001) afirma que a análise qualitativa permite 

um maior nível de profundidade na análise de dados narrativos, sendo assim, mais adequada 

para avaliação de aspectos sociais, tendências de comportamentos e opinião dos gestores, como 

no contexto dessa pesquisa. 

A partir da análise do material coletado, foi realizado a categorização através de análise 

de conteúdo para melhor explorar as diferentes temática dos discursos, com agrupamentos das 

falas dos entrevistados e interpretações referenciando a teoria. Com as entrevistas transcritas, 

foi possível identificar palavras chaves e temas correlatos que permitiram o recorte em unidades 

de contexto, conforme a formação das categorias propostas por Bardin (1977). Concluído esses 

agrupamentos, a última etapa foi a inferência e interpretação dos conteúdos respaldados pelo 

referencial teórico. A fim de melhor elucidar os processos metodológicos dessa pesquisa foi 

formulado o esboço na Figura 3. 

 
Figura 3: Desenho de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 



31  

3.2. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada a coleta de dados em duas etapas. 

A primeira consistiu em uma pesquisa documental sobre as empresas a serem analisadas no 

estudo de casos múltiplos, incluindo leituras e análises dos documentos públicos presentes nos 

sites das mesmas, como o Relatório de Sustentabilidade, Ratings e Apresentação de Resultados 

das companhias. 

A partir dos dados anuais reportados pelas empresas e do referencial teórico, foi 

elaborado um roteiro prévio de entrevista (Anexo III) que serviu de insumo para a segunda 

etapa da coleta de dados. A segunda etapa foi uma pesquisa de campo para avaliar a percepção 

dos executivos atuantes em concessionárias de energia elétrica através de entrevistas 

semiestruturadas. 

Conforme Oliveira (2016), as entrevistas enriquecem a compreensão do pesquisador 

sobre as experiências pessoais dos entrevistados, sendo nesta pesquisa coletadas as percepções 

das áreas de governança, meio ambiente, sustentabilidade e funcionários dos Institutos Sociais 

dessas empresas, com perguntas formuladas de forma aberta a fim de responder o problema de 

pesquisa apresentado. 

Foram realizadas vinte entrevistas virtuais semiestruturadas com duração média de 40 

(quarenta) minutos através da plataforma Teams. Os entrevistados foram contactados através 

da plataforma Linkedin e selecionados por julgamento de acordo com a sua área de atuação e 

experiência na empresa. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para melhor 

organização e análise. Stake (1995) defende um semi-protocolo para a coleta de dados, que 

nesta pesquisa foi um roteiro de entrevista com as perguntas de investigação para guiar a 

interação com os entrevistados. 

 
3.3. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

De acordo com Skate (1995), a análise dos dados deve consistir na categorização das 

informações coletadas, buscando padrões e codificações a partir da interpretação dos dados. 

Dessa forma, após a coleta dos dados secundário foi realizada uma categorização das 

informações para melhor compreensão e comparabilidade das estruturas das empresas 

conforme disposto a seguir: 
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a) Informações básicas: informações gerais da empresa e principais características 

institucionais; 

b) Modelo de governança: composição acionária da empresa, independência do 

conselho administrativo e estrutura de capital; 

c) Atividades de responsabilidade social da empresa: principais atividades e 

compromissos socioambientais com a sociedade; 

d) Percepção dos consumidores: avaliações da empresa sob a perspectiva dos 

consumidores (Pesquisa ABRADEE e Pesquisa IASC para as distribuidoras) e 

premiações relevantes na área de sustentabilidade. 

 
Já para os dados primários, buscou-se uma análise crítica das falas dos entrevistados, 

emergindo dessa análise a categorização em três grandes grupos: percepções sobre 

sustentabilidade, motivações para adoção de políticas sustentáveis e desafios na implementação 

de uma gestão sustentável. 

No intuito de aprofundar as análises, foi possível ainda a criação de subcategorias para 

melhor agrupamento do material coletado. Para exploração optou-se pela técnica de análise de 

conteúdo, com recortes das falas dos entrevistados e classificação por contexto. 

e) Percepção sobre sustentabilidade: visão dos profissionais sobre o engajamento do 

setor elétrico na agenda de sustentabilidade. 

f) Motivação para adoção de políticas sustentáveis: os fatores que impulsionam as 

empresas a aderirem a agenda socioambiental. 

a. Motivações financeiras 

b. Motivações reputacionais 

i. Público externo 

ii. Público interno 

g) Desafios para implementação: entraves que dificultam a adoção de tais práticas. 

a. Métricas de acompanhamento 

b. Comprometimento da alta administração 

i. Engajamento 

ii. Aspectos culturais 
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c. Divulgação dos resultados 

 
 

Para análise, foi interpretada cada categoria separadamente para depois compor a 

interpretação completa, pois dessa forma é possível analisar com maior profundidade as 

respostas dos entrevistados. Vale ressaltar que essa pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH FGV), obtendo parecer 

favorável em maio de 2021. 

 
3.4. CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DE PESQUISA 

Este estudo será composto por três empresas holdings do setor de energia elétrica, com 

capital aberto, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e com participações relevantes no 

setor de energia. Neste estudo as empresas serão denominadas como empresa A, empresa B e 

empresa C como forma de preservar seus nomes, assim como os nomes dos entrevistados 

também serão mantidos no anonimato. 

A definição das empresas a serem analisadas teve como objetivo a busca por diferentes 

opiniões sobre os desafios na implementação de projetos sustentáveis e, dessa forma, as 

organizações selecionadas apresentam heterogeneidade, tanto nas estruturas societárias 

(controle privado nacional, controle privado estrangeiro, e a última controle estatal), como 

também no nível de governança corporativa (Nível 1 e Novo Mercado) e também na quantidade 

de segmentos no qual atuam (geração, transmissão, distribuição e comercialização). A escolha 

pela Empresa A ocorreu pelos seguintes motivos: 

• Empresa brasileira, de capital privado e integrante do segmento Novo Mercado 

da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão 

• Forte atuação no setor de distribuição de energia elétrica, além de atuar também 

nos segmentos de geração e comercialização 

• Tempo de atuação no setor de energia elétrica: 116 anos 

• Menores notas nos índices das pesquisas de satisfação dos consumidores, tanto 

na pesquisa IASC, realizada pela Agência Reguladora, como também na 

pesquisa ABRADEE, realizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica 
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• A palavra “sustentabilidade” aparece como missão da empresa. 

 

A escolha pela Empresa B ocorreu pelos seguintes motivos: 

• Empresa brasileira controlada por um grupo estrangeiro, de capital privado e 

integrante do segmento Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão 

• Atua nos quatro segmentos da cadeia de energia elétrica (geração, transmissão, 

distribuição e comercialização), sendo o foco da empresa o segmento de 

distribuição 

• Tempo de atuação no setor de energia elétrica: 24 anos 

• A palavra “sustentabilidade” aparece tanto na visão como na missão da empresa. 

Nos valores a empresa destaca o compromisso social. 

 
A escolha pela Empresa C ocorreu pelos seguintes motivos: 

• Empresa brasileira, de economia mista, com nível 1 de governança corporativa 

na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão 

• Atuante no segmento de geração e transmissão 

• Tempo de atuação no setor de energia elétrica: 59 anos 

• A palavra “sustentabilidade” aparece no propósito e nos valores da empresa. Na 

visão aparece o desejo de reconhecimento como uma empresa de energia limpa. 

 
A escolha por essas três empresas foi por julgamento, pois as três apresentam relevância 

no setor elétrico, considerando número de clientes atendidos, receita operacional, tempo de 

atuação no mercado e também atuação nos diversos segmentos da cadeia de energia (geração, 

transmissão, distribuição e comercialização). 

A estratégia de escolha dessas três empresas seguiu a orientação de Yin (2015) que os 

estudos de caso múltiplos devem permitir maiores generalizações e envolver mais de uma 

unidade de análise de estudo. Nesse caso, a busca por empresas que atuem em diversos 

segmentos do setor elétrico favorece o surgimento de características associadas às 

particularidades de cada segmento, ajudando na compreensão do fenômeno. 
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A Tabela 2 apresenta as principais características dos participantes desta pesquisa. Os 

profissionais foram abordados através da plataforma Linkedin e o critério de seleção foi por 

julgamento de acordo com a área de atuação. O perfil buscado foram profissionais que atuassem 

nas áreas de: sustentabilidade, responsabilidade corporativa, meio ambiente, projetos sociais, 

governança e relação com investidores. As quatro primeiras áreas conversam diretamente com 

o tema do estudo, porém a área de governança e relação com investidores tem uma relação mais 

indireta com o tema, pois embora não esteja diretamente relacionada com sustentabilidade, a 

mesma apresenta um olhar multisetorial da empresa para os investidores e para o mercado 

financeiro. Dessa forma, torna-se relevante compreender a visão de uma área estratégica para a 

organização sobre o tema de sustentabilidade. 

 
Tabela 2: Perfil dos entrevistados 

 

 
Entrevistados 

 
Empresa 

Tempo de atuação 

na empresa 

 
Área de atuação 

Entrevistado 2 Empresa A 23 anos Responsabilidade Social 

Entrevistado 3 Empresa A 14 anos Responsabilidade Social, Cultura e Comunicação 

Entrevistado 6 Empresa A < 2 anos Relação com Investidores 

Entrevistado 10 Empresa A 12 anos Gestão Ambiental 

Entrevistado 13 Empresa A 20 anos Sustentabilidade 

Entrevistado 16 Empresa A 2 anos Relação com Investidores e Estratégia ESG 

Entrevistado 18 Empresa A 4 anos Relação com Investidores e Estratégia ESG 

Entrevistado 20 Empresa A 22 anos Gestão da Geração 

Entrevistado 5 Empresa B 11 anos Sustentabilidade 

Entrevistado 8 Empresa B 3 anos Projetos Sociais 

Entrevistado 11 Empresa B 4 anos Sustentabilidade e Mudança Climática 

Entrevistado 12 Empresa B < 2 anos Sustentabilidade 

Entrevistado 14 Empresa B 18 anos Sustentabilidade 

Entrevistado 15 Empresa B 5 anos Sustentabilidade e Mudanças Climáticas 

Entrevistado 17 Empresa B 6 anos Projetos Sociais 

Entrevistado 1 Empresa C 10 anos Relação com Investidores 

Entrevistado 4 Empresa C 18 anos Governança, Riscos e Compliance 

Entrevistado 7 Empresa C 18 anos Eficiência Energética 

Entrevistado 9 Empresa C 13 anos Gestão e Sustentabilidade 

Entrevistado 19 Empresa C 2 anos Estratégia, Governança e Sustentabilidade 

Fonte: Elaboração própria 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 

4.1. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS ANUAIS 

 
 

4.1.1. EMPRESA A 

A empresa A é uma empresa privada, de capital aberto e com sede na cidade do Rio de 

Janeiro. O grupo é composto por diversas subsidiárias que atuam no segmento de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia, sendo a Empresa A a holding do grupo. 

O parque gerador da companhia é 100% de geração renovável, compreendendo apenas 

usinas hidrelétricas. O comprometimento com a sustentabilidade aparece descrito na missão da 

empresa. No segmento de distribuição de energia, possui redes aéreas e subterrâneas e apresenta 

como um dos principais desafios operacionais o combate as perdas não técnicas de energia 

elétrica e a inadimplência. 

Em 2019 a empresa iniciou uma reestruturação na gestão da companhia, incluindo 

alterações na composição da alta administração, como Conselho de Administração, Diretoria e 

Presidência. 

 

a) MODELO DE GOVERNANÇA 

A Empresa A está na bolsa de valores brasileiras – B3 no segmento Novo Mercado, 

segmento representado apenas por empresas que adotam os melhores níveis de governança, 

exigindo práticas adicionais às exigidas pela legislação brasileira. 

A concentração acionária da empresa sofreu diversas alterações ao longo dos anos até 

se tornar uma true Corporation, ou seja, companhia sem um acionista controlador definido, 

com maior pulverização e maior independência na tomada de decisão. 

A estrutura de governança apresenta um Conselho de Administração com quatro 

Comitês subordinado ao mesmo, sendo um deles destinado aos assuntos relacionados a ESG, 

denominado ESG+. O Comitê ESG+ é formado por quatro membros, dos quais dois são 

mulheres. Já o Conselho da companhia possui nove membros, sendo todos conselheiros 

independentes, dos quais três são mulheres. 
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b) ATIVIDADES SOCIAIS 

O compromisso da Empresa A com a sustentabilidade se iniciou em 2005 quando a 

empresa aderiu ao segmento Novo Mercado da B3. Em 2007 a companhia aderiu ao ISE-B3 

(Índice de Sustentabilidade Empresarial) e ao Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa 

voluntária que tem como propósito alinhar as estratégias empresariais aos dez princípios 

universais relacionados as áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e 

combate à corrupção. 

Desde 2001, a Empresa A implementou um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para 

avaliar e monitorar os impactos ambientais provenientes das suas atividades. Já os 

compromissos junto à comunidade aparecem através do Instituto da empresa, que estimula o 

uso racional de energia e promove eventos voltados para o esporte, cultura, meio ambiente, 

atendimento médico e outros. 

 

c) PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES 

A pesquisa sobre a percepção dos consumidores em relação a companhia é realizada 

apenas para o ramo da empresa que atua em contato direto com os consumidores finais, ou seja, 

o segmento de distribuição de energia, que neste caso é operado por uma das subsidiária da 

empresa. 

A ANEEL realiza uma pesquisa anual (Pesquisa IASC - Índice ANEEL de Satisfação 

do Consumidor) com os consumidores residenciais para avaliar suas percepções em relação aos 

seus fornecedores de energia elétrica. A pesquisa é composta de um questionário que avalia 

cinco itens: qualidade percebida, valor, satisfação, confiança e fidelidade. 

Historicamente a companhia tem recebido as piores avaliações por parte dos 

consumidores. Analisando os resultados desde 2014, a empresa sempre obteve uma pontuação 

abaixo da média da região na qual atua e na avaliação individual de cada indicador a 

classificação varia majoritariamente entre regular e ruim ao longo dos anos (Anexo I). 

Assim como a ANEEL, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(ABRADEE) também realiza anualmente uma pesquisa de satisfação com os consumidores 

através de um questionário para medir a percepção do consumidor em relação ao serviço 

prestado pelas distribuidoras, totalizando 13 indicadores. 
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Como nesse estudo a área a ser avaliada é a responsabilidade socioambiental, foi 

escolhido apenas o indicador RSA por ser o único referente a agenda socioambiental. Assim 

como na pesquisa da Aneel, as pontuações  atribuídas a subsidiária da empresa A pelos 

consumidores estão entre as mais baixas, figurando entre as últimas posições na classificação 

desse índice (Anexo II). 

 
4.1.2. EMPRESA B 

A Empresa B é uma empresa privada, pertencente a um grupo estrangeiro, de capital 

aberto, que atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, sendo a principal área de atuação da empresa o setor de distribuição. 

No segmento de geração de energia, a empresa possui usinas hidrelétricas, eólicas, 

fotovoltaicas e termelétricas, sendo sua carteira de projetos majoritariamente renovável, e 

apresenta como propósito uma transição para descarbonização. No segmento de transmissão 

apresenta sete transmissoras em operação e na distribuição apresenta cinco distribuidoras de 

energia, sendo a última incorporada em 2021. 

O plano estratégico da companhia integra o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. Na definição dos propósitos e valores do grupo, há uma relevância pela 

maximização do dividendo social e um destaque informando que os interesses do grupo 

transcendem os benefícios econômicos, de forma que as atividades da empresa promovam o 

interesse social e ambiental. 

 

a) MODELO DE GOVERNANÇA 

A empresa B estreou recentemente na Bolsa de São Paulo - B3 e marcou o início da sua 

operação no segmento Novo Mercado. Para aderir a esse segmento foram necessárias algumas 

mudanças internas, como uma nova composição do Conselho de Administração e a atualização 

das políticas que regem a companhia. 

A governança da empresa é composta pelo Conselho de Administração, cinco Comitês 

de assessoramento, Diretoria e Conselho Fiscal. Há um comitê específico para iniciativas de 

desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e diversidade. No Conselho de 

Administração, órgão responsável pelo direcionamento estratégico da companhia, a diversidade 

https://www.neoenergia.com/pt-br/sobre-nos/linhas-de-negocios/renovaveis/Paginas/default.aspx
https://www.neoenergia.com/pt-br/sobre-nos/linhas-de-negocios/transmissao/Paginas/default.aspx
https://www.neoenergia.com/pt-br/sobre-nos/linhas-de-negocios/distribuicao/Paginas/default.aspx
https://www.neoenergia.com/pt-br/sobre-nos/linhas-de-negocios/Paginas/comercializacao.aspx
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de gênero é representada por uma única mulher entre os 21 membros. Já no Comitê de 

Sustentabilidade, há a presença de cinco mulheres entre os nove membros. 

 

b) ATIVIDADES SOCIAIS 

A empresa se alinhou aos compromissos sustentáveis de forma mais estruturada a partir 

de 2007, quando aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas. Desde então, a empresa vem 

ampliando o conjunto de ações e políticas de criação de valor sustentável. Em 2016 aderiu ao 

programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável da Comunitas e em 2021 aderiu ao ISE (o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial) e ao Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3. 

As atividades de meio ambiente seguem as diretrizes do controlador estrangeiro, 

principal acionista da empresa, de forma que a gestão seja comum a todas as subsidiárias do 

grupo, sendo grande parte dos projetos de preservação ambiental, envolvendo a fauna marinha 

e aviária. 

O segmento responsável pelos investimentos sociais é coordenado por um Instituto 

criado em 2015 que promove ações sociais nas comunidades em que o grupo atua. O Instituto 

possui governança própria, com Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria. A 

escolha dos projetos é realizada com base nas diretrizes do Comitê Institucional. 

 

c) PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES 

A pesquisa anual IASC realizada pela ANEEL e a pesquisa realizada pela ABRADEE 

questiona a percepção dos consumidores em relação aos seus fornecedores de energia elétrica, 

ou seja, as subsidiárias da empresa que atuam no segmento de distribuição de energia. Como a 

quinta concessionária de distribuição do grupo foi incorporada em 2021, essa não se faz 

presente na análise. 

Para as demais, a empresa possui duas distribuidoras que merecem destaque nas 

pesquisas IASC e ABRADEE, pois se posicionam acima da média nas regiões em que atuam, 

apresentando um histórico positivo de prêmios e reconhecimento nos serviços prestados à 

comunidade, sendo finalistas em variadas categorias e eleitas como uma das melhores 

concessionárias pelo público. 

http://www.comunitas.org/portal/
https://www.neoenergia.com/pt-br/sobre-nos/energia-do-futuro/Paginas/default.aspx
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As outras duas subsidiárias oscilam ao longo dos anos entre os limites de uma 

classificação regular e uma classificação boa na pesquisa IASC e apresentam pouco destaque 

na categoria de Responsabilidade Ambiental da pesquisa ABRADEE. 

 
4.1.3. EMPRESA C 

Empresa de capital aberto, sob a forma de sociedade por ações de capital misto, com o 

Governo Federal como principal controlador. Proposta há mais de 60 anos, a mesma recebeu 

atribuições para atuar nos segmentos de geração e transmissão. Com as reformas do setor na 

década de 1990, a empresa passou a atuar também no segmento de distribuição, porém já 

encerrou suas atividades neste segmento. 

A empresa atua nos setores de geração e transmissão através de suas subsidiárias. Na 

área de geração, a maior relevância está nas fontes limpas de energia, mas também possui usinas 

termoelétricas a carvão, óleo diesel e gás natural. Na área de transmissão, participaram 

ativamente da expansão do sistema elétrico brasileiro e operam linhas nacionais e também 

algumas interligadas com outros países da América do Sul. 

A empresa divulgou para o mercado o seu Planejamento Estratégico de 2020 a 2035 e 

definiu um novo posicionamento estratégico, com ajustes inclusive no propósito, visão e 

valores da companhia, definindo a sustentabilidade como premissa das novas diretrizes. Nele, 

a empresa se compromete com a descarbonização e diversificação das fontes de energia 

atrelados ao compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

 

a) MODELO DE GOVERNANÇA 

Empresa de capital aberto na listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da 

BM&FBovespa. A estrutura da empresa é composta pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria. O Conselho de Administração é composto por dez integrantes, 

sendo quatro membros independentes e duas mulheres. Vinculados ao Conselho de 

Administração, estão a Auditoria e os Comitês de Apoio. 

A empresa possui na alta administração duas áreas voltadas ao tema de sustentabilidade, 

sendo um Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade – CEGS e uma Diretoria de 
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Gestão e Sustentabilidade. O Comitê de Sustentabilidade é formado por três membros, sendo 

todos homens e a Diretoria de Sustentabilidade formada por um único membro. 

 

b) ATIVIDADES SOCIAIS 

A empresa C é signatária desde 2016 do Pacto Global da ONU, além de integrar diversos 

índices de sustentabilidade, como o ISE, o Carbon Disclosure Project (CDP), IG Sest e ICO2. 

Vale destacar, que a empresa também foi destaque no ranking global de sustentabilidade da 

agência de rating Standard&Poor´s. 

Diferentemente das outras duas empresas A e B, a empresa C não possui um Instituto 

destinado a realização de projetos sociais, porém a mesma também dispõe de diversas ações de 

caráter social e ambiental nas comunidades do entorno, como programas de voluntariado, 

patrocínios e apoios a projetos sociais através de editais. Recentemente a empresa avançou no 

tema de sustentabilidade criando um Programa de Sustentabilidade abrangendo as dimensões 

social, ambiental e de governança econômico-financeira, além de também reorganizar o reporte 

das informações dando destaque aos fatores EESG (econômico, ambiental, social e de 

governança) conforme framework do Fórum Econômico Mundial. 

 

c) PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES 

Neste quesito a empresa não poderá ser avaliada, pois a mesma não atua no segmento 

de distribuição. Não participando, dessa forma, das pesquisas IASC e ABRADEE. 

 
4.2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados durante as entrevistas. Com base no 

referencial teórico é possível estabelecer um diálogo entre a teoria de responsabilidade social 

corporativa e as ações praticadas pelas concessionárias. 

Foram realizadas vinte entrevistas para essa pesquisa. Segundo Cyreno (2016), a fala dos 

entrevistados se relaciona com o contexto social no qual estão inseridos e assim, os dados 

apresentados representam perspectivas parciais da realidade, sendo a forma como cada sujeito 

avalia o setor elétrico através das suas próprias convicções e opiniões, não sendo uma verdade 

absoluta, mas uma visão que auxilia no entendimento do todo. 
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O resultado da análise de conteúdo encontra-se descrito a seguir, sendo os resultados 

apresentados por categoria de análise: 

• Percepções sobre sustentabilidade 

• Motivações para adoção de políticas sustentáveis e 

• Desafios na implementação de uma gestão mais sustentável. 

Inserida na categoria motivacional, há ainda duas subcategorias: motivações financeiras, 

como demanda dos investidores e do setor no qual a empresa atua ou motivações reputacionais, 

voltadas para o público externo, como a sociedade em geral ou voltadas para o público interno, 

como os funcionários que atuam na corporação. Já a categoria de desafios na implementação, 

ainda há uma separação de acordo com as dificuldades citadas nas entrevistas, como: métricas 

de mensuração das atividades implementadas, comprometimento da alta administração e 

divulgação das informações para a sociedade. O comprometimento da alta administração foi 

citado como um fator crítico para o sucesso da implementação, sendo influenciado pelo nível 

de engajamento das lideranças e pelas diferenças culturais, que podem modificar a forma como 

o tema é abordado dentro da companhia. 

Para facilitar o entendimento, foi construída uma tabela com as categorias extraídas das 

entrevistas para avaliar a frequência com que cada uma foi abordada pelos entrevistados 

(FONTANELLA ET AL., 2011). Pode-se perceber que, a partir da terceira entrevista, não 

surgiu nenhuma categoria nova, representada na tabela através da variável “y”. 

De acordo com a tabela, verifica-se que todos os participantes apresentaram a visão mais 

abrangente sobre o tema de sustentabilidade, que considera a geração de valor a todas as partes 

interessadas, em oposição a visão tradicional de geração de valor apenas para o acionista. Da 

mesma forma, todos citaram como uma das motivações a responsabilidade com a sociedade, o 

cumprimento do papel social da empresa. Já na categoria desafios, as opiniões se apresentaram 

mais dispersas. 
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Tabela 3: Frequência das categorias 

 

Legenda: y: novo tipo de ocorrência; x: ocorrência Fonte: adaptado de Fontenella et al. (2011, p. 391) 

 

 

As entrevistas foram analisadas nas seções seguintes de acordo com as categorias, 

apontando através de trechos das entrevistas as opiniões dos entrevistados. 

 
4.2.1. PERCEPÇÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE 

O conceito de sustentabilidade não é estático, sendo inicialmente atrelado a uma visão de 

preservação ecológica e ambiental, e hoje, conciliado com crescimento econômico e equidade 

social. Um dos objetivo da pesquisa é compreender a visão contemporânea da sustentabilidade 

pela ótica dos gestores, que abandonaram a visão assistencialista para uma visão de geração de 

valor. Quando se questiona sustentabilidade no setor elétrico, pode-se pensar que os primeiros 

pontos a serem levantado serão os aspectos socioambientais devido ao grande impacto desse 

setor no meio ambiente, ou as ações de filantropia corporativa, como no passado (MELO NETO 

E FROES, 2001; MATTERN, 2009). 

Porém, o observado nas entrevistas foi uma compreensão ampla sobre o entendimento de 

sustentabilidade, relacionado com a sobrevivência da empresa sob a ótica de cada parte 

Público externo Público interno Engajamento Aspectos culturais

Entrevistado 1 Y Y Y Y Y 5

Entrevistado 2 X X X Y X Y 2

Entrevistado 3 X X X Y X X X 1

Entrevistado 4 X X X X X X 0

Entrevistado 5 X X X X X X X X 0

Entrevistado 6 X X X X X X X X 0

Entrevistado 7 X X X X X 0

Entrevistado 8 X X X X X 0

Entrevistado 9 X X X X X X 0

Entrevistado 10 X X X X 0

Entrevistado 11 X X X X X X 0

Entrevistado 12 X X X X X X 0

Entrevistado 13 X X X X X X 0

Entrevistado 14 X X X X 0

Entrevistado 15 X X X X X X X 0

Entrevistado 16 X X X X X X 0

Entrevistado 17 X X X X X X 0

Entrevistado 18 X X X X X 0

Entrevistado 19 X X X X 0

Entrevistado 20 X X X X 0

Total de 

ocorrências
20 19 20 13 7 12 10 13

Divulgação 

dos resultados

Categorias encontradas

Entrevistas
Total de novas 

ocorrências
Motivações 

financeiras

Motivações para adoção de políticas sustentáveis

Motivações reputacionais
Comprometimento da alta 

administração

Desafios para implementação

Percepção sobre 

sustentabilidade
Métricas de 

acompanhamento
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interessada, desde funcionários à sociedade em geral, trazendo para o debate questões além das 

questões socioambientais normalmente muito citadas no setor elétrico, como pode ser 

observado no trecho da entrevista 4. 

 
O Fórum Econômico de Davos, em fevereiro de 2020, um pouco antes da 

pandemia, reforça todo esse discurso de que o capitalismo é dos stakeholders 

e não mais do shareholder. Mas não é porque quero ser bom, é porque eu 

quero que o meu stakeholder continue gostando de mim, acreditando em mim 

como empresa, que ele tenha um bom salário, que ele tenha um plano de 

carreira se ele trabalhar comigo, que ele goste da minha empresa na cidade 

dele, porque ele sabe que é uma empresa que não vai poluir a cidade dele, que 

ele vai querer comprar ações da minha empresa porque ele acredita na 

proposta da empresa, etc. É esse olhar de compartilhamento, desses ganhos 

corporativos que todas as empresas perceberam a importância da 

sustentabilidade como sobrevivência de seus negócios. [Entrevistado 4/ junho 

2021] 

 

Assim como o entrevistado 4, o entrevistado 6 também ressalta que a visão 

contemporânea que a sustentabilidade não é por um propósito altruísta, e sim por uma visão de 

sobrevivência do negócio. Nota-se pela fala do entrevistado 6, que apesar do retorno financeiro 

para os acionistas continuar sendo uma das prioridades, há uma ruptura na ideia de que o 

propósito da empresa é apenas o retorno para o acionista e passa-se a ter uma perspectiva que 

que o propósito vai além da maximização dos lucros. 

 

Sustentabilidade não é doação. Ela tem um viés corporativo importante que é 

gerar algum tipo de retorno para companhia. E não é errado pensar assim, em 

retorno financeiro, em retorno para o business. Você tem que fazer de maneira 

consciente, você está pensando em como a companhia se insere naquele 

ambiente onde ela está e como ela se relaciona com cada entidade, com cada 

stakeholder dela, e como que essa relação pode ser da melhor forma, mais 

saudável possível e que seja de mão dupla. Que ela consiga escutar esse 

stakeholder, entender o que ele precisa, entender como que a companhia afeta 

esse cara e como que ela pode trabalhar essa relação de maneira sempre 

positiva para que ela gere retorno para companhia e para esse 

stakeholder.[Entrevistado 6/ junho 2021] 

 

Nesta visão, há uma tentativa de conciliar os interesses de diferentes públicos, pois a 

empresa passa a depender também do seu desempenho social para garantir a sua continuidade. 

O entrevistado 12 ressalta que “a preocupação com o social é aliada a uma preocupação de 
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mercado, as duas andam em conjunto”. Ou seja, os objetivos sociais precisam convergir com 

os objetivos econômicos. 

Nenhuma entidade que tenha objetivos empresariais, nenhuma delas trabalha 

com filantropia. A construção da percepção de que essa é uma agenda 

importante para as organizações, ela começa pela dor e pela exigência. 

[Entrevistado 4/ junho 2021] 

 

Embora o debate sobre sustentabilidade seja antigo, pode-se dizer que o interesse das 

empresas em incorporar práticas sustentáveis é recente. O aperfeiçoamento ao longo do tempo 

do conceito de sustentabilidade incorpora hoje uma gama maior de partes interessadas, e esse 

olhar mais amplo foi trazido na fala de alguns entrevistados pelo olhar mais recente para a 

governança, que alterou a profundidade com qual o tema estava sendo tratado nas empresas. 

 

Já em meados dos anos 2010, você começa a ver escândalos de corrupção, as 

operações da Polícia Federal, lei anticorrupção brasileira, e aí você soma, que 

esse outro tipo de mau comportamento de empresas pode gerar impacto na 

mídia, na reputação, no financiamento de custo de capital, um impacto 

violento e, esses três temas (ambiental, social e governança) acabam se 

tornando no final da década de 2010 e começo da década de 2020, o tal do 

ESG que a gente tem falado bastante hoje em dia. Então, esses movimentos 

fazem parte de uma mesma agenda, a de sustentabilidade no sentido muito 

amplo. [Entrevistado 4/ junho 2021] 

 
Eu percebo que houve um aprimoramento decorrente de alguns fatores 

macroambientais, um aprimoramento mais recente (da governança). Os outros 

(social e ambiental) eu sempre via na companhia com um grande 

protagonismo. Eu só percebi que, com a maior demanda do mercado, em 

especial do investidor institucional e investidor estrangeiro, a gente passou a 

reportar melhor esse tipo de dado. Mas sempre foi uma prática adotada pela 

companhia o aspecto socioambiental, e agora está sendo aprimorado o aspecto 

de governança. [Entrevistado 1/ junho 2021] 

 

A adesão às práticas de governança corporativa remeteu a uma necessidade de discussão 

mais profunda sobre a integração da gestão ambiental nas organizações. O bom desempenho 

socioambiental se tornou instrumento competitivo na captação de crédito e investimento, pois 

os investidores, principalmente os estrangeiros, têm privilegiado empresas socialmente 

responsáveis com uma estrutura organizacional que reflita esse novo compromisso. O trecho 

da entrevista 6 reflete a baixa importância, no passado, dada pela alta administração às 

atividades ambientais. 
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O funcionário de responsabilidade ambiental sempre era visto meio de lado 

na companhia, tinha um budget normalmente modesto, com raras exceções 

dependendo do segmento onde você está. O responsável era visto como uma 

coisa acessória, que trabalhava mais a imagem da empresa. Às vezes estava 

lincado a uma cadeira de relações governamentais, mas nunca era alguma 

coisa no nível de um C level aqui no Brasil, era sempre uma cadeira menor, 

não existia um Chief of sustenability ou alguma coisa do gênero. Se a empresa 

tinha o instituto, por exemplo, era o mesmo funcionário que cuidava do 

Instituto. Enfim, às vezes, a própria empresa misturava, não tinha um viés 

corporativo. [Entrevistado 6/ junho 2021] 

 

O modelo econômico atual no qual as empresas estão inseridas é um ambiente de mudança 

constante e maior exposição aos riscos, vide a pandemia da COVID-19. Nesse contexto, as 

organizações estão alterando as suas estruturas organizacionais para se adaptar a uma filosofia 

vinculadas a questões ambientais, sociais e de governança como forma de minimizar os riscos 

econômicos. As três empresas analisadas na pesquisa apresentam estrutura societária distintas 

e diferentes níveis de maturidade em relação a este tema, mas em todas elas foi possível 

identificar mudanças recentes na cultura ou na forma de gestão que se relacionasse com a 

preocupação com a sociedade e com o meio ambiente, evidenciando que este tema ainda está 

em estágio embrionário. 

 

De alguns anos para cá, de uns quatro, cinco anos ou mais, a empresa passou 

a se dedicar mais a esse tema, inclusive criando estruturas próprias para isso. 

Hoje a gente tem uma estrutura, uma área de sustentabilidade, uma área de 

estratégia que hoje estão muito focadas nisso (práticas socioambientais). 

Antes isso existia já, fazia parte do nosso relatório, mas de uma maneira menos 

intensa, mais para uma questão de prestar contas para acionista, apropriando 

aquilo que já tinha ali, que já estava em andamento, mas sem dedicar 

investimento específico para isso, estrutura para isso. [Entrevistado 7/ junho 

2021] 
 

Quando questionados sobre o compromisso do setor elétrico com a agenda de 

sustentabilidade, percebe-se pelas falas dos entrevistados que esse setor, quando comparado aos 

demais, se encontra em uma condição favorável pela forte predominância de fontes renováveis 

na matriz elétrica. 

A gente fez uma escolha como o país de fazer a exploração dos recursos 

hídricos em 1934, quando se conversou sobre a questão do código das águas, 

que foi quando se começou a buscar regulamentar a utilização dos diversos 

recursos hídricos no país, veio a discussão sobre como que o país iria crescer 
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e iria se suprir de energia. [...] A decisão naquele momento foi de seguir 

explorando uma energia limpa e renovável. Então, a empresa C, já foi 

construída com essa diretriz nacional. A empresa já veio com essa pegada de 

fazer uma exploração que fosse mais conectada com energias limpas e 

renováveis. [Entrevistado 9/Junho 2021] 

 
 

Os entrevistados também trouxeram, além do uso de fontes renováveis, a preocupação 

do setor com a descarbonização, eletrificação dos carros e programas de eficiência energética 

como fatores positivos em prol da sustentabilidade. Porém, o entrevistado 1 destaca que o 

olhar sustentável deve ser independente da fonte energética que está sendo utilizada para a 

geração de energia, e que qualquer tipo de negócio, independente do setor, pode ser 

considerável como sustentável. 

 

“Eu, de fato entendo, que o negócio para se sustentar e aliás, independe da 

origem, se eu estou usando uma fonte de carvão ou se estou usando uma fonte 

nuclear ou uma fonte hidráulica, se eu consigo dentro do desenvolvimento 

daquele negócio, com as premissas devidas, maximizar o valor para o 

acionista, para a sociedade e para as partes interessadas, eu estou de alguma 

forma sendo sustentável.” [Entrevistado 1/ junho 2021] 

 

O fato do setor ser regulado foi amplamente citado pelos entrevistados como uma 

característica impulsionadora para o desenvolvimento sustentável. A privatização do setor 

elétrico encerrou o monopólio estatal e transferiu ao Estado o papel de agente regulador. As 

empresas atuantes no setor possuem suas atividades reguladas pelo poder público que estimulou 

ações mais sustentáveis na cadeia de valor. O Brasil possui uma matriz de energia elétrica 

diversificada e está entre as mais sustentáveis entre as principais economias do mundo. 

 
O Setor Elétrico é regulado, então ele tem várias iniciativas que são, digamos, 

sustentáveis, tipo buscar a qualidade do serviço, prover acesso à energia 

elétrica, padrões para segurança dos empregados, preocupação com o cliente 

frente a ANEEL. Fora isso, todas as distribuidoras praticamente sempre 

participaram do prêmio Abradee que avalia a satisfação do cliente, segurança, 

qualidade, qualidade da gestão. Ou seja, as empresas já estavam acostumadas 

a lidar com os fatores relacionados à sustentabilidade. Fora isso, a ANEEL 

passou a exigir que as empresas tivessem relatórios socioambientais, de 

preferência com base nas diretrizes da GRI publicados anualmente aprovados 

pelo Conselho. Ou seja, era tudo favorável para o setor elétrico saísse na 

frente. [Entrevistado 12/ junho 2021] 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/11/energia-renovavel-representa-mais-de-42-da-matriz-energetica-brasileira
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/11/energia-renovavel-representa-mais-de-42-da-matriz-energetica-brasileira
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O serviço de transporte de energia elétrica atua em um regime de monopólio natural. As 

empresas privadas que possuem a concessão do serviço público tem as suas tarifas ajustada 

pelo órgão regulador, não tendo autonomia própria para estipular o preço da energia, e os 

consumidores residenciais dentro de sua área de concessão não dispõem de formas alternativas 

de suprimento de energia. Em um mercado de livre concorrência, o consumidor possui maior 

poder de barganha, podendo escolher o fornecedor do qual deseja consumir o produto. Essa 

diferença nos regimes de operação torna o setor elétrico ímpar em relação aos demais setores 

de infraestrutura. 

O setor de energia é muito regulado, então diferente de outras indústrias que 

você chega no mercado e pode escolher qual o produto você quer comprar, no 

setor elétrico para a maioria dos clientes não existe essa opção. Então você 

está numa área de concessão, você vai consumir energia daquela distribuidora 

que está ali. O fato do mercado ser muito regulado muda um pouco a 

abordagem que as empresas têm para a sustentabilidade. Eu vejo que a 

empresa B conseguiu avançar bem, mas olhando para as outras, eu vejo muito 

ainda um atendimento puro e simplesmente de report. Eu preciso me 

comunicar com as partes interessadas, então eu faço um relatório GRI. Eu 

preciso responder os indicadores da ANEEL, então eu coleto essas 

informações e reporto, mas de fato fazer a gestão propriamente desses 

indicadores, eu acho que o setor ainda precisa amadurecer como um todo. 

[Entrevista 15/ junho 2021] 

 

Na visão dos entrevistados, essa estrutura de mercado impacta na forma como a 

publicidade da empresa é realizada. O marketing da organização não precisa necessariamente 

estar direcionado aos consumidores residenciais, pois esses são consumidores cativos e não 

possuem liberdade de escolha do seu fornecedor de energia. Já uma organização que opera em 

regime de livre concorrência precisa primeiramente atrair o público para depois fidelizá-los. 

 
Para o setor regulado, esse lado de marketing nunca precisou ser muito 

agressivo. Hoje o consumidor não tem muita escolha, o consumidor final né, 

mas tem os consumidores industriais que já podem escolher ir para o Livre 

Mercado. Mas a tendência será ir para o mercado livre e é óbvio que a 

reputação hoje impacta, porque a empresa abriu o capital. [Entrevistado 11/ 

junho 2021] 

 
Como o setor é regulado, a gente nunca teve que se preocupar com a 

construção de uma marca muito forte e eu acho que a gente está fazendo essas 

movimentações de marca justamente por conta do futuro do setor (em 

referência a abertura do mercado). Os projetos sociais e toda essa questão de 

responsabilidade ambiental vem fortalecendo essa nova construção de marca, 
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de que eu não estou só entregando meu negócio. E o desafio é gigante para 

quem trabalha com o marketing e com a marca dessas empresas, porque é isso, 

eu não sou que nem a empresa de refrigerante que precisa vender, eu tenho 

um negócio regulado. [Entrevistado 17/ junho 2021] 

 

É percebido nas falas e também na literatura (ALESSIO, 2004; REIS, 2020) que o 

aspecto ambiental foi historicamente mais debatido que o aspecto social no Brasil. Alguns 

entrevistados destacaram que o âmbito ambiental foi mais valorizado ao longo dos anos devido 

a própria natureza de operação do setor elétrico, que envolve a construção de grandes 

empreendimentos que necessitam de aprovação legal, enquanto outros destacaram que a 

importância de cada aspecto varia de acordo com a gestão vigente na empresa. 

 
Acho que a empresa tem um foco muito grande no ambiental, porque a gente 

está atrelado a recurso, então todos os negócios têm áreas de meio ambiente 

com projetos muito forte, e acaba sobrando o social. Mas a área social, pelo 

menos dos investimentos voluntários, eu acho que a gente se coloca muito 

forte nas distribuidoras, com a questão da segurança da população, eficiência 

energética também, mas nas outras atividades que são voluntárias, de recursos 

voluntários, de investimento social privado, a gente tem um caminho gigante 

para percorrer. [Entrevistado 17/ junho 2021] 

 

O Instituto (área responsável pelos projetos sociais) já teve um engajamento 

muito maior no passado e hoje eu vejo que a administração atual está tendo 

esse olhar de trazer de volta o Instituto. A gente estava esquecendo um pouco 

o lado social, focando apenas no ambiental e o social foi ficando de lado. 

Depende muito da administração, e a administração de hoje trouxe isso. Eu 

vejo um engajamento maior no social, depois ficou um pouco de lado e agora 

veio com uma força maior. Então talvez no passado existisse uma preferência 

maior para o ambiental, mas agora estão caminhando juntos. [Entrevistado 18/ 

setembro 2021] 

 

Essas decisões (alocação de recursos) elas vão mudando de acordo com as 

gestões da empresa, com a administrações, e com o momento.[...] Eu acho que 

a empresa sempre fez isso (ações socioambientais) por força do seu próprio 

negócio. Eu lembro que, desde que eu entrei, sempre teve a área ambiental, 

com um trabalho sendo feito sempre muito cuidado. Agora, a gente entrou 

muito forte no social, isso começou a aflorar com o Instituto, de 2007 para 

frente que a gente passa a ter isso. [Entrevistado 2/ junho 2021] 

 

 
O entrevistado 4 também acrescenta que os impactos sociais podem ser tão negativos 

quanto os ambientais, principalmente nos empreendimentos elétricos que envolvem tribos 
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indígenas e violência em comunidades, como os grandes empreendimentos na região 

Amazônica, por exemplo. Esses aspectos sociais não eram tão enfatizados no setor elétrico 

inicialmente, porém com o avanço do debate socioambiental, essa agenda começou a fazer parte 

inclusive dos processos de licenciamento dos empreendimentos. 

 

A preocupação social, do impacto social, da mitigação do impacto social 

passou a ser uma tônica maior, não só dos Leilões. Não importava qual fosse 

a empresa que ganhasse o leilão, a empresa que fosse executar ela estava muito 

mais sujeita a regras que antes não existiam. [...] aquele embrião da 

sustentabilidade já começava a ganhar força nessa consciência de políticas 

públicas na década de 2000. [Entrevistado 4/ junho 2021] 

 

A gente tem bastante problema com comunidade quando eu vou participar de 

empreendimentos hidrelétricos, porque envolve deslocamento de famílias, 

área de alagamento de reservatório, então é um grande problema social. Em 

parques eólicos, por exemplo, já é um pouco mais fácil porque os 

empreendimentos são em áreas menores, a gente acaba arrendando a terra do 

proprietário e ele acaba se beneficiando da chegada do empreendimento, então 

é mais fácil. [Entrevistado 15/ junho 2021] 

 

 

4.2.2. MOTIVAÇÕES PARA ADOÇÃO DE POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS 

O modelo socioeconômico baseado na visão de Friedman (1970) com foco na 

maximização dos lucros dos shareholders foi amplamente utilizado pelas organizações nas 

últimas décadas. Essa visão enraizou-se não apenas nas empresas, como também na sociedade, 

promovendo uma descrença quanto aos interesses genuínos de uma organização com o bem 

estar social. Nesse contexto, emerge um novo modelo baseado em mais transparência, que 

responsabiliza a corporação pelos possíveis impactos negativos da sua operação na sociedade. 

Esse novo paradigma socioeconômico está sendo absorvido pelas empresas por diferentes 

motivações, conforme ilustrado no trecho da fala do entrevistado 2. 

 
Na minha percepção, de maneira geral, você tem três ramificações: primeiro, 

tem que fazer, porque senão você está lascado no mercado, na bolsa de 

valores, no ISE Ibovespa etc. [...] Segundo, obviamente o mundo quer fazer 

uma propaganda. Se você faz bem feito, pode fazer sua propaganda, não vejo 

problema nenhum. E, terceiro, tem empresa que acredita mesmo, porque às 

vezes tem dentro da empresa um importante acionista ou um importante 

diretor, alguém que tenha uma certa importância, que realmente quer fazer. 

[...] Então, tem gente que gosta, vamos dizer assim, e se você não gosta ou 
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gosta mais ou menos, tem que fazer por que é obrigado. [Entrevistado 2/ junho 

2021] 

 

Para aprofundar a compreensão sobre os possíveis interesses na visão dos gestores de 

integrar a sustentabilidade como parte de sua estratégia, as falas dos entrevistados foram 

agrupadas de acordo com duas subcategorias: motivações financeiras e motivações 

reputacionais. Nessa última, ainda foram criados dois subgrupos: motivações reputacionais 

direcionadas ao público externo e ao público interno. 

 

a) MOTIVAÇÕES FINANCEIRAS 

Os entrevistados em sua totalidade destacaram que o enfoque do mercado de capitais no 

tema de sustentabilidade favoreceu a notoriedade do tema nos dias atuais, corroborando com as 

ideias encontradas na literatura (PINTO, 2020; LINHARES ET AL., 2017; MARCONDES ET 

AL.,2010, KLEMASH, DOYLE E SMITH, 2020), sofrendo forte influência dos investidores e 

das gestoras de ativos. 

Hoje você tem uma estrutura de mercado que te impõe isso, e por isso mudou 

de sustentabilidade, de responsabilidade social para ESG. [...] Você tornou 

esses conceitos dentro de uma estrutura mais robusta, mais inerente à gestão, 

a governança das empresas, com um olhar muito forte no mercado financeiro, 

no mercado de ação, na bolsa, então isso, por si só, já obriga as empresas a 

olharem para isso com mais carinho. [Entrevistado 2/ junho 2021] 

 

Sem dúvida nenhuma, qualquer companhia, seja de qualquer segmento, 

quando ela tem esse engajamento automaticamente ela tem uma visibilidade 

muito positiva para os investidores e para o mercado em si, mas ao mesmo 

tempo é um desafio muito grande, porque é um investimento muitas vezes alto 

e com retorno a longo prazo. Mas o objetivo maior eu acredito que seja 

aumentar o valor da companhia perante o mercado, ter uma credibilidade 

maior. [Entrevistado 18/ setembro 2021] 

 

As empresas têm buscado incorporar as exigências de mercado como forma de garantir 

acesso contínuo aos investimentos. Para a captação de capital de terceiros, a avaliação das 

práticas ESG entrou no processo de precificação de risco de investimento, interferindo na 

concessão de crédito e também na taxa de captação. 

 
A percepção de como você está sendo observado pelo seu banco quando você 

vai buscar dinheiro, pelo seu analista de investimento na hora que você está 
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negociando a ação em bolsa, [...] é essa percepção que acaba virando uma 

régua única para nós que estamos atuando neste setor. A gente, ou é cobrado 

pelo ponto de vista legal, por uma Norma, ou a gente é cobrado do ponto de 

vista comportamental, por um comportamento exigido entre os meus pares, 

pois eu dialogo na busca pelo capital com as mesmas pessoas que os meus 

concorrentes dialogam. [Entrevistado 4/ junho 2021] 

 
Retorno aos acionistas e valorização do seu modelo negócio. Uma empresa 

quando abraça uma causa dessa, ela obviamente está preocupada com os 

aspectos ESG, mas desde que traga valor para o seu acionista. Você tem uma 

série de mecanismos (custo de capital da empresa, custo de financiamento no 

exterior, greenbonds) que já estão aderentes a essas boas práticas e que, de 

certa forma, permitem que as empresas que acessem isso tenham uma redução 

no custo de capital, e ao ter essa redução no custo de capital, a empresa, por 

exemplo, consegue ter um maior valor acionário. [Entrevistado 19/ setembro 

2021] 

 

A internalização dos aspectos ESG permeia uma mudança cultural nas empresas, e essa 

mudança de filosofia demanda tempo e esforço dos colaboradores em busca de uma operação 

com um menor impacto socioambiental. Esse processo de implantação só acontece de forma 

efetiva a médio e longo prazo, porém quando os investidores passam a exigir a incorporação de 

práticas de sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança para o direcionamento de 

recursos, o movimento ganha uma escala maior e essa agenda torna-se prioridade na gestão dos 

negócios. A sensibilização com o tema, que poderia ter acontecido de forma mais substancial 

com a Eco-92 e posteriormente com a Rio+20, só acontece de fato quando o mercado financeiro 

começa a cobrar a incorporação de práticas ESG na geração de valor a longo prazo. 

 

Depois da abertura na bolsa parece que o negócio ficou sério. Necessita-se 

investir mais ambientalmente ou socialmente porque eu tenho outros 

stakeholders que estão cobrando a gente e que antes não cobravam. Eu acho 

que abertura da bolsa foi crucial para que a gente de fato começasse a olhar 

para isso com um pouco mais de cuidado, e agora com a onda do ESG parece 

um monte de formiguinha correndo dentro da empresa atrás dos dados. 

[Entrevistado 17/ junho 2021] 
 

Quando passa a ser uma demanda de mercado, você automaticamente tem que 

incorporar, senão você está fora. Você tem hoje grandes empresas que têm 

grandes projetos sociais, que realmente trabalham com a questão da 

sustentabilidade de maneira muito mais séria do que outras. Mas eu sinto que 

de 10 anos para cá, esse envolvimento certamente foi muito maior, mas não 

porque a gente está vivendo um momento de aumento de temperatura global, 
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não por causa dessas questões, mas muito mais por ser uma demanda de 

mercado. [Entrevistado 12/ junho 2021] 

 

Percebe-se pelas falas, que as mudanças na cultura organizacional brasileira sofreu 

influência do mercado financeiro internacional, que já apresentava uma maior maturidade em 

relação ao tema e impulsionou as empresas brasileiras a se adequarem aos padrões exigidos 

pelos mercados europeus e norte-americanos, principalmente. Essa visão é corroborada na 

literatura quando Bertão (2020) afirma que os países mais desenvolvidos estimularam 

melhorias na governança das empresas brasileiras. Da mesma forma, quando comparam a 

maturidade do Brasil com a dos países europeus na adoção dos princípios ESG, evidenciam um 

maior comprometimento dos investidores internacionais com essa agenda (UNGARETTI, 

2020; ANBIMA, 2020). 

 
A discussão da agenda de sustentabilidade dentro da Empresa A começa de 

certa maneira um pouco com uma pressão de mercado, mas muito motivado 

por uma questão de gestor. Tirando recentemente uma captação que fizemos 

em mercado internacional em que houve algumas perguntas a respeito de 

sustentabilidade, de métricas ESG, o nosso investidor local, tanto de dívida 

quanto de equity, não faz absolutamente nenhuma pergunta sobre o tema. 

[Entrevistado 16/ junho 2021] 

 
Depende muito do gestor que acompanha aquela empresa, principalmente nas 

empresas brasileiras. Eu percebo que depende muito da visão do gestor 

daquele departamento. Eu acho que isso é feito muito mais porque uma 

exigência do mercado, ainda é assim, infelizmente, do que propriamente por 

causa de uma mudança. Há uma mudança em relação a como se gera 

sustentabilidade dentro de uma empresa, mas essa mudança é muito ínfima, é 

muito pequena. [...] Você faz porque é necessário e não porque você está 

envolvido com aquela causa. [Entrevistado 12/ junho 2021] 

 
As organizações têm interesses estratégicos em divulgar informações relevantes aos 

investidores a fim de influenciá-los positivamente em relação a empresa. A forma mais direta 

de acessar todas as ações adotadas pelas companhias são os relatórios anuais. As informações 

disponibilizadas nesses relatórios tornaram-se um meio de reduzir a assimetria entre a 

empresa e seus stakeholders, e a falta de transparência no relato das informações se tornaram 

uma ameaça a credibilidade. Os entrevistados relataram um aprimoramento na forma como 

as informações passaram a ser reportadas, tendo hoje uma estrutura mais voltada para o 
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mercado, com as três empresas adotando padrões de divulgação reconhecidos 

internacionalmente. 

A própria ação, talvez, eu acho que é o melhor dos feedbacks. A ação tem se 

valorizado muito, a gente passou durante as gestões anteriores por prejuízos 

bilionários e mais recentemente passou a retomar um processo de lucro e a 

ação tem se valorizado ao longo do tempo. Então a ação reflete muito isso, a 

expectativa do mercado em relação à geração de valor da companhia como 

um todo, e a ação tem se valorizado. Então eu percebo, como um todo, uma 

melhoria de reputação perante todas as partes interessadas. Mas como eu falei, 

boa parte disso é fruto primeiramente de uma transparência no nosso grau de 

relato, cada vez mais claro, objetivo, e o que houve, de fato, foi um 

aprimoramento interno de processo e rotina majoritariamente na área de 

governança. [Entrevistado 1/ junho 2021] 

 

Os incentivos fiscais é uma das formas do Governo (Federal, Estadual ou Municipal) 

impulsionar os investimentos sociais pelas empresas privadas, porém os entrevistados não 

citaram esse benefício como um dos mais relevantes. Apenas o entrevistado 7 faz referência ao 

mesmo como um motivador no passado. 

 
Eu acho que no início tinha um retorno muito mais para o lado fiscal. Você 

tem determinados benefícios fiscais, que no início foram até incentivados, 

mas hoje em dia não. Hoje eu acho até que se tem um compromisso grande. 

[...] a gente sabe que a percepção de valor de muito investidor estrangeiro 

passa por uma questão de compromisso que as empresas assumem em relação 

à questão ambiental, questões sociais, nas três vertentes do ESG. Então, isso 

já mudou um pouco. Eu diria que além da questão do benefício fiscal, que se 

pode obter pontualmente em um empreendimento ou outro, acho que é muito 

mais a percepção de valor que o investidor estrangeiro tem. Acho que essa 

ainda é a principal motivação. [Entrevistado 7/ junho 2021] 

 
 

b) MOTIVAÇÕES REPUTACIONAIS 

O interesse pela construção de valores intangíveis como imagem e reputação têm gerado 

um novo posicionamento das empresas em relação aos seus stakeholders. A busca pelo 

crescimento econômico sem manchar a reputação corporativa é um desafio quando se tem um 

mercado consumidor mais atento as ações das empresas, tanto como clientes como 

funcionários. Para análise, as falas foram categorizadas em dois subgrupos: benefícios 

reputacionais direcionados ao público externo à empresa e ao público interno. 
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(a) PÚBLICO EXTERNO 

O setor elétrico apresenta uma configuração distinta de outros setores de infraestrutura, 

pois os segmentos de transmissão e distribuição de energia configuram-se como monopólio 

natural regulado através de contratos de concessão, enquanto a geração está submetida a livre 

concorrência. Porém, foram trazidas nas falas de alguns entrevistados a necessidade de 

adaptação das distribuidoras, caso seja aprovado no Congresso a possibilidade do consumidor 

residencial escolher o seu fornecedor de energia. Nessa configuração, as distribuidoras irão 

competir pelos consumidores, e não só o preço ofertado poderá ser avaliado pelo consumidor, 

como também alguns valores intangíveis, como o uso de fontes renováveis ao invés de usinas 

térmicas, por exemplo. 

O Setor Elétrico tem que se preparar para o futuro, porque em breve o mercado 

vai estar livre e as pessoas vão poder escolher de qual empresa ela vai querer 

consumir energia. [Entrevistado 5/ junho 2021] 

 

Daqui a pouco o mercado vai virar Mercado Livre, então a gente já está se 

preparando para quando o consumidor puder escolher, que ele escolha a 

empresa B. [...] a gente sabe que o consumidor também vai optar por 

empresas, por marcas, que tenham um propósito similar ao dele. [Entrevistado 

11/ junho 2021] 

 

O consumidor está um pouquinho mais atento com que ele consome, um 

pouco mais criterioso. Então, quando uma empresa consegue comunicar isso 

de uma maneira eficiente para o mercado, eu acho que há uma percepção 

positiva por parte dos stakeholders, não só os possíveis compradores, mas de 

uma maneira geral, como governo, acionista, é uma reação em cadeia. 

[Entrevistado 12/ junho 2021] 

 

Com a abertura de mercado e uma maior competitividade entre as empresas, as 

concessionárias precisam entender as necessidades dos consumidores para conseguir fidelizá- 

los. Os impactos ambientais, os procedimentos para redução de emissão de poluentes, as 

condições laborais oferecidas aos funcionários, dentre outros aspectos serão avaliados pelos 

consumidores mais atentos e a escolha do fornecedor será afetada pelo nível de identificação 

do consumidor com a empresa. 

 
A comunidade percebe muito mais quando ela está próxima ao 

empreendimento, essa é a minha percepção. A distribuidora de energia, que 

você recebe a fatura de energia na sua casa com aquele nome, ou os cidadãos 

começam a ver no jornal que a empresa doa respiradores ou abre um edital de 
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cultura, por exemplo, isso tudo ajuda muito na percepção das pessoas em 

relação a empresa. E existem coisas que são subjetivas, como ter uma melhoria 

de serviço. Então as duas coisas tem que andar juntas, a percepção do cliente 

como cliente, que consome energia e a construção da marca. [Entrevistado 8/ 

junho 2021] 

 
Nas entrevistas também foram trazidas a mudança de perfil dos consumidores para uma 

agenda mais sustentável. Assim como na literatura (ALESSIO, 2004; DIAS, 2012), as falas 

indicaram que há uma tendência por parte dos consumidores em buscar ativamente por produtos 

mais eco-friendly e processos mais sustentáveis. 

 
A gente vê hoje uma mudança radical de comportamento do consumidor. [...] 

Se você não fizer esse trabalho, você não vai existir em alguns anos. Eu acho 

que isso não é nem mais uma opção para as empresas, não fazer. As empresas 

que estão falando que nunca tem dinheiro para isso, elas vão morrer ali na 

frente, porque as pessoas não vão mais aceitar empresas que não tenham 

responsabilidade social. [Entrevistado 8/ junho 2021] 

 

O fator geracional também foi apontado como um fator de influência na mudança de 

perfil de consumo. As empresas precisam entender as diferenças de comportamento entre as 

gerações para a construção de uma comunicação efetiva com o público que se identifica com a 

marca. Nas falas dos entrevistados foram citadas a preocupação das gerações mais novas por 

economia circular e por empresas que não realizem testes em animais. 

 
Essa geração mais jovem está cobrando muito mais, estão muito mais na 

economia circular do que a gente. [...] A gente também vai ter aí em algum 

momento um choque de realidade de gerações, pois as novas gerações vão 

cobrar mais da empresa do que, por exemplo, eu cobraria. [Entrevistado 3/ 

junho 2021] 

 

Eu vejo a geração mais nova, os millennials e o pessoal que está na faixa aí, 

talvez entre 20 e 35 anos, ou um pouquinho mais novos, essa turma tem uma 

cabeça mais aberta para isso. Eles estão dispostos realmente, às vezes, a abrir 

mão de certas coisas, porque sabe que aquilo gera um resultado positivo para 

sociedade e preferem pagar, às vezes, um pouco mais caro por coisas que eles 

entendem ser mais sustentáveis. Eu vejo essa mudança acontecendo. Eu 

entendendo que as empresas, cada vez mais, tem que entender como é que elas 

conseguem capturar isso, da maneira correta, porque muitos ainda não 

entenderam e fazem muito dentro de casa, mas não falam, não reportam. 

[Entrevistado 6/ junho 2021] 
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Dessa forma, a transparência das marcas sobre o seu processo de operação é valorizado, 

não apenas pelos investidores, mas também por alguns consumidores das gerações mais novas. 

A comunicação corporativa é também uma ferramenta de criação e suporte da reputação. A 

construção e gerenciamento da reputação é complexa por envolver as percepções de diversos 

públicos nessa interação. O uso estratégico desse ativo intangível pode se tornar uma vantagem 

competitiva, mas envolve uma transformação estrutural da empresa, caso contrário poderá 

transmitir uma imagem que não corresponde à realidade. 

 
A gente começou a dar mais transparência das informações para o mercado. 

[...] Eu vou dizer que o marco seria em torno de 2010. Em 2010 a empresa 

desenvolveu um plano de transformação, com mudança de marca, com 

mudança de planejamento estratégico, várias questões relacionadas a 

governança corporativa foram aprimoradas, várias questões relacionadas a 

riscos, a sustentabilidade foram implementadas. [...] E a gente percebeu, 

fizemos algumas pesquisas de reputação, que a empresa passou a ser 

conhecida e reconhecida como uma empresa sustentável. Então isso realmente 

afetou a reputação. [Entrevistado 9/ junho 2021] 

 

O capitalismo de stakeholder propõe às organizações um novo papel social demandado 

também pelos consumidores. As empresas têm adotado, como filosofia ou estratégia 

mercadológica, o investimento de recursos próprios na promoção do desenvolvimento social 

através dos seus Institutos. 

O Instituto é responsável pelo investimento social privado e o conceito de 

investimento social privado é que ele seja voluntário. Ou seja, tudo que é não 

obrigatório, mas que é ordenado, mensurado, que não é só filantropia, doação. 

[...] então o Instituto funciona como um a mais, assim, é uma coisa que poderia 

não ter que a empresa continuaria existindo. Mas a gente ajuda nessa parte de 

melhorar a vida das pessoas e isso respinga na imagem da empresa. 

[Entrevistado 8/ junho 2021] 

 

A gente sempre teve investimento social externo na comunidade, sempre teve 

projeto social, mas a gente criou o Instituto que direciona melhor esse recurso. 

Eu acho que o recurso do investimento social externo aumentou, por que isso 

era feito de forma pulverizada. Tipo, cada empresa fazia de um jeito, e com a 

criação do Instituto, o recurso foi direcionado para um único local que 

começou a organizar isso melhor e dá uma identidade única para o grupo, 

deixando de ser pulverizado e passando a ter uma diretriz. [Entrevistado 14/ 

junho 2021] 
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A imagem construída a partir da publicidade e ações voltadas para comunidade precisa 

estar alinhada com a filosofia da organização e com as experiência dos indivíduos que 

interagem com a mesma. Esse alinhamento entre a identidade e a imagem transmitida que 

permite a geração de valor para a sociedade. A reputação depende da coerência entre esses 

fatores e alguns têm percebido que o seu uso estratégico gera vantagem competitiva. 

 
A gente na empresa chama isso de dividendos social. A gente, de alguma 

forma, impacta, seja o meio ambiente, seja o social, e a gente precisa devolver 

isso de alguma forma para a comunidade. Então o primeiro ponto de benefício 

para empresa é estar quite, estar cumprindo a missão social de uma empresa, 

que todas deveriam ter. E o resto vai a reboque na verdade, que é uma boa 

empresa para se trabalhar, você tem funcionários mais engajadas trabalhando 

melhor, mais felizes, com mais propósito. Você tem clientes mais satisfeitos, 

você tem uma imagem de marca melhor por tudo isso, tanto do seu público 

interno como externo. Eu acho que tem um ganho de reputação muito 

importante, mas eu acho que o ganho de reputação vem em segundo plano, 

depois do ganho social de fato. [Entrevistado 8/ junho 2021] 

 

Quando há divergência entre a identidade e a imagem transmitida para o público, 

geralmente na tentativa de induzir o consumidor a relacionar a imagem da marca com a de uma 

empresa ambientalmente correta, algumas encobrem as informações negativas para minimizar 

os impactos na sociedade. Essa falsa aparência de preocupação ecológica relatada na literatura 

como greenwashing (BRAMMER; MILLINGTON, 2005; KOLK; PEREGO, 2013; 

KOTCHEN; MOON, 2012; DOWLING, 2014; CONNORS, ANDERSON-MACDONALD; 

THOMSON, 2015; LIN, 2010) também foi apontada pelos entrevistados que ressaltaram que 

atitudes como essa não serão mais toleradas pelos consumidores. 

 
Tem uma hora que, ou o consumidor vai perceber, ou o próprio mercado 

financeiro não vai investir, porque vai ver que aquilo ali não é verdade. Então, 

eu acho que não vai dar mais para botar embaixo dos panos, como se fazia 

antigamente. [Entrevistado 2/ junho 2021] 

 

Eu acho que existe uma banalização do termo, tudo é ESG, mas de fato é que 

quando você tenta sair do mundo teórico para prática, você tem poucas 

experiências. Isso é um processo de maturação e construção ao longo do 

tempo. A gente está no caminho, mas ainda tem muito a percorrer. 

[Entrevistado 19/ setembro 2021] 
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A manipulação do discurso para conquistar a simpatia da sociedade, além de ser 

antiético, tem potencial de manchar a reputação da empresa, atingindo o objetivo oposto ao 

pretendido inicialmente, que era fortalecer a imagem da companhia. A comunicação 

publicitária desvinculada de estratégias gera desconfiança aos consumidores, que suspeitam 

que o discurso responsável seja apenas por modismo ou para encobrir as verdadeiras intenções 

corporativas (CAI ET AL., 2011; JO; NA, 2012; SCALET; KELLY, 2009; VAN 

MARREWIJK, 2003). 

À medida que você vai direcionando a tua comunicação, voltada para análise 

de marca, em cima da sua cadeia de valor estratégica e dos seus públicos- 

alvos, que está na sua cadeia de valor, você consegue esse plano de ação, esse 

roadmap para construção reputacional. Agora, não é a comunicação sozinha. 

Não dá para contratar uma agência de publicidades para fingir que eu sou isso 

ou fazer uma propaganda tal para funcionar. Não, repito, não se sustenta, 

porque a primeira manchete de jornal que disser o contrário, a nossa reputação 

vai para patamares piores se a gente faz isso. [Entrevistado 4/ junho 2021] 

 

Apesar do setor elétrico utilizar majoritariamente fontes renováveis ao longo da história 

do país, os impactos socioambientais causados no passado pelos grandes reservatórios das 

usinas hidrelétricas evidenciaram uma fragilidade do setor em relação a exploração intensa dos 

recursos naturais, que envolve tanto os impactos ambientais como as populações atingidas, pois 

até o final da década de 1990, as usinas eram projetadas considerando reservatórios de 

armazenamento de água para os períodos secos, porém hoje o modelo de construção não 

contempla mais grandes reservatórios devido as pressões dos ambientalistas e movimentos 

populares pela luta do direitos das populações atingidas. A mobilização e debate em torno dos 

impactos causados pelas hidrelétricas foi progressivamente sendo incorporado no debate 

público. 

Quando eu for participar de um leilão, vai ter um conjunto de regras que eu 

vou ter que submeter aqueles empreendimentos. No fundo, no fundo, o que eu 

vou ver é se vai dar lucro ou não com aquele conjunto de regras e, se isso vai 

adicionar ou não portfólio reputacional para imagem do que eu represento para 

a sociedade. A depender do propósito de cada empresa, elas hoje não tem o 

livre arbítrio de escolher uma forma de fazer, mas de optar por entrar ou não 

entrar em um leilão a partir do seu do seu propósito. [Entrevistado 4/Junho 

2021] 
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Atualmente a construção de qualquer empreendimento que possa gerar impactos 

ambientais deve se submeter as exigências de licenciamento, incluindo estudos de impacto 

ambiental com as suas medidas mitigatórias e compensatórias. O processo de licenciamento 

ocorre em três fases: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, e a cada etapa 

é emitida uma autorização, e caso não seja cumprida as exigências, o empreendimento não 

recebe a licença. 

Eu entendo que o Setor Elétrico tem um papel muito importante na parte do 

desenvolvimento econômico por conta dos recursos que ele acaba deixando 

(em referência aos municípios das usinas geradoras) e, por conta dessas 

questões ambientais, que ele tem que seguir a regra, porque se não segue a 

regra, é punido, e eles não querem ser punidos para não manchar a parte a 

reputacional. [Entrevistado 5/Junho 2021] 

 

A construção de usinas hidrelétricas no Brasil depende da estratégia a longo prazo 

adotada pelo Governo Federal para a matriz elétrica do país. Mas pode-se dizer que o setor vem 

incorporando avaliações socioambientais desde os primeiros estágios de construção e operação. 

Conforme já defendido na literatura pelos autores (LING ET AL.,2007; POH, 2020; 

BRANDON, KRUEGER E MITALI, 2020; MINARDI, 2020), os entrevistados também 

relataram a visão holística do ESG como ferramenta para gerenciamento de risco. Foi percebido 

nas falas dos entrevistados, que não se trata apenas de cumprimento da legislação, pois há 

também uma tentativa de mitigação de riscos externos. 

 
A construção de Belo Monte, por exemplo. Eu vou fazer a construção de uma 

vila e de uma escola para aquela comunidade ou de um hospital, como forma 

de pacificar aquela comunidade e tornar o eventual empreendimento, que a 

gente está construindo ou já construiu, mais simpático, para não gerar 

eventuais rejeições e para conseguir, de alguma forma, absorver aquela mão 

de obra local. Ou seja, para eu mitigar eventuais possibilidade de greves ou 

litígios que possa acontecer nas relações de trabalho no desenvolvimento 

daquele negócio. [Entrevista 1/ junho 2021] 

 

Em determinadas situações a gente também consegue alcançar benefícios que 

são mais intangíveis, como melhoria de processos, redução de risco por 

empreendimento, ter menos conflitos. A gente sabe que empreendimentos, 

principalmente no setor elétrico, você tem muitos conflitos. Você atua em 

áreas que são ocupadas, são demarcadas. O empreendimento dependendo da 

natureza vai passar por uma área dessa ou vai ficar próximo a uma área dessa, 

uma área que, às vezes, você vai ter que alagar, vai ter que ocupar com parque 

eólico, uma linha de transmissão, que vai passar em cima de uma reserva. 
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Então sempre vai ter uma situação de conflito e às vezes você tem um 

tratamento voltado para a sustentabilidade, você já lá na frente, você antecipa 

essas situações, você evita situações de conflito pelo fato de você, já de forma 

antecipada, já perceber esses aspectos ambientais e sociais envolvidos. 

[Entrevista 7/ junho 2021] 

 
 

(b) PÚBLICO INTERNO 

O atual cenário de mercado vem modificando as relações de trabalho. Com a estratégia 

de aproximar o relacionamento entre a empresa e o colaborador, são criados programas 

institucionais voltados para os público interno que ajudam a reforçar o propósito da marca e 

fortalecer a cultura organizacional. Nesse cenário, os colaboradores são co-responsáveis pelo 

sucesso da empresa e passam a ser vistos como clientes internos. A valorização do capital 

humano passa a fazer parte dos objetivos estratégicos, pois o clima organizacional precisa 

refletir o propósito da companhia. 

 
A empresa não está só falando, ela está fazendo. Eles podiam só falar sobre 

igualdade de gênero, mas eles estão patrocinando as mulheres no esporte, [...] 

tem programa de eletricista para mulheres. É muito difícil, é um ambiente 

muito masculino, mas a gente já tem. A empresa tem um equilíbrio bom na 

liderança também, muitas mulheres em cargos poderosos na empresa. Eu acho 

que dá um equilíbrio, além de ser uma empresa muito diversificada. A gente 

tem tudo quanto é tipo de gente. [...] Essa diversidade é impressionante, a 

potência dessa diversidade dentro da empresa. [Entrevistado 5/Junho 2021] 

 
As organizações têm buscado alinhar as ações voltadas para o público externo com as 

voltadas para o público interno, seja para proporcionar um bem-estar que condicione a uma 

maior motivação pessoal ou simplesmente para utilizar como estratégia de marketing para atrair 

e reter bons funcionários. O novo modelo de gestão estimula a valorização do elemento humano 

e uma maior proximidade entre as áreas de gestão de pessoas e marketing. Com o objetivo de 

fortalecimento e estreitamento das relações interpessoais, o capital humano passa a ter um grau 

maior de importância para a alta administração. 

 

A gente não pode negligenciar a importância do público interno para esse tipo 

de percepção também. A gente tem uma engajamento do voluntariado 

corporativo absurdo, acima da média das outras empresas. Isso é medido, a 

gente preenche questionários externos, a gente tem uma área dentro de 

Recursos Humanos só para cuidar de voluntariado corporativo. É um 
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programa muito consistente disso, então por tudo isso, eu acho que a gente 

percebe essa melhoria reputacional. [Entrevistado 8/Junho 2021] 

 
 

Nas últimas décadas, a disseminação da marca para o público interno tem ocorrido 

através da comunicação interna, com ações voltadas para diversidade de gênero e valorização 

dos direitos humanos. O setor elétrico é dominado pela participação masculina, assim como 

outras áreas da engenharia, e foi destacado nas entrevistas os esforços das empresas em 

aumentar a participação feminina. Quase todas as mulheres entrevistadas destacaram 

espontaneamente a importância dessa integração, conforme pode ser evidenciado no trecho a 

seguir. 

Eu acho que ainda tem gargalos no setor elétrico, como diversidade, pois é um 

setor extremamente masculino, onde a gente tem quase 80% da mão de obra 

formada por homem. Mas a gente já tem uma diretoria sensibilizada a ter meta 

para inserir mais as mulheres em cargos de gerência e direção. A gente tem 

uma semana da diversidade, com palestras sobre o tema, sobre o tema 

LGBTQIA+, a gente tem um aplicativo só sobre diversidade. É uma agenda 

que está crescendo, que veio com o boom do ESG dentro das organizações. 

[Entrevistado 14/Junho 2021] 

 

O interesse das organizações na satisfação pessoal dos colaboradores fez com que a 

gestão buscasse entender as necessidades individuais e coletivas de determinados grupos 

minoritários e as diferenças individuais passaram a ser valorizadas no processo de criação de 

valor. O fortalecimento das relações internas passa por conhecer o seu quadro funcional e 

envolvê-los no processo criativo, tornando o ambiente mais participativo. 

 
Eu tenho um comitê de gênero, um comitê de raça, um comitê de orientação 

sexual, um comitê de pessoas com deficiência, então eu tenho vários comitês 

voluntários, que você se inscreve e se reúne mensalmente para debater ‘olha, 

empresa, você poderia estar fazendo isso, olha o que o mercado está fazendo’. 

Ou seja, envolveu colaboradores que tem afinidades com o tema para pensar 

nessas estratégias. [Entrevistado 17/Junho 2021] 

 

 
A comunicação interna é uma ferramenta que pode ser também utilizada para mobilizar, 

educar e gerar coesão interna sobre os valores que são compartilhados, estimulando o diálogo 

e a troca de experiência entre os funcionários de diferentes níveis hierárquicos. Dessa forma, a 
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empresa assume um papel de ouvinte da sua força de trabalho e cria um ambiente de interação 

que possibilita a expressão emocional dos sentimentos. Entre as diversas formas de aumentar o 

desenvolvimento sustentável dentro da organização, a busca pelo ambiente mais diversificado 

talvez represente uma das opções de menor custo de implementação, embora sua 

implementação seja complexa. A preparação para a adaptação a uma nova cultura 

organizacional deve ser planejada, pois implica em mudanças que precisam ser compartilhada 

em todos os níveis da organização e envolve uma reestruturação das políticas de recursos 

humanos. Nesse novo modelo socioeconômico, a diversidade passou a ser estimulada como 

uma ferramenta de vantagem competitiva pela possibilidade de favorecer o aumento de 

inovação e resolução de problemas nas equipes, dado os diferentes perfis de funcionários. 

 

Existem práticas de sustentabilidade que não geram custo, como por exemplo, 

diversidade. O processo de seleção que atenda a um determinado perfil de 

diversidade ou que tenha algum grupo menorizado específico é o mesmo para 

um processo que não tenha essa característica. Eventualmente, pode existir 

alguma dificuldade adicional dentro da concepção desse trabalho, acredito que 

sim, afinal a gente tem que levar em consideração que essa preocupação das 

empresas de trazer a diversidade para dentro delas é, primeiro, representar a 

sociedade na sua plenitude e segundo, possibilitar que eventualmente 

profissionais que não tenham tido a formação, a chance, a formação que outros 

tiveram, que eles eventualmente tenham melhores condições, de maneira a 

prover para os seus filhos, os seus sucessores, condições melhores em pé 

igualdade com grupos não menorizados. [Entrevistado 16/Junho 2021] 

 

As empresas são consideradas instrumentos de modificação da sociedade e, hoje, as 

mesmas estão mais dispostas a assumir a sua parcela de responsabilidade para modificar esse 

quadro social. Porém, a participação de grupos minoritários na alta liderança nem sempre 

condizem com a participação nos cargos mais baixos das organizações. No Brasil, a igualdade 

de gênero no ambiente corporativo ainda é reflexo de uma sociedade historicamente patriarcal. 

Apesar do debate estar mais disseminado nos dias atuais, as barreiras para os cargos da alta 

administração ainda existe e os compromissos formais com grupos minoritário ainda são rasos. 

 
Na minha visão, pouco adianta a gente patrocinar as mulheres no esporte se, 

de fato, quando a gente olha para a liderança de alto escalão, C level, só 

encontra homem, branco e hetero. Eu tenho um pouco de resistência com essa 

comunicação exagerada que se faz em ambiente corporativo para conseguir 

despertar no colaborador o senso de pertencimento ou de orgulho da empresa, 
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quando na verdade, quando você começa a aprofundar nos temas, não é bem 

assim que a coisa caminha. Mas para os colaboradores funciona, eu vejo que 

todo mundo fica encantado, orgulho de ser da empresa. [...] A comunicação é 

muito forte para gerar essa identidade com quem está chegando, em reter 

talento, para gerar empatia no colaborador, mas quando a gente vai olhar de 

fato, quando começa a subir na hierarquia da empresa, as mulheres, os gays, 

os negros vão sumindo. [Entrevistado 15/Junho 2021] 

 

O sentimento de orgulho e pertencimento ao ambiente corporativo só é desenvolvido 

quando a estrutura organizacional é voltada para o compartilhamento de valores. Quando 

aplicada de forma estratégica, é possível estimular os vínculos entre os funcionários e a 

corporação de forma a fortalecer a cultura e criar laços identitários. 

 
Eu acho que eles tem mais orgulho de saber que trabalham em uma empresa 

que tem esse cunho ambiental, esse cunho de responsabilidade ambiental. 

Acho que isso traz um orgulho, não digo que isso melhore de alguma forma a 

questão do trabalho deles em si, mas é eu acho eles muito preocupados e 

orgulhosos pela empresa ter essa visão de responsabilidade social e ambiental. 

Isso eu consigo ver muito nas pessoas que trabalham aqui. [Entrevistado 10/ 

junho 2021] 

 

Neste momento, ainda vivencia-se a crise da COVID-19 e, diante da pouca agilidade 

dos governos, as empresas assumiram ações de combate a pandemia e intensificaram suas 

iniciativas sociais. Apesar das medidas de contenção da COVID-19 afetarem o desempenho 

financeiro das distribuidoras de energia elétrica, as empresas que já possuíam uma política de 

ações sociais amplificaram os investimentos de caráter social para mitigar os efeitos negativos 

às parcelas mais frágeis economicamente da sociedade. Não houve tempo hábil para preparação 

e planejamento para essa crise, mas as empresas tiveram que se adaptar ao novo cenário e 

desenvolver atuações compatíveis com a sua responsabilidade social. As empresas estão sendo 

avaliadas pelas posturas adotadas, pois as mesmas não são mais vista pelos consumidores como 

um agente apenas para geração de lucro, e sim, sob a ótica de responsabilidade social. As que 

se adaptaram de forma mais ágil solidificaram a sua reputação frente aos clientes externos e 

internos. 

Nesse contexto de pandemia, a gente sabe que não dá para ficar omisso diante 

dessas agendas sociais. A preocupação que a empresa teve com os 

empregados, com os eletricistas que não pararam, continuaram trabalhando. 

Tem toda uma preocupação que a empresa teve com a saúde do colaborador e 

isso também é sustentabilidade, dele ter o EPI, dele estar protegido com 
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máscara, usando álcool para garantir a saúde dele e do cliente. O cliente está 

vendo que há uma preocupação da empresa com a saúde do colaborador e com 

a saúde da própria família dele, porque ele estava protegendo desde o cliente 

até a família dele que estava em casa, porque ele não podia parar de trabalhar. 

E a forma como a empresa se preocupou com o seu público interno também 

era visto pelo cliente, porque isso garantia a saúde do cliente também. 

[Entrevistado 14/ junho 2021] 

 

A responsabilidade social ganha urgência em um período de recessão econômica. As 

empresas estão cada vez mais inseridas em um ambiente de consciência global, tornando-se 

difícil permanecer omissa diante das causas consideradas relevantes pela população. Apesar da 

descrença generalizada da população em relação a motivação genuína das organizações, pois 

muitos acreditam que trata-se apenas de marketing, a mesma segue atenta aos possíveis deslizes 

corporativos e demandam cada dia mais um comprometimento efetivo com a sociedade. 

 
Eu acho que até hoje ficou sempre muito atrelado que a empresa vai atuar em 

um projeto social para trabalhar as questões de imagem. Mas a gente do 

Instituto tenta se desvincular ao máximo disso. [...] tem gente que custa a 

dizer que empresa tem algum tipo de altruísmo, mas a empresa é feita por 

pessoas, então a gente não poderia trabalhar o altruísmo nessas pessoas, de se 

colocar responsabilidade? [Entrevistado 17/Junho 2021] 

 

4.2.3. DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO SUSTENTÁVEL 

Em função da complexidade e amplitude do tema, adequar as atividades a uma gestão 

sustentável apresentam alguns desafios. Dependendo do porte e setor no qual a empresa atua, 

a implantação de uma nova cultura voltada para o desenvolvimento sustentável pode se tornar 

mais complexa. Nessa pesquisa pode-se agrupar os desafios mais citados pelos gestores em três 

categorias: ausência de métricas globais para mensuração dessas práticas, conscientização da 

relevância do tema para a alta administração e divulgação das informações para os stakeholders. 

 

c) MÉTRICAS DE ACOMPANHAMENTO 

As crescentes expectativas da sociedade, dos investidores e do órgão regulador em 

relação ao avanço da incorporação dos aspectos sociais e ambientais na estratégia corporativa 

reforça a importância das empresas em se mostrarem mais preocupadas com as questões 

sustentáveis. O acompanhamento e a divulgação dos resultados, principalmente para as 
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companhias de capital aberto, é uma forma de mostrar o amadurecimento e a evolução do tema 

na empresa. 

Quando você entrega um documento para o mercado, ele gera uma 

expectativa, e a gente tem que justificar, tem evidências, o ISE e cobra isso. 

Quando a gente faz esse tipo de report, a gente passa por uma auditoria e a 

gente vai ter que mostrar evidências de como o acompanhamento foi feito. 

Passa no Concelho, passa na minha Diretoria para validar e hoje a gente tem 

Comitê específico para ESG. [Entrevistado 18/ setembro 2021] 

 
As empresas do setor elétrico, a maioria aderiram aos compromissos dos 

objetivos do desenvolvimento sustentável - ODS, então elas têm 

compromissos públicos em relação a essas metas. Elas têm compromissos e 

objetivos em relação aos ODS. Então em relação ao setor, eu vejo que isso 

vem sendo acompanhado, vem sendo monitorado e que as áreas tomam ações 

realmente para melhoria destes processos, para a melhoria desses indicadores. 

Assim eu vejo na empresa B e tenho visto nas empresas que são benchmark 

hoje no setor elétrico, principalmente as de capital aberto em bolsa de valores. 

[Entrevistado 14/ junho 2021] 

 

Apesar de todos os entrevistados afirmarem que os projetos de cunho social e ambiental 

são acompanhados através de métricas qualitativas e às vezes quantitativas, alguns relataram 

que a ausência de métricas comuns a todos os projetos é um dos fatores que dificultam a tomada 

de decisão. A maior parte dos entrevistados relatou que as análises eram individualizadas, 

considerando as características específicas de cada projeto e criticaram não haver um padrão 

único de indicadores que auxiliasse na tomada de decisão. A diversidade de indicadores têm 

dificultado a uniformização do entendimento na promoção de decisões fundamentadas. 

 
Só considerar como indicador quantitativo o valor investido naquele projeto 

social ou o número de pessoas beneficiadas, não me diz nada. [...] por 

exemplo, quando a gente desenvolve um projeto de professores, eu sei quantos 

professores eu vou atingir, mas eu não tenho indicadores que sejam 

estratégicos para minha tomada de decisão. Se eu tenho uma escola que 

trabalha com 100 professores e eu tenho uma escola que trabalha com 1000 

professores e eu preciso decidir em qual atuar, eu acho que os indicadores 

qualitativos pesam muito mais nessa escolha, pois talvez a escola que tem 

100 professores nunca teve acesso a uma capacitação e a escola com 1000, 

todos já tiveram. Então, eu ainda não consegui chegar no mundo que o cruze 

o qualitativo e o quantitativo ou um indicativo único, pois cada projeto vai 

mensurado de acordo com a sua realidade. [Entrevistado 17/ junho 2021] 
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Não existe metodologias que estejam sendo aplicadas pelas empresas. 

Geralmente são projetos monitorados pontualmente, cada projeto tem a sua 

forma de monitorar. E o impacto na comunidade só quando é programa dentro 

de licenciamento ambiental. [...] Não existe um método de verificar o impacto 

nas comunidades do entorno do empreendimento que vai além do que já é 

cobrado dentro do licenciamento. [Entrevistado 5/ junho 2021] 

 

A quantificação dos impactos dos projetos na sociedade ainda apresenta um caráter mais 

subjetivo, sendo o reconhecimento principalmente através de premiações e pesquisas 

qualitativas com o público afetado. Conforme a literatura já apresentada neste trabalho, a 

dificuldade de mensuração não é restrita apenas ao setor elétrico, sendo comum a todos os 

setores que estão iniciando os princípios ESG em suas atividades. 

 
Medir essas coisas é muito difícil. O que vai trazer para gente medição? Uma 

eventual certificação, um prêmio, o reconhecimento do público, 

eventualmente uma pesquisa que a gente faça. Não tem um método 

programadinho para mentir o resultado lá na ponta. A gente não tem essa 

cultura. [Entrevistado 2/ junho 2021] 

 

Cada setor possui características únicas de riscos e oportunidades. A relevância de cada 

indicador ESG varia de acordo com o segmento da indústria, e cada categoria (ambiental, social 

e governança) apresenta desafios distintos. As informações sociais, diferentemente dos dados 

ambientais, ainda apresentam uma maior dificuldade na coleta de dados por depender do 

cruzamento com outras bases. A dificuldade de mensuração dos dados sociais também foi 

exposta na literatura (BLOOMBERG, 2020; EXAME, 2021) ao relatarem a qualidade dos 

dados e a dificuldade de medir o desempenho social. 

 
A gente busca valorar os nossos impactos, mas de forma quantitativa é mais 

difícil. A gente faz muito de forma qualitativa.[...] a gente até fez um P&D um 

tempo atrás para tentar apurar quais são os benefícios desses projetos, mas 

tudo que depende de dado, do Estado do Rio, dados sociais é super difícil, 

nem o Censo atualizado a gente tem. Então tem uma carência de dados 

socioeconômicos. [Entrevistado 13/ junho 2021] 

 

Assim como a ausência de métricas globais, as diferenças nos reportes das empresas 

também geram um desafio para todos que desejam interpretar essas informações, deixando a 

investigação difusa sobre as operações das empresas. Medir a evolução ESG e comparar 
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companhias diferentes não é simples, principalmente quando não há um padronização dos 

relatórios de divulgação. Embora haja padrões reconhecidos internacionalmente com 

indicadores direcionados para o mercado, cada empresa escolhe qual indicador é relevante para 

o reporte, não permitindo assim uma comparabilidade entre as empresas do mesmo setor. Na 

literatura a falta de uma metodologia única para avaliação de desempenho ESG nos projetos 

representa um desafio que não é exclusivo do setor elétrico. Os relatos de Ungaretti (2020) e 

Poh (2020) mostram a dificuldade de mensurar diferentes empresas por um único score ESG. 

 
Assim, existe uma dificuldade de entendimento da organização, existe uma 

dificuldade de entendimento do stakeholder, dos que não estão habituados 

com isso e estão tentando entender. Muitos estão correndo para se capacitar e 

eu acho que as organizações estão tentando se achar, se encontrar na maneira 

de medir e de entender como que eles tem que reportar isso da melhor maneira. 

[Entrevistado 6/ junho 2021] 

 

A comunicação para o investidor é estruturada através dos relatórios anuais e geralmente 

segue uma metodologia reconhecida internacionalmente, mas há uma assimetria entre os 

interesses dos investidores e os da alta administração na escolha dos indicadores que devem ser 

reportados ao mercado. E mesmo quando há essa convergência, ainda pode haver uma 

dificuldade em encontrar as informações requeridas no próprio relatório da empresa. 

 

Os investidores, por um lado, têm uma dificuldade ainda de entender porque 

que organização não tem a medição de gás de efeito estufa, por exemplo. 

Porque para ele aquilo não é um dado importante. Aí o investidor fica brigando 

‘você precisa colocar’, mas é relevante para o cara divulgar aquilo? Tem 

outros drivers ali que estão escondidos que o investidor nem sabe, que talvez 

seja 20 vezes mais importante para reportar. [...] Então, assim, o investidor às 

vezes é meio preguiçoso também, ele não olha, por exemplo, o report. Para 

ele é mais fácil pegar o telefone e ligar para empresa para perguntar. Tem uma 

preguiça de ler, de olhar. Poxa, mas isso já está no report que eu divulgo e 

você está me perguntando. [Entrevistado 6/ junho 2021] 
 

d) COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

As informações relacionadas ao ESG são hoje um dos critérios para tomada de decisão 

do mercado financeiro, principalmente para as empresas de capital aberto. Mas apesar dessa 

maior exigência do mercado na qualidade das informações e na preferência por empresas 
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inseridas na cultura ESG, alguns entrevistados relataram a dificuldade desse diálogo com a alta 

administração da empresa. 

 

(a) ENGAJAMENTO 

Apesar do tema de sustentabilidade ser debatido desde a década de 1990 no Brasil, com 

os eventos Eco-92 e posteriormente Rio+20, a visão holística do ESG aplicado na estratégia 

corporativa é recente no país. Para a sua ampla implementação dentro da organização, o 

envolvimento da alta direção dá legitimidade a agenda, sendo um fator crítico de sucesso ou 

fracasso. 

A administração da companhia às vezes não está comprometida, e aí é muito 

complicado você falar de ESG, tentar um engajamento maior da companhia 

quando a administração não está interessada. Por mais que eu tenha uma área 

de sustentabilidade, de ESG, ela vai ficar limitada, porque a administração não 

está voltada para isso. Depende muito da realidade da companhia e de que 

forma a administração está olhando para essa causa, porque o marketing ele 

existe. [Entrevistado 18/ setembro 2021] 

 

Se o CEO não estiver envolvido com a causa, pode ter certeza que os outros 

setores da empresa não vão abraçá-la, e se abraçá-la vai ser de uma forma 

muito superficial. A gente ainda não sabe aplicar a sustentabilidade dentro do 

core-business. Falta ainda a junção, do que a gente ouve na prática e o que a 

gente pode transcrever para dentro da nossa empresa. Ainda falta muito isso 

dentro das empresas e, principalmente, com pessoas em situação de poder, 

grandes gerentes, executivos e a própria direção. [Entrevistado 12/ junho 

2021] 

 

A transição para um menor consumo de combustíveis fósseis e baixa emissão de 

carbono é iminente. Além da pandemia e da crise climática que o mundo está vivenciando, no 

Brasil a crise hídrica ainda é mais um desafio para o setor elétrico. A necessidade de mudança 

do modelo econômico que integre, não apenas o equilíbrio de aspectos econômico-financeiros, 

mas também os socioambientais e de governança, é estratégico na gestão de riscos. Porém a 

sensibilização com o tema não é homogênea entre os gestores, tanto na alta administração como 

nos cargos mais baixos da organização. 

 
Acho que o grande desafio de quem atua na área de sustentabilidade é 

justamente você engajar a companhia para que eles entendam qual o seu papel, 

de que aquilo que a empresa faz, que ele faz, tem uma relação com agenda de 

sustentabilidade. Porque é muito capaz de você conversar com as pessoas e 



70  

eles falarem ‘não, a empresa não é engajada, eu não faço nada voltado para a 

sustentabilidade’, porque tem aquele senso comum ainda de que ser 

sustentável é você abraçar a árvore. O engajamento tem que ser de cima para 

baixo, para funcionar melhor, e depois em todo mundo. [Entrevistado 13/ 

junho 2021] 

 

O modelo do capitalismo de stakeholder ganhou força nos últimos anos, mas alguns 

entrevistados relataram a dificuldade da alta direção em adotar completamente esse modelo 

econômico que não tem como propósito servir apenas os seus investidores. Essa transformação 

global, embora mais difundida entre as gerações mais novas, foi impulsionada pela pandemia e 

pelas mudanças climáticas, que alteraram as percepções sobre as incertezas e a necessidade de 

geração de valor de maneira mais abrangente que a do capitalismo voltado para o acionista. Se 

não houver uma mudança de mentalidade ou consenso nas políticas a serem perseguidas, a 

empresa ficará atrasada em relação a comunidade internacional, podendo impactar inclusive no 

recebimento de investimento. 

Falando dos CEOs como um todo, ainda são pessoas de uma geração anterior 

a minha, por exemplo, que ainda estão focados em gerar lucro para o acionista. 

E aí me parece que as questões de sustentabilidade vem mais como uma forma 

de potencializar esses ganhos. A gente da área de sustentabilidade ainda tem 

um trabalho árduo de sensibilização. [...] Eu vejo que a cada ano avança 

bastante, mas eu ainda tenho dificuldade de enxergar a alta liderança levando 

esses temas como prioritários dentro de uma estratégia de negócio, aqui no 

Brasil, tá? [Entrevistado 15/ junho 2021] 

 
A falta de visão dos acionistas e dos administradores é um dos grandes 

desafios. Você ter pessoas no board do Conselho de Administração que 

acreditam na agenda, acreditam que a corporação vai além do resultado para 

o acionista, que ela tem também um compromisso como a sociedade. Se você 

tem pessoas com esse olhar, isso facilita muito e se você não tem, é muito 

difícil sensibilizar a decisão na sua governança corporativa. Então, isso traz 

um desafio de decisão, mas também traz um desafio para os profissionais da 

empresa, de traduzirem da melhor forma como que esses benefícios não se 

traduzem em custos, mas em resultado sustentável de longo prazo. Esse talvez 

seja o maior desafio. Então, eu diria que, principalmente, seria falta de 

profissionais qualificados, um board não sensibilizado pelo tema e acionistas. 

Se você não tiver um equilíbrio disso, a empresa vai ter muita dificuldade de 

se associar a agenda. [Entrevistado 9/ junho 2021] 

 

O posicionamento dos acionistas da companhia é um dos fatores determinantes na 

adoção da agenda sustentável. Alguns relataram a dificuldade de convencimento para a alta 

administração em executar um projeto que favoreça a sociedade, mas que não necessariamente 
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gere retornos financeiros para a empresa. Apesar desse compromisso sinalizar para a sociedade 

uma postura eticamente responsável, a ausência de retorno imediato e a falta de previsibilidade 

de retorno financeiro ainda é um desafio para algumas empresas. 

 

Basicamente, hoje, acho que a grande questão é o custo, como que isso 

impacta na cadeia produtiva. [...] Existe um custo de desenvolver. [...] então 

vai depender muito da vontade da companhia para entender que isso vai ter 

um retorno de longo prazo. A empresa tem um trabalho que tem que ser feito 

internamente, de desenhar isso e entender aonde ela vai ter o retorno disso, e 

olhar para esse projeto, de uma maneira mais ampla para entender como que 

isso impacta a sociedade, todos os stakeholders, como ela se posiciona a longo 

prazo, qual a intenção dela, se ela quer se posicionar como uma empresa 

sustentável. [Entrevistado 6/ junho 2021] 

 

Quem fala que é muito caro infelizmente é porque tem uma visão de curto 

prazo. No longo prazo é sempre melhor você antecipar esse tipo de questão. 

A questão socioambiental, se ela for bem antecipada, e hoje tem muitas 

empresas que fazem isso no nível de excelência, elas hoje colhem os frutos 

que estão aí. Você tem empreendimento hoje que são premiados, você 

consegue fazer o desenvolvimento local e esse desenvolvimento local te ajuda 

depois em negociações futuras, até junto ao IBAMA. Se você está olhando só 

no curto prazo, pontualmente aquele momento zero ali do empreendimento, 

Ok, não vai se pagar, por que você ainda não consegue checar todos os 

benefícios que vão ter dali para frente. Olhando no horizonte de 20, 30 anos, 

que é o tempo de concessão do empreendimento, eu não tenho a menor 

dúvida que é economicamente muito viável. [Entrevistado 7/ junho 2021] 

 

Alguns entrevistados também citam a influência política ou influência hierárquica nas 

tomadas de decisão como algo negativo, tanto na alocação dos recursos, como na decisão dos 

projetos a serem contemplados, informando que às vezes o Conselho Administrativo decide 

apoiar um projeto específico porque acredita ou porque conhece os responsáveis pelo projeto, 

não seguindo os processos internos estruturados da empresa. 

 
O que eu imagino que possa ser aprimorado são os processos que envolvem 

a priorização de alocação de recurso. A questão que envolve uma companhia 

estatal, em particular, é porque muitas vezes a gente absorve um lobby 

sindical, também de oligarquias políticas regionais, que normalmente tem um 

certo apelo sobre cargos em empresas controladas do grupo e isso, de alguma 

forma, influenciam na eventual tomada de decisão e podem corroborar com 

uma priorização de recursos não tão eficiente como a gente espera, podendo 

não ser a mais eficiente possível. [Entrevistado 1/ junho 2021] 
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A única coisa negativa é quando tem pressão política para fazer algum projeto. 

Às vezes, vem aqueles projetos que caem de paraquedas. O projeto chegou 

porque algum Conselheiro indicou e você tem que fazer. Você corre o risco 

de ter que fazer um projeto que você não acredita.[...] Muitas vezes são 

projetos bons, mas tem outras vezes que são projetos que comparativamente a 

outros, não passariam em um Comitê de Patrocínio. [Entrevistado 3/ junho 

2021] 

 
 

(b) ASPECTOS CULTURAIS 

A transição para uma economia mais verde é uma tendência mundial, mas o continente 

europeu está mais adiantado que o Brasil nas preocupações socioambientais. Com os critérios 

ESG se tornando um fator imperativo na alocação de recursos, as empresas brasileiras que 

desejarem ter acesso aos investidores estrangeiros precisarão se adaptar para essa nova 

realidade. 

A gente vê players na Europa lidando com sustentabilidade às vezes de forma 

muito mais responsável do que a gente faz aqui no Brasil, e muitas dessas 

empresas são empresas que tomam conta das nossas empresas aqui, são 

empresas que são acionistas. Então elas tentam trazer para cá uma realidade 

europeia, de cuidado mesmo, de sustentabilidade no core-business, mas 

muitas vezes isso aqui no Brasil demora mais tempo. [Entrevistado 12/ junho 

2021] 

 

O novo contexto de mercado exige que os fatores de sustentabilidade sejam 

considerados de forma holística. O Brasil é um dos países que mais utiliza energia limpa no 

mundo, tem um potencial enorme em biodiversidade e existe um mercado de investimento 

procurando por comprometimentos ambientais, mas mesmo assim, o Brasil segue sem 

compromissos efetivos na agenda ESG quando comparado aos países europeus, Canadá e EUA. 

Essa imagem pode trazer prejuízos, inclusive à imagem do país, gerando reflexos nas suas 

relações comerciais. 

Às vezes as empresas não entendem que o social e o ambiental são um só. 

Você não fala de triple bottom line, que eu costumo dizer que não é triple, é 

um só. Muitas vezes não há por parte de CEO´s, CFO´s o entendimento de 

que essas três cadeias caminham de maneira conjunta. De maneira geral, eles 

não tem noção dessa interseccionalidade. Eu vejo esse movimento mudando 

lá fora, mas quando você vem para o Brasil, tem muitos entraves. Há um 

investimento no social no momento que é necessário, há um investimento 

ambiental no momento que é necessário, mas não há um consideração de todos 

esses itens de maneira conjunta. [Entrevistado 12/ junho 2021] 
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Algumas empresas brasileiras se limitam a reportar apenas as informações exigidas por 

lei, porém a demanda do mercado está sendo pelas atitudes que vão além das exigências legais. 

A cultura organizacional voltada para o horizonte de curto prazo dificulta a tomada de decisão 

a favor do ESG, pois um dos principais benefícios dessa análise é a gestão de riscos e 

oportunidades para o crescimento a longo prazo. 

 
A gente ainda tem uma visão mais a curto prazo aqui no Brasil. O pessoal lá 

da Europa já está enxergando oportunidade que isso (programa de 

reflorestamento) vai gerar de crédito, enquanto no Brasil a gente ainda tem 

dificuldade de abrir esse horizonte e mostrar isso para alta liderança, pois eles 

ainda estão pensando naquele sistema de obrigação legal, ‘ahh a gente já faz 

um monte e já atende a legislação, já atende o licenciamento ambiental’. Tem 

uma diferença grande de maturidade entre os países e isso reflete nas 

empresas. [Entrevistado 15/ junho 2021] 

 
As empresas brasileiras, dentro da área de energia, tem que aprender a gestão 

a longo prazo. A gente pensa muito ali nos próximos dois, três anos, quando 

a obra vai terminar, quando eu conseguir a licença de operação, mas a gente 

não pensa a longo prazo. Se eu investir em um sistema de gestão ambiental, 

por exemplo, dentro das minhas hidrelétricas, o que que aquilo pode contribuir 

para a minha empresa em cinco, dez, quinze anos. Os gestores brasileiros 

precisam ter uma visão mais macro. [Entrevistado 12/ junho 2021] 

 

Os entrevistados da empresa B, que possui controlador estrangeiro, apontaram a 

mudança na estrutura societária da empresa como um fator decisivo no engajamento com a 

agenda sustentável, ressaltando a maturidade com que o tema é tratado nos países europeus. 

 
Eu acho que o fato desse tema (sustentabilidade) ter subido tão rápido no 

grupo se deve pela controladora estrangeira. Por exemplo, você está tentando 

falar do programa de árvore para o seu diretor e ele não quer ouvir. Aí de 

repente chega o CEO global e fala ‘nós vamos fazer programas de plantio de 

árvores’, aí o diretor volta e fala ‘agora nós vamos fazer’. Se não tem essa 

figura lá de fora para dar uma prensa é difícil da gente avançar. [Entrevistado 

15/ junho 2021] 

 
Porém, às vezes, mesmo havendo uma mudança de cultura organizacional, ainda há uma 

lembrança pelas más decisões do passado, como revelado na entrevista 5. A reputação é 

composta, dentre outros atributos, pela percepção e pela experiência dos stakeholders com a 

empresa. As ações precisam ser orquestradas para evitar que erros na gestão gerem uma crise 

de reputação, pois a reconstrução é longa e demanda consistência. 
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As marcas e cicatrizes do passado, as questões que acaba fazendo de forma 

equivocada, até por falta de experiência mesmo, acaba ficando marcado e você 

fica com aquele passivo, mesmo você fazendo de tudo para resolver. Eu acho 

que esse é um grande desafio, é a mudança da imagem, mesmo você já estando 

trabalhando de outra forma. [Entrevista 5/ junho 2021] 

 
 

e) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A mudança do mundo analógico para IoT (tradução Internet das coisas) impõe desafios 

às organizações. A comunicação corporativa e institucional não pode mais ser tratada de forma 

exclusivamente técnica e operacional. O canal de comunicação entre empresa e clientes deixa 

de ser unilateral e passa a ser interativo através das redes sociais. Além de ser informativa, ela 

também precisa refletir a cultura e os valores a todas as partes interessadas, e sob essa 

perspectiva a comunicação precisa ser estratégica. Quase todos os entrevistados relataram 

algum desafio no processo de comunicação ou na divulgação das informações para o público 

de interesse. 

O desafio realmente é desenvolver peças de comunicação voltada para o teu 

público de interesse. [...] A comunicação em si não acredito que tenha sido o 

maior dos desafios não. Talvez entender, dado que a comunicação muitas 

vezes não tem uma precisão muito grande no público-alvo, que tem que ser 

identificado o público-alvo para talvez estabelecer uma campanha publicitária 

ou até às vezes uma peça mais pontual de comunicação. Talvez seja esse o 

desafio, para quem que a gente gostaria de comunicar essa iniciativa? 

[Entrevistado 7/ junho 2021] 

 

Para implementar uma estratégia de comunicação é necessário a diferenciação do 

público-alvo. Reconhecer os interesses específicos permite o direcionamento da mensagem de 

acordo com o público. Os diferentes públicos que a empresa se relaciona influencia no formato, 

linguagem e conteúdo da mensagem a ser transmitida. Apesar da marca não ser um ativo físico, 

o consumidor vincula a empresa a uma série de atributos emocionais e sociais. A gestão do 

conhecimento que considere os interesses dos diversos segmentos deixa de ser apenas técnica 

e passa a ser estratégica. 

 
A gente não lida só com pessoas que sabem o que é uma linha de transmissão, 

que sabe que a linha vai passar por uma subestação e que tem toda aquela 

graduação até chegar na sua casa. Tem pessoas no interior do país que não têm 

noção, são pessoas muito simples. Hoje, o grande gap é a comunicação, fazer 

a comunicação chegar até a ponta nas suas respectivas linguagens. As 
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empresas estão começando a entender que é preciso se fazer presente e é 

preciso se comunicar com as pessoas. Eu acho que já está tendo esse 

movimento. [Entrevistado 12/ junho 2021] 

 
Já o entrevistado 15 acha que não se trata de comunicar melhor, e sim de fazer além do 

mínimo exigido pela legislação. 

 

Eu canso de escutar que a gente já faz muita coisa, mas não comunica certo. 

A gente fala ‘olha, a gente pode comunicar o máximo que vocês quiserem, 

mas não é questão de comunicação, é de interações que extrapolem os 

requisitos legais e de licenciamento ambiental.’ Então não é um fato de como 

comunicar melhor, e sim de fazer mais de fato pelo meio ambiente e pelas 

comunidades do entorno. [Entrevistado 15/ junho 2021] 

 

Apesar da abrangência que a comunicação pode ter, alguns entrevistados acreditam que 

o tema de sustentabilidade ainda está muito restritos aos profissionais que trabalham na área. 

 
Eu acho que ainda é um tema muito restrito para o pessoal que está envolvido. 

Eu não vejo essa divulgação, seja de uma empresa de energia elétrica, de uma 

empresa do segmentos de transporte ou do varejo. O que eu tenho visto é 

através da plataforma LinkedIn, as pessoas que são do meio publicarem, esse 

grupo de relações com investidores. Então eu não vejo um acesso fácil para 

todo mundo para acompanhar o que a empresa tem feito de iniciativa social e 

ambiental. A gente tem observado através de benchmarking com outras 

empresas porque a gente é da área. [Entrevista 18/ setembro 2021] 

 

Além da complexidade de alinhar a comunicação com a estratégia corporativa e 

direcionar a linguagem para o público-alvo, a criação de conteúdo ainda envolve outras 

variáveis críticas como criação da campanha, orçamento disponível, estrutura societária da 

empresa, dentre outros. No trecho a seguir, o entrevistado 7 ressalta as complexidades 

operacionais na criação de uma campanha publicitária em uma empresa estatal, que vai além 

da preocupação com a construção de uma imagem positiva perante a sociedade. 

 
Se for para o investidor, se for para um stakeholder que participa da empresa, 

para o mercado financeiro, por exemplo, isso foi feito, isso foi cumprido. Não 

tinha muito desafio porque isso consta no relatório. Se for para se comunicar 

com a sociedade em geral, com o público em geral, é mais difícil, porque 

muitas vezes você não tem peças publicitárias disponíveis. Às vezes é questão 

de ter um orçamento para isso, de ter uma agência publicitária já dedicada para 
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esse tipo de campanha. Se for uma empresa estatal, principalmente, você tem 

um desafio grande, porque a questão da contratação de uma agência para fazer 

uma campanha publicitária específica não é uma coisa rápida, tem que cumprir 

leis de contratações que são bem difíceis de ter rapidamente acesso a um 

contrato de publicidade e a própria elaboração da campanha de veiculações às 

vezes é cara, não é algo tão barato. Às vezes, você levar essa percepção do 

que você tá fazendo para a sociedade não é tão trivial, muito mais pelo 

operacional. [Entrevistado 7/ junho 2021] 

 
No setor elétrico, a margem orçamentária disponível a campanhas publicitárias difere 

de um setor não regulado, pois as distribuidoras, por exemplo, são remuneradas através da tarifa 

de energia elétrica que são reajustadas de acordo com o mecanismo de revisão tarifária. Os 

investimentos que a empresa faz precisam ser reconhecidos pela Agência Reguladora para o 

repasse parcial ou integral aos consumidores. Dessa forma, as distribuidoras precisam 

direcionar seus esforços em investimentos que possam ser reconhecidos pela ANEEL, como 

operação e manutenção da rede elétrica. Alocar recursos em campanhas de marketing e 

publicidade não agregará valores significativos a operação da empresa, limitando assim, os 

gastos dessas empresas em campanhas publicitárias. 

 
Uma empresa privada normalmente pode decidir o quanto vai gastar em 

marketing, já uma empresa do setor elétrico tem os investimentos que ela 

precisa estar fazendo na base de remuneração regulatória. Ela tem muito 

menos margem, ela não pode gastar mais em marketing e aumentar o preço da 

tarifa depois. Ela precisa atender ao bolso do cliente cativo. [Entrevistado 20/ 

junho 2021] 

 

Tinha um projeto que a gente queria doar aquecedor solar e que o cliente não 

queria porque ele desconfiava. [...] Na pesquisa Abradee tem os quesitos de 

responsabilidade social. Se você olhar, eles (os consumidores) falam como se 

a gente (empresa) não fizesse nada. A gente faz, faz, faz... mas é jogo para a 

empresa gastar milhões para fazer propaganda em horário nobre sobre os 

ODS? Aí é muito marketing,[...] e a empresa sempre trabalhou em monopólio 

natural. [Entrevistado 13/ junho 2021] 

 

Nas entrevistas foram relatadas a importância das campanhas publicitárias para 

formação da opinião dos consumidores, indicando que o público não reconhece 

espontaneamente os esforços da empresa, caso não haja um estímulo para essa lembrança. Foi 

possível perceber também os desafios específicos de cada segmento da cadeia produtiva do 

setor elétrico. As distribuidoras, por exemplo, foram quase unânimes em relatar uma maior 
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dificuldade de reconhecimento pelo público devido aos problemas operacionais e preço cobrado 

na tarifa de energia, indicando que o nível de satisfação do cliente influencia na percepção que 

ele tem da atuação da empresa na sociedade. 

 

A empresa faz um esforço tremendo, positivo para sociedade no combate ao 

furto, mas a empresa tem essa questão de ter uma prestação de serviço ruim. 

E esse é o problema de você ter uma cultura de furto de energia. A empresa 

não atende, porque ela não pode entrar a noite, porque ali tem bandido, porque 

o tráfico não permite, porque tem tiroteio, porque tem uma operação da polícia 

na comunidade. Então a empresa é mal vista pela população carioca, a gente 

sempre teve ações para tratar, mas é um trabalho muito difícil. [...] A empresa 

pode se esforçar ao máximo, mas é difícil você conseguir amplificar isso, 

quando a empresa é vista como uma empresa que tem uma distribuição de 

energia com um serviço ineficiente. [Entrevistado 6/ junho 2021] 

 

A responsabilidade social, preservação do meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável deve ocorrer em conjunto com a qualidade do serviço ofertado. A disseminação 

positiva da marca só acontece se não houver coerência entre os discursos. Não adianta a 

empresa se mostrar sensibilizada com as pautas ambientais se o cliente final está insatisfeito 

com o serviço ofertado. 

Não adianta falar “agora a Empresa A é verde”, mas o sujeito precisar ligar 10 

vezes para trocar a titularidade do apartamento que ele alugou. Existe uma 

agenda de processos internos a ser feita que tem que ocorrer antes ou em 

paralelo com o desenrolar de outras atividades no âmbito da sustentabilidade. 

Precisa de um determinado tempo para que se tenha essa imagem reputacional 

da companhia melhorada para que aí a gente consiga emplacar, em conjunto, 

essa agenda de sustentabilidade com o público em geral. [Entrevistado 16/ 

junho 2021] 

 

A satisfação é impactada por tantas coisas: pelo fornecimento, pelo 

atendimento, então assim, a imagem ela é um pedacinho disso. O cliente das 

concessionárias ainda está um pouco distante dessa imagem, ele pesa pouco 

os benefícios que essa indústria dá para ele, ele só vê o lado negativo. 

[Entrevistado 3/ junho 2021] 

 

De acordo com os gestores, as dificuldades encontradas no campo exerce um efeito 

maior no segmento de distribuição que nos segmentos de geração e transmissão, pois esses não 

atuam diretamente com o cliente final. Nesse sentido, as campanhas publicitárias atuariam no 

sentido de equilibrar as visões dos clientes, que geralmente lembram apenas dos aspectos 
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negativos. Foram destacados também que para o segmento de geração de energia, o ambiental 

tem um peso maior que o social devido as características operativas desse segmento. 

 
Eu entendo que existe uma diferenciação entre os setores e até mesmo dentro 

dos próprios segmentos. A abordagem de sustentabilidade pelos pilares 

ambiental, social e de governança é tratado atualmente de maneira 

diferenciada em cada um dos segmentos. Em uma distribuidora, a abordagem 

evidentemente é muito maior no âmbito social e eventualmente no de 

governança. Dentro do segmento de transmissão, tem uma carga ambiental e 

social na sua implantação, mas não na sua operação. E do ponto de vista de 

governança, é uma prerrogativa muito ligado a cada sociedade. No âmbito da 

geração aí a gente já tem uma essa agenda ambiental muito mais desenvolvida, 

tendo em vista matrizes mais limpas. [Entrevistado 16/ junho 2021] 

 

De acordo com os entrevistados, o setor de geração de energia tem uma operação 

diretamente relacionada com recursos ambientais, enquanto na distribuição o aspecto social tem 

uma relevância maior, com ações voltadas para eficiência energética e educação da população 

em relação a furtos de energia e consumo consciente. 

 
No setor de geração, a gente mexe muito com recursos naturais, a gente tem 

usinas hidrelétricas, então a água, o nosso reservatório, isso está muito 

intrínseco no dia a dia do nosso trabalho. Não que no setor de distribuição não 

esteja, mas é diferente. É uma maneira diferente de abordar as questões 

ambientais. Na geração, como isso já faz parte da paisagem, acho que isso está 

mais enraizado, deixa de ser só mais um processo, já está mais no dia a dia. 

[Entrevista 10/ junho 2021] 

 

Já a distribuição de energia é outra realidade. Nesse eu vejo que as ações 

sociais estão muito voltada para a questão de segurança, onde tem muito 

acidente com a rede e algumas com as populações de baixa renda para 

universalizar o acesso a luz. Mas ainda faltam ações que tenham foco na 

comunidade e no meio ambiente, ainda precisa avançar nessa questão de 

sustentabilidade. [Entrevistado 15/ junho 2021] 

 

Na década de 1990, diante da incapacidade de investimento do Estado e a possibilidade 

de falta de energia, o Governo Federal iniciou a desestatização do setor e grande parte das 

distribuidoras de energia foi privatizada nesse período. Apesar desse evento ser sido há 2 

décadas, as pessoas ainda se recordam das distribuidoras como empresas públicas e não 

privadas. Dessa forma, associam os serviços de fornecimento de eletricidade, assim como os 

projetos voluntários da empresa, como uma obrigação do Estado. 
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As pessoas ainda associam a gente a uma imagem de empresa pública e acham 

que os projetos sociais que a gente faz ou que a gente apoia, não tem um peso 

significativo para o tamanho das empresas. Eles acham que é pouco e que a 

empresa não faz mais do que a obrigação dela, já que ela é a única 

concessionária que tem no Estado. A gente vê muito comentário que a gente 

não faz mais que a obrigação, que a energia está muito cara, que tem mais que 

ajudar mesmo, porque o pessoal não tá tendo dinheiro para pagar conta. [...] 

As empresas de distribuição ainda tem uma herança de empresa de serviço 

público e as pessoas acham que o que a gente tá fazendo é obrigação, que a 

gente oferece um serviço que é público e tem que ajudar a comunidade. As 

vezes a gente investe mais que uma Natura, mas as pessoas reconhecem um 

projeto da Natura, mas não reconhece o que é aportado pela empresa. 

[Entrevistado 14/ junho 2021] 

 

A sociedade demanda cada vez mais por uma comunicação transparente por parte das 

empresas, porém o entrevistado 9 sente uma maior preferência da imprensa na divulgação de 

aspectos negativos em detrimento dos aspectos positivos da empresa. Essa preferência da mídia 

pelos acidentes e falhas da empresa corrobora com os estudos de Lorraine, Collison e Power 

(2004) e Fernandes (2013) que relataram também uma maior difusão de notícias negativas sobre 

as positivas. 

Tudo que a gente percebe da empresa de mais positivo, que ela cresce, que ela 

que ela tem resultados bons, eu não vejo muito repercutir na mídia. Mas se 

você tiver alguma questão negativa, isso repercute muito na mídia. Então essa 

é a minha percepção. Se você pegar o histórico da empresa, de uma forma 

geral, tem muitas coisas boas que a mídia não fala, talvez porque não chame 

atenção como uma outra questão que pudesse trazer um impacto, um 

problema. A empresa, por exemplo, tem dezenas de barragens. Nunca tivemos 

um acidente com as nossas barragens e isso não fica claro para muitos, mas 

se acontecer um acidente, fica. O preço da energia, uma das mais baratas do 

Brasil. A gente vende energia muito abaixo do que o mercado privado vende. 

Então assim, tem muitas questões também que que a mídia não repercute 

tanto. [Entrevistado 9/ junho 2021] 

 

Outro entrevistado cita que alguns segmentos têm suas ações de sustentabilidade mais 

encobertos que outros, indicando a dificuldade que às vezes uma empresa, que já possui uma 

gestão voltada para a sustentabilidade, ganhar o interesse da mídia. 

 
É muito mais fácil, de certa maneira, e dá muito mais barulho na imprensa, 

uma empresa que é altamente poluente, que tem um parque de usinas 

termoelétrica, promover uma iniciativa de descarbonização do que uma 

empresa de distribuição, de transmissão, implementar uma agenda de 

sustentabilidade. Hoje em dia é muito mais fácil uma empresa, que tem uma 
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matriz super suja, falar sobre descarbonização e isso ganhar muita atração na 

imprensa do que uma empresa que tem um parque gerador limpo ganhar 

visibilidade na imprensa, ou nas mídias especializadas, ou até mesmo da 

comunidade de investidores e de investimento em geral, porque não é um 

assunto que ganha momento. [Entrevistado 16/ junho 2021] 

 

Porém, quando a atuação dos projetos sociais são direcionados a municípios com um 

número reduzido de habitantes, foi destacado o envolvimento positivo da mídia local na 

divulgação dos editais da empresa. 

 
A gente percebe uma aderência muito grande da mídia às nossas pautas 

socioambientais, tudo que a gente tenta emplacar na imprensa a gente tem uma 

acolhida grande. Eu acho que tem uma demanda por essas notícias. A mídia 

local, principalmente, eles estão carentes de boas notícias. Então se você está 

chegando com uma escola de eletricistas em uma cidade pequena ou no 

Estado, quando você chega com um edital de cultura que abrange o Estado 

inteiro, um curso de capacitação de terceiro setor de ONGs, eu acho que a 

mídia ela embarca muito junto. [Entrevistado 8/ junho 2021] 
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5. DISCUSSÕES E CONCLUSÃO 

O conceito de sustentabilidade aplicada ao meio empresarial não é um tema novo, porém 

a recente incorporação de fatores ESG no processo de tomada de decisão e a valorização de 

corporações socialmente responsáveis na alocação de recursos pelos investidores têm alterado 

a forma como as empresas vem abordando a lógica do desenvolvimento sustentável. O tema de 

sustentabilidade, que antes era visto como um tema não financeiro, hoje é interpretado como 

ferramenta impulsionadora de investimentos. A adoção de práticas ESG se tornou obrigatória 

para as empresas que desejam manter a longevidade do negócio. 

Sem nenhuma pretensão de esgotar o debate, a pesquisa buscou aprofundar o 

entendimento sobre desafios de conciliar a responsabilidade socioambiental com as atividades 

operacionais do setor elétrico, identificando as principais motivações para adoção de políticas 

sustentáveis e os desafios encontrados nessa implementação. 

O interesse da autora pelo setor de energia elétrica deve-se pelo fato de ser um setor 

relevante para o desenvolvimento econômico do país, estar enfrentando uma crise hídrica 

resultante de uma má gestão de planejamento e possuir uma estrutura de mercado que varia ao 

longo da cadeia de energia, podendo ser de contratação livre ou regulada. O modelo econômico 

do setor elétrico no Brasil é um dos mais complexos, tornando a pesquisa ainda mais 

desafiadora. 

Assim como os especialistas (BORGES, 2011, PACHECO et al., 2016), todos os 

entrevistados destacaram o pioneirismo do setor elétrico nos compromissos socioambientais 

quando comparado aos demais setores de infraestrutura do país, principalmente pelo uso de 

energias renováveis. Porém, no desempenho geral como país, apresenta um baixo nível de 

desenvolvimento sustentável quando comparado aos países europeus, sendo apontado tanto na 

literatura (ANBIMA, 2020) como pelos entrevistados com um planejamento mais focado no 

curto prazo, uma maior preocupação em atender a legislação vigente e um investimento pontual 

apenas nos momentos necessários, e não uma política ampla que considere o ambiental, social 

e governança de forma integrada e com foco a longo prazo. 

Durante a pesquisa, foi possível perceber um alinhamento na fala dos entrevistados com 

os assuntos apontados no referencial teórico. A literatura apontou uma mudança na percepção 

do papel social da empresa na sociedade, saindo de uma visão de assistencialismo empresarial 
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para uma revisão na governança (MELO NETO E FROES, 2001; MATTERN, 2009; 

LINHARES ET AL., 2017; PINTO, 2020), envolvendo inclusive uma mudança na cultura 

interna das empresas. 

Assim como na literatura, foi possível identificar essa mudança de pensamento nos 

entrevistados, que não abandonaram o discurso de maximização dos lucros para os acionistas, 

mas incluíram a preocupação na garantia dos recursos para as gerações futuras, ressaltando a 

importância de investir dentro dos limites da capacidade regenerativa do planeta. Essa mudança 

de pensamento não aparece apenas nos discursos, mas também em mudanças nas estruturas 

organizacionais. Com o intuito de alinhar o discurso direcionado ao público externo com as 

ações voltadas para o público interno, as organizações têm aumentado as políticas voltadas para 

a diversidade de gênero e valorização dos colaboradores. O setor elétrico é majoritariamente 

dominado pela participação masculina e diferentes entrevistados relataram os esforços das 

empresas em aumentar a participação feminina e o debate sobre a diversidade. Porém, alguns 

relataram que apesar do maior debate sobre o tema, ainda se percebe na alta administração uma 

predominância e homogeneidade no perfil, representada através de homens, brancos e 

heterossexuais. 

Tanto na pesquisa bibliográfica, como também pelas falas trazidas pelos entrevistados, 

foi possível notar que a relevância dada atualmente ao tema de sustentabilidade está diretamente 

relacionada com o interesse do mercado financeiro em lidar com os riscos econômicos, sociais 

e ambientais. Esse reconhecimento dos critérios ESG como ferramenta de análise de risco 

entrou no processo de precificação, interferindo na concessão de crédito e também na taxa de 

captação, exemplificando o potencial que este mercado possui de motivar mudanças nas 

políticas internas das empresas. Essa mudança de comportamento do mercado direciona para 

uma mudança de comportamento dentro das organizações, que tentam se adequar a esse novo 

paradigma para manter acesso contínuo aos investimentos. 

Vale destacar, que o interesse do mercado financeiro em aumentar a diversidade nas 

empresas também converge com a preocupação de falta de mão de obra qualificada no futuro, 

principalmente nas áreas relacionadas a tecnologia. No Brasil, apesar das mulheres estarem em 

maior número que os homens no ensino superior, no mercado de trabalho elas representam 

apenas 40% da força global de trabalho. A participação feminina mundial em áreas técnicas é 
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ainda mais baixa, sendo 26% em ciência de dados e inteligência artificial, 15% em engenharia 

e 12% em computação na nuvem, enquanto no Brasil, a participação feminina nessas áreas são 

respectivamente 18%, 11% e 5% (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020) . 

Apesar da segregação em função do gênero ocorrer de forma diferenciada de acordo 

com o setor e com o país, as três áreas mais promissoras para a próxima década também são as 

áreas que mais carecem de participação feminina, justificando a relevância em estimular a mão 

de obra feminina para essas áreas. 

Ao longo da pesquisa, tornou-se claro que, para os investidores, um dos principais 

benefícios na incorporação de fatores ESG em suas tomadas de decisão, é a possibilidade de 

redução de riscos financeiros. No caso do setor elétrico, foram relatados nas entrevistas que 

esse mapeamento prévio dos aspectos ambientais e sociais auxiliam na pacificação com as 

comunidades impactadas pela construção do empreendimento, diminuindo eventuais rejeições 

que possam vir a acontecer, como o deslocamento de famílias e impactos ambientais inerentes 

ao projeto. 

Há intensos conflitos socioeconômicos entorno das construções de usinas geradoras, no 

entanto foi trazido, tanto na literatura (ALESSIO, 2004; REIS, 2020) como pelos entrevistados, 

que a conscientização ambiental é historicamente mais aprofundada que as questões sociais. O 

Brasil sediou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, a Eco-92, e 

apesar de apresentar um elevado nível de desigualdade social, o âmbito social não evoluiu da 

mesma forma que o ambiental, ganhando relevância apenas nos anos mais recentes. 

Tanto na literatura (BLOOMBERG, 2020; EXAME, 2021), como nas entrevistas, foram 

relatadas as dificuldades na coleta e mensuração dos dados sociais frente aos ambientais, como 

por exemplo, a dependência e carência de dados governamentais para o acompanhamento dos 

benefícios dos projetos sociais. O fato também de não existir uma escala única para todos os 

projetos envolvendo a comunidade, dificulta a priorização entre os pares no processo de tomada 

de decisão. Normalmente, as análises de impacto são individualizadas para cada projeto e a 

comparação é dificultada pela ausência de métricas quantitativas, sendo em alguns casos, o 

acompanhamento dos benefícios gerados apenas qualitativo. 

Na literatura, os especialistas (UNGARETTI, 2020; BLOOMBERG, 2020) também 

afirmam algo similar, criticando a falta de padronização não apenas nos projetos voluntários 
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das empresas, mas nos rating ESG adotados pelas agências. Essa falta de um score único para 

avaliar as empresas dificulta as análises dos investidores, além da falta de padronização nos 

relatórios de sustentabilidade, em que cada empresa escolhe os indicadores que deseja reportar, 

não havendo uma uniformidade na divulgação entre empresas do mesmo setor. 

O mercado de investimentos sustentáveis cresceu de forma exponencial nas últimas 

décadas, acompanhados de títulos greenbonds, criação de índices de sustentabilidade nas bolsas 

de valores, aumento de número de emissões de relatórios de sustentabilidade, dentre outros, e 

além do mercado financeiro ser o maior impulsionador para uma política voltada para o 

desenvolvimento sustentável, durante a pesquisa foi possível perceber a influência de mais duas 

outras frentes: mudança de mentalidade das novas gerações, que acompanhou uma mudança no 

perfil de consumo, e cenários de incertezas futuras, como pandemia e mudanças climáticas. 

Com aumento das preocupações ambientais, aumentaram as publicidades voltadas a este 

tema, e a evolução na consciência ecológica alterou o modo de consumir, principalmente nas 

gerações mais novas. A busca pela criação de produtos que não degradam o meio ambiente e 

a maior cobrança por responsabilidade corporativa diante dos temas sensíveis a sociedade, 

como direitos sociais e respeito a diversidade, tornou a preocupação socioambiental um 

diferencial para fortalecer uma postura mais sociais e ecológicas. 

Nesse contexto, a disputa pela maior participação no mercado não se concentra mais apenas 

em funcionalidade e preço (KPMG, 2021), está havendo uma transição para uma nova cultura 

empresarial, motivada pela percepção social dos problemas contemporâneos enfrentados pela 

sociedade. A crescente relevância desse tema é também uma oportunidade de diferenciação 

das marcas, de criação de novos processos internos e práticas alinhadas com essas novas 

exigências dos stakeholders, pois o papel social da empresa passa a ser questionado, e a 

comprovação do discurso em prol da sustentabilidade (storytelling) acontece através das 

atitudes (storydoing) dessa empresa, e caso não haja uma coerência entre ambas, a organização 

pode ser acusada de greenwashing ou socialwashing. A desconfiança e ceticismo com as 

marcas é uma consequência natural desse excesso de publicidade em torno do tema. 

A valorização do consumo consciente por parte dos consumidores, pode exigir uma 

adaptação no modelo de negócios das distribuidoras de energia, caso seja aprovado no 

Congresso a possibilidade do consumidor residencial escolher o seu fornecedor. O Novo Marco 
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Regulatório do Setor Elétrico Brasileiro (PLS 232/2016), que está tramitando no Congresso 

Nacional, prevê a possibilidade de portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras e o 

resultado favorável pode alterar o direcionamento estratégico das companhias desse segmento. 

No modelo de mercado de livre concorrência, o consumidor final possui maior poder de 

barganha e pode escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Essa mudança pode alterar a 

forma como a empresa dialoga com os seus consumidores, que hoje são impedidos por lei de 

escolher o seu fornecedor. Diferentes entrevistados relataram uma preocupação em alinhar a 

operação a uma ambientalmente responsável devido a essa abertura de mercado. 

Por um lado, o fato das distribuidoras atuarem em um regime de concessão, com 

consumidores residenciais que não possuem poder de decisão na escolha do seu fornecedor, 

pode justificar a baixa frequência de campanhas publicitárias, estratégia essa completamente 

diferente de uma empresa que precisa convencer o consumidor sobre seus produtos. A outra 

justificativa apontada pelos entrevistados é que a remuneração das distribuidoras ocorre através 

do valor da tarifa de energia, reajustados de acordo com mecanismo de revisão tarifária e 

reconhecidos pela Agência Reguladora para o repasse parcial ou integral dos investimentos 

realizados aos consumidores, limitando assim, os gastos das campanhas publicitárias. 

Devido a inúmeros fatores e complexidade do tema, alguns entrevistados 

compartilharam a dificuldade em mudar a visão da liderança, voltada para os acionistas, para 

uma visão voltada a todas as partes interessadas, sob o argumento que geraria mais custos do 

que valor para a companhia. A ausência de retorno imediato e a falta de previsibilidade de 

retorno financeiro ainda é um desafio para um maior engajamento dessa pauta na alta 

administração, sendo citado como um fator crítico para a mudança de cultura. 

Alguns ainda relatam que o debate ainda é restrito apenas aos profissionais que atuam 

na área, e dessa forma, os consumidores não lembram espontaneamente as ações que a empresa 

promove. Nesse sentido, os entrevistados relataram uma maior dificuldade de reconhecimento 

pelo público no segmento de distribuição, devido principalmente valor da tarifa e as 

dificuldades operacionais encontradas em algumas áreas de concessão, como o furto de energia 

e operações em áreas de risco. A qualidade do fornecimento fica comprometida em 

determinadas áreas de concessão, e nesses casos, os consumidores associam a marca a um 

serviço precário, prejudicando a imagem da companhia. A percepção negativa sobre a marca 
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parece ter um efeito maior no segmento de distribuição, e normalmente as empresas adotam 

ações voltadas para eficiência energética e conscientização da população, enquanto os 

segmentos de geração e transmissão possuem um maior enfoque em preservação ambiental e 

conflitos sociais oriundos das implementações dos empreendimentos elétricos. 

Em adição, vale destacar que cada segmento da cadeia produtiva de eletricidade 

representa desafios distintos na implantação de uma cultura mais sustentável, porém o 

movimento para maior responsabilidade social não deve se reduzir a mais uma ferramenta de 

marketing ou a uma prática para aumentar os retornos financeiros dos acionistas. Ela deve 

considerar as complexidades de cada setor de atuação e resultar em uma nova forma de gestão 

de negócios, sendo co-responsável pelo progresso da comunidade na qual ela está inserida. As 

opiniões dos profissionais do setor elétrico convergiram com os estudos da literatura, tanto na 

percepção mais ampla do conceito de sustentabilidade como na urgência que este tema deve ter 

tratado nas concessionárias de energia. 

Este estudo se baseou nas visões e opiniões pessoais de 20 profissionais atuantes no 

setor elétrico, e embora a interferência da subjetividade do pesquisador e dos entrevistados 

possa ser uma limitação, esta subjetividade também enriquece o estudo ao apresentar visões 

que são construídas a partir da experiência profissional de cada indivíduo. Porém, para 

minimizar essa interferência, sugere-se uma pesquisa em uma amostra maior, abrangendo 

diferentes setores e com o mesmo número de participantes de cada departamento entre as 

empresas, para facilitar a comparação e identificação novos insights relacionados a cultura 

organizacional de cada concessionária. 

Para estudos futuros recomenda-se a ampliação do universo de pesquisa para o setor de 

saneamento. Pois, assim como o acesso à energia elétrica é essencial para o desenvolvimento 

urbano, o acesso aos serviços de saneamento básico é condição fundamental para a dignidade 

humana. O Brasil ainda apresenta um serviço de saneamento básico precário e com poucos 

atrativos a iniciativa privada. 

Diferentemente do setor elétrico, a regulação de saneamento não é centralizada, e sim 

pulverizada em órgãos estaduais e municipais, gerando inúmeros agentes reguladores e desafios 

distintos a cada região geográfica. Dessa forma, torna-se interessante e desafiador compreender 
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as diferentes compreensões sobre o tema de sustentabilidade e os desafios específicos de cada 

região. 
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ANEXO I 

 

Na pesquisa IASC as distribuidoras são categorizadas por porte de mercado e região e, 

dessa forma, três distribuidoras da Empresa B estão na região Nordeste. A Tabela 4 indica a 

evolução da satisfação dos consumidores para todas as concessionárias do Nordeste. 

Considerando os critérios da própria ANEEL para classificar os serviços das distribuidoras, 

nenhuma concessionária atingiu a excelência (acima de 80 pontos), estando todas na 

classificação regular (40 < pontos ≤ 60) ou boa (60 < pontos ≤ 80). 

 
Tabela 4: Evolução das notas IASC na região Nordeste 

Fonte: Pesquisa IASC 2019 ANEEL Elaboração: Própria 

 

Já a Tabela 5 apresenta a evolução para a região Sudeste, região de atendimento da 

subsidiária pertencente a Empresa A e uma subsidiária pertencente a Empresa B. 

 
Tabela 5: Evolução das notas IASC na região Sudeste 

 
Fonte: Pesquisa IASC 2019 ANEEL Elaboração: Própria 
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ANEXO II 

 
 

Na pesquisa ABRADEE, as distribuidoras são organizadas em função do número total 

de consumidores: até 500 mil e acima de 500 mil. Nesse estudo a categoria analisada é a 

Responsabilidade Socioambiental, sendo avaliados sete atributos: 

 
• Empresa que oferece apoio ou realiza programas sociais, como por exemplo, programas 

de incentivo ao esporte, à melhoria da educação e das condições de saúde; 

• Empresa que realiza ou oferece apoio a eventos culturais como, por exemplo, realização 

de shows, exibição de filmes, peças de teatro, exposições etc.; 

• Empresa preocupada com a prevenção de acidentes com a rede elétrica e segurança da 

população; 

• Empresa que investe para levar energia elétrica para regiões não atendidas; 

• Empresa que contribui para o desenvolvimento econômico da sua cidade; 

• Empresa que facilita o acesso dos cidadãos com necessidades especiais (idosos, 

deficientes, etc.) a todas as suas formas de contato e meios de comunicação com 

consumidores; 

• Empresa honesta, que cumpre com suas obrigações com todos os públicos com os quais 

se relaciona sejam eles consumidores, parceiros, fornecedores, governo etc. 

 
Dessa forma, a Tabela 6 ilustra o ranking geral de 2019 para o indicador RSA. 
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Tabela 6: Ranking ABRADEE 
 

  Ranking  

Distribuidoras Responsabilidade Socioambiental (RSA) 

RGE 1 

Copel 2 

Elektro 3 

Energisa TO 4 

EDP SP 5 

Energisa PB 6 

Energisa Sul-Sudeste 7 

Cosern 8 

Energisa SE 9 

CPFL Piratininga 10 

Cemar 11 

Celesc 12 

CEB 13 

CEEE 14 

EDP ES 15 

CPFL Paulista 16 

Cemig 17 

Energisa MT 18 

Coelba 19 

Amazonas Energia 20 

Enel SP 21 

Energisa MS 22 

Enel CE 23 

Celpe 24 

EQTL Alagoas 25 

Ceron 26 

EQTL Piaui 27 

Enel GO 28 

Enel RJ 29 

Light 30 

Celpa 31 

Fonte: Pesquisa ABRADEE 2019 Elaboração: Própria 
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ANEXO III 

1. Qual a sua percepção sobre sustentabilidade no setor de energia? 

2. Quais são os benefícios esperados pela empresa em investir em ações sociais e 

ambientais? 

3. De que forma os benefícios são apurados? Existe alguma avaliação de retorno para 

empresa (indicadores/métricas)? 

4. Desde quando a empresa passou a investir em ações socioambientais? 

5. Como são decididos os projetos sociais e ambientais que a empresa deve apoiar? E como 

que a empresa define o quanto ela vai investir no social/ambiental? Há uma preferência 

pelo ambiental ou pelo social? 

6. Houve um aumento/diminuição dos investimentos? 

7. Houve alteração na reputação da empresa após a implementação de práticas 

socioambientais? 

8. A pandemia mudou de alguma forma o olhar para o aspecto ambiental ou social na 

empresa? 

9. Quais os desafios em refletir as ações socioambientais da empresa na imagem que ela 

transmite ao público? 

10. Há algum aspecto negativo ou algum contraponto para a empresa não aderir as práticas 

socioambientais ? 


