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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é entender se as empresas brasileiras com melhor desempenho 

socioambiental (Environmental e Social, da sigla ESG) obtiveram melhores performances 

financeiras durante a crise novo Coronavírus. O estudo contém uma amostra de 162 empresas 

de capital aberto na bolsa de valores brasileira. O índice RobecoSAM foi selecionado para 

medir a performance socioambiental das empresas, e, as variáveis de retorno anormal, 

volatilidade e rentabilidade para medir a performance financeira. O período de análise foi o 

primeiro semestre de 2020, durante a crise causada pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2). A 

natureza e a velocidade do efeito sugerem que as empresas não tiveram tempo para se adaptar 

e responder à pandemia, tendo o mercado financeiro reagido às condições pré-existentes das 

firmas e suas respectivas habilidades de enfrentar a crise (Albuquerque et al., 2020). Os 

resultados encontrados indicam que um melhor desempenho socioambiental (ES, da sigla ESG) 

leva a um melhor desempenho financeiro.  O estudo apresenta que a variação de um desvio 

padrão do índice ES, resulta em um aumento no retorno anormal de 4.36% no 1T20, uma 

redução da volatilidade de 7% da média no 1T20 e um aumento na rentabilidade das empresas 

(ΔROA aumenta em 1.08 p.p. e o ΔGiro do Ativo aumenta em 1.18 p.p.) no 1S20. Além disso, 

para as empresas do primeiro quartil com melhores índices ES, os retornos anormais diários 

foram 0.79% maiores do que as demais empresas (a partir do início da pandemia). Por outro 

lado, as empresas com pior índice ES apresentaram retornos anormais diários 0.72% maiores 

que as empresas do primeiro quartil após a aprovação do auxílio emergencial. Portanto, a 

pesquisa traz evidências de que um melhor desempenho socioambiental (ES, da sigla ESG) leva 

a uma melhor performance financeira durante a crise da pandemia, mas existe uma relação 

inversa imediatamente após a aprovação do auxílio emergencial. Desde modo, os investimentos 

em ações socioambientais podem ser considerados um seguro para as empresas minimizarem 

suas perdas durante as crises da economia. 

 

Palavras-chave: ESG; Performance Financeira; Responsabilidade Social Empresarial; Finanças 

verdes; sustentabilidade 

  



ABSTRACT 
 
This research aims to understand the relationship between environmental and social 

responsibility (ES, from ESG index) and corporate financial performance during the new 

coronavirus crises. The research sample consist of 162 public companies in Brazil. To measure 

the ES index, the RobecoSAM agency was chosen as it presented a higher coverage of brazilian 

market. To capture the financial performance, the abnormal returns, volatility, and company 

profitability were considered. The research focused the analysis during the new coronavirus 

(SARS-Cov-2) impact at the stock market, occurred during the first semester of 2020. The 

unexpected and exogenous nature of the shock suggest that firms had limited time to respond, 

therefore, the market reacted to the pre-existing firm conditions (Albuquerque et al., 2020). The 

research found evidence that it pays off to have high ES scores and shows that for one standard 

deviation increase on ESst it is observed an increase of 4.36% on abnormal returns, a reduction 

of 7% on firm’s volatility and an increase on firm’s profitability (ΔROA up by +1.08 e ΔAsset 

Turnover up by +1.18). Furthermore, for those companies with high ES scores (top quartile), 

the daily abnormal returns increased by 0.79% after the COVID-19 crises day one. On the other 

hand, the companies with low ES scores presented +0.72% higher daily abnormal returns after 

the approval of emergencies aid. The research found evidence that being environmentally and 

socially responsible leads to higher financial performance during the crisis, but a opposite 

relationship was found after the emergency aid approval. Therefore, the ES investments could 

be considered as an insurance to the companies to minimize their loses during an economic 

crisis. 

 

Keywords: ESG; Financial Performance; Corporate Social Responsibility; Green Finance; 

Sustainability 
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1. INTRODUÇÃO 

Em meio a uma das maiores crises sanitárias do mundo moderno (SARS-Cov-2) e a uma 

mudança nos hábitos de consumo da população, as empresas enfrentam grandes barreiras para 

continuar gerando valor para seus acionistas. Estes desafios somados ao debate sobre 

preservação ambiental e desenvolvimento social trouxeram a atenção das corporações de volta 

para a sigla ESG. O objetivo deste estudo é entender se as empresas brasileiras com melhor 

desempenho socioambiental (Environmental e Social, da sigla ESG) obtiveram melhores 

performances financeiras durante a crise novo Coronavírus (SARS-Cov-2). 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas estima que a temperatura do mundo 

se elevou, em média, um grau Celsius estimulado pelas ações humanas (IPCC, 2021). Na Figura 

1, pode-se observar uma comparação entre um cenário que considera apenas o aumento da 

temperatura causado por questões naturais (solar e vulcânico), e um outro cenário no qual é 

adicionado o impacto gerado pelas ações humanas. O IPCC incluiu no relatório que a principal 

causa do aumento da temperatura vem dos gases dióxido de carbono e metano, tendo estimado 

uma elevação ainda mais significativa no decorrer das próximas décadas, podendo a 

temperatura chegar a um aumento de quatro graus Celsius até o final do século 21.  

 
Figura 1 – Aumento da temperatura provocado pelas ações humanas 

 
Fonte: IPCC (2021), adaptado 

As corporações vêm acompanhando esse movimento, traçando metas para a redução ou a 

neutralidade da emissão de gases nocivos. Uma pesquisa realizada pela KPMG (2020) mostra 

que 80% das empresas incluíram temas como sustentabilidade em seus relatórios, e 65% dessas 

empresas divulgaram metas de redução de emissões de carbono. No lado social, a pesquisa 
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global de diversidade e inclusão mostra que, para 76% das empresas, a diversidade é um valor 

declarado ou uma área de prioridade para a organização (PwC, 2020). 

Embora tenham conhecimento sobre os impactos socioambientais, as empresas estão 

estruturadas para tomar decisões com objetivo de gerar valor para o acionista. Nas últimas 

décadas, estudos acadêmicos foram elaborados com o propósito de compreender a relação entre 

ações socioambientais e performance financeira. Se ações empresariais benéficas à sociedade 

estão conectadas a um aprimoramento da performance financeira, as empresas poderão atuar 

de forma mais consciente, organizando e estruturando suas ações de modo a evitar ou minimizar 

os impactos sociais causados diretamente por sua atuação ou mesmo promovendo ações 

tendentes a recuperar qualquer outro impacto social (Margolis, Elfenbein e Walsh, 2009). Caso 

esta relação seja de fato confirmada, as empresas poderão incluir essas iniciativas dentro de 

suas estratégias, independentemente de eventuais custos envolvidos, em razão de ser esperado 

um aumento na sua performance financeira. No entanto, os resultados encontrados na literatura 

são contraditórios (Friede, Busch e Bassen, 2015; McWilliams, 2001), e muitos estudos foram 

feitos utilizando uma amostra de empresas com capital aberto em países desenvolvidos, o que 

não necessariamente se aplica para os países emergentes.  

 

1.1 Pergunta de Pesquisa 

Uma das recomendações de Margolis, Elfenbein e Walsh (2009) é que, para medir o 

desempenho socioambiental, seja utilizado informações de agências especializadas. 

Atualmente, as agências especializadas disponibilizam estas informações de desempenho pelos 

índices ESG das empresas. O significado da sigla ESG é Environmental, Social and 

Governance (ambiental, social e governança, em português). A sigla foi criada em 2004, com 

objetivo de integrar os fatores ambientais, sociais e de governança para dentro do mercado de 

capitais (The Global Compact, 2004). Nos últimos anos, a discussão sobre fatores 

socioambientais vem se tornando cada vez mais relevante, e empresas como McDonalds, 

Volkswagen, Gerdau e Vivo atrelaram a remuneração variável de seus executivos ao 

desempenho do índice ESG (Azevedo e Lemos, 2021). 

No Brasil, um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020 apud Ross, 

2021) mostra que 59% das empresas que investem em sustentabilidade estão apenas pensando 

em melhorar sua imagem institucional. Além disso, 54% das empresas pesquisadas afirmam 

investirem com o objetivo de adequação a regulamentações ambientais (evitando multas, por 
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exemplo). Esta pesquisa mostra que o entendimento sobre o engajamento das empresas em 

ações socioambientais não é simétrico. Aproximadamente, metade das empresas investem em 

ações ambientais somente para atender às regulamentações impostas pelo governo, indicando 

que não são todas as empresas que enxergam investimentos ambientais um diferencial 

competitivo.  McWilliams (2001) demonstra que o nível ideal para investir em ações 

socioambientais pode ser determinado pela análise de custo-benefício. Em outros termos, os 

gestores devem tomar as decisões sobre investir em ações ambientais e sociais seguindo o 

modelo tradicional para tomada de decisão.  

McWilliams (2001) argumenta que uma estratégia socioambiental bem sucedida provocará uma 

movimentação rápida dos concorrentes, ajustando suas próprias estratégias, e o mercado voltará 

ao equilibrio. Por um lado, se a relação entre o desempenho socioambiental e o retorno 

financeiro for comprovada e positiva, a empresa que se movimentar primeiro terá, mesmo que 

por um curto espaço de tempo, uma vantagem competitiva. Seja esse retorno por aumento de 

vendas - a partir do momento que o consumidor optar por comprar os produtos das empresas 

mais sustentáveis - ou por redução de custos com energia elétrica ou multas ambientais. Por 

outro lado, se a relação for comprovada e negativa, a empresa que investir mais em ações 

socioambientais perderia competitividade e não priorizaria investimentos socioambientais no 

futuro. Esta perda de competitividade estaria atrelada à um aumento de custos e a investimentos 

de maior risco.  

Com esta dúvida ainda presente nas discussões corporativas, a pergunta central que o estudo 

propõe responder é: as empresas que se destacam com um melhor desempenho em ações 

socioambientais no Brasil apresentam melhores resultados financeiros durante o choque gerado 

pelo novo Coronavírus? O estudo traz evidências de que as empresas com melhor desempenho 

no índice ES (Environmental e Social, da sigla ESG) desempenharam melhor durante o início 

da crise do novo Coronavírus no Brasil. 

 

1.2 Contribuição do estudo 

Como mencionado anteriormente, a literatura sobre o efeito causal de ações socioambientais na 

performance financeira das empresas é contraditória. No entanto, utilizando a técnica de meta-

análise, alguns autores apontam evidência de que a relação entre as variáveis é positiva 

(Allouche e Laroche, 2005; Friede, Busch e Bassen, 2015; Margolis, Elfenbein e Walsh, 2009). 

Para os países emergentes, Garcia (2017) encontra evidências de uma relação negativa. 
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Rodrigo, Duran e Arenas (2016) encontram evidências de uma relação negativa para os países 

da América Latina. Além disso, a dúvida sobre a direção do efeito causal ainda persiste na 

literatura. Margolis, Elfenbein e Walsh (2009) encontram evidências que existe um ciclo 

virtuoso, no qual boas ações geram bons resultados e bons resultados geram boas ações. 

Resultados similares são encontrados por Choi, Kwak, & Choe (2010), Garcia (2017), Surroca, 

Tribó e Waddock (2010). As contradições apontam que existem dúvidas e, com isso, 

oportunidades para ampliação de estudos que buscam entender a relação causal das variáveis, 

principalmente para países emergentes. 

Margolis, Elfenbein e Walsh (2009), em seu estudo agregado utilizando técnicas de meta-

análise, elaboraram quatro tópicos que devem ser cobertos pelas futuras pesquisas sobre o tema. 

Primeiro, as avaliações do desempenho socioambiental devem ser oriundas de agências 

especializadas. Segundo, o estudo deve controlar ao mínimo as variáveis de tamanho, risco e 

setor que a empresa esta inserida. Terceiro, os dados de performance socioambientais e 

financeiras devem ser de períodos diferentes e a teoria sobre a direção da causalidade deve estar 

bem estruturada e explicada. Quarto, a relação do efeito causal entre o desempenho 

socioambiental e performance financeira deve ser investigada ao ponto de entender quais 

mecanismos estão gerando este efeito. O presente trabalho trata de todos esses tópicos 

mencionados, além de ampliar a literatura para os paises emergentes. 

O intervalo de tempo selecionado para o estudo foi o primeiro semestre de 2020, período no 

qual a pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2) trouxe um impacto imprevisto e externo 

para o mercado financeiro. O choque causado pela chegada repentina da doença proporcionou 

a possibilidade de identificação de uma possível relação causal entre o desempenho 

socioambiental (ES, da sigla ESG) e a performance financeira das empresas. A natureza e a 

velocidade do efeito sugerem que as empresas não tiveram tempo para se adaptar e responder 

à pandemia, tendo o mercado financeiro reagido às condições pré-existentes das firmas e suas 

respectivas habilidades de enfrentamento de crises. Portanto, a principal contribuição desta 

pesquisa é entender se as empresas com melhor desempenho ES apresentam maiores resultados 

financeiros, analisando a influência dessas ações no mercado brasileiro. Um estudo similar foi 

aplicado para empresas norte-americanas, concluindo que empresas com melhor desempenho 

ES apresentam melhores resultados financeiros (Albuquerque et al., 2020). 

Para mensurar os resultados financeiros, a literatura distingue em medidas de mercado e 

contábeis (Rodrigo, Duran e Arenas, 2016). Para medir a percepção do mercado, o retorno das 
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ações (Margolis, Elfenbein e Walsh, 2009; Albuquerque et al., 2020) e volatilidade 

(Albuquerque et al., 2020) foram selecionados. Além disso, a rentabilidade das empresas é 

utilizada como medida contábil no estudo (Albuquerque et al., 2020; Choi, Kwak e Choe, 2010; 

Margolis, Elfenbein e Walsh, 2009; Rodrigo, Duran e Arenas, 2016). Com isso, a pesquisa 

formulou as seguintes hipóteses: 

H1: As empresas com melhor desempenho ES apresentaram maiores retornos durante o início 

da pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2); 

H2: As empresas com melhor desempenho ES foram menos voláteis durante o início da 

pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2); 

H3: As empresas com melhor desempenho ES foram mais rentáveis durante o início da 

pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2). 

A hipótese H1 busca entender se os investidores tomam suas decisões levando em conta o 

desempenho ES das firmas. A hipótese H3 tem como objetivo entender, na visão contábil, se 

as empresas com melhor desempenho ES obtiveram melhores resultados financeiros. Por fim, 

a hipótese H2 busca entender se as empresas com melhor desempenho ES são menos voláteis, 

considerando que os investidores alocam seus recursos com objetivos de longo prazo em 

empresas mais sustentáveis. 

Para pesquisar a relação entre as variáveis utilizamos regressões cross section para os períodos 

do primeiro trimestre e primeiro semestre de 2020. E para entender a relação das variáveis ao 

longo do tempo, as regressões de diferença em diferenças foram utilizadas entre os meses de 

fevereiro e abril de 2020 (período com maior impacto na bolsa de valores brasileira). O estudo 

encontrou uma relação positiva entre a variável socioambiental e o resultado financeiro das 

empresas, concluindo que as empresas com melhor desempenho socioambiental (ES, da sigla 

ESG) apresentaram maiores retornos anormais, menor volatilidade e maior rentabilidade no 

período da pandemia. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Argumentos econômicos 

A despeito das evidências mostrarem que existe uma relação causal entre a gestão 

socioambiental das empresas e sua performance financeira (Choi, Kwak e Choe, 2010; Friede, 

Busch e Bassen, 2015; Margolis, Elfenbein e Walsh, 2009), é importante compreender quais 

são os argumentos econômicos que explicam tal comportamento. Como exatamente isso faz 

sentido? Henisz, Koller e Nuttal (2019) apresentam cinco formas que ESG pode gerar valor 

para as empresas, são elas: (1) Facilitar crescimento do top line; (2) Redução de custos; (3) 

Reduzir o risco regulatório e possíveis intervenções; (4) Aumentar a produtividade do 

colaborador e (5) Otimizar investimentos. Essas cinco maneiras estão apresentadas na Tabela 1 

a seguir. 

 

Tabela 1 - Fortalezas das 5 formas de gerar valor 

  FORTE ORIENTAÇÃO A ESG (EXEMPLOS) FRACA ORIENTAÇÃO ESG (EXEMPLOS) 

CRESCIMENTO DE 

VENDAS 

Atrair clientes com produtos mais sustentáveis. 

Atingir melhor acesso a recursos através de 

uma comunidade mais forte e melhor 

relacionamento com o governo. 

Perder clientes devido a uma conduta não 

sustentável (direitos humanos por exemplo), 

ou pela percepção de produtos não 

sustentáveis e não seguros. 

Perder acesso a recurso devido ao fraco 

relacionamento com a comunidade e governo. 

REDUÇÃO DE 

CUSTOS 
Menor gasto com energia e água 

Geração desnecessária de lixo e maiores custo 

de descarte de resíduos. 

Maiores gastos com embalagem. 

INTERVENÇÃO 

LEGAL E 

REGULATÓRIA 

Atingir uma melhor liberdade estratégica 

através da regulamentação. 

Obter subsídio e suporte do governo 

Sofrer com restrições no ponto de venda.  

Multas e penalidades que podem ser aplicadas 

por mal conduta. 

AUMENTO DE 

PRODUTIVIDADE 

Aumentar a motivação do colaborador. 

Atrair talentos através de uma melhor 

credibilidade social. 

Falta de propósito alinhado com os 

colaboradores, e, consequentemente, perda e 

restrição de talentos. 

OTIMIZAÇÃO DE 

INVESTIMENTOS E 

ATIVOS 

Melhorar retornos sobre investimentos através 

de uma melhor alocação de recursos 

direcionados ao longo prazo. 

Evitar investimentos que podem não se tornar 

viáveis no longo prazo devido a questões 

ambientais. 

Perder ativos relevantes por questões legais 

não previstas. 

Perder espaço para concorrentes que 

investiram em ativos mais sustentáveis. 

Fonte: Henisz, Koller e Nuttal (2019), tradução nossa. 
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Outro ponto relevante é o papel do governo na criação de regulamentações ambientais, 

conhecido como a hipótese de Porter. A hipótese de Porter considera que com uma 

regulamentação ambiental bem definida, as empresas teriam que se adaptar a uma nova 

realidade para evitar multas ambientais, embargos de obra ou qualquer outra forma de 

penalidade. Este motivador é um gatilho para fomentar a inovação sustentável (benefício supera 

o custo de implementação). Além disso, as regulamentações ambientais – que buscam a 

diminuição da poluição – incentivariam o aumento da produtividade das firmas, uma vez que 

as empresas teriam que produzir utilizando menos recursos. Com o aumento da produtividade 

e as inovações sustentáveis, as empresas se tornariam mais atrativas no mercado global e, 

consequentemente, teriam melhores resultados financeiros (Porter e Linde, 1995). Os autores 

citam alguns exemplos como: a melhoria no processo de tratamento da poluição com 

catalizadores, a redução de embalagem, o aumento do valor da sucata, o desenvolvimento de 

produtos com menores custos de descarte, a redução no gasto com energia, ter condição de 

trabalho mais segura, dentre outras. 

McWilliams (2001) aborda o conceito de estratégia de diferenciação. A diferenciação de 

serviços e produtos é utilizado para criar uma maior demanda ou por inserir um preço mais 

elevado. A autora argumenta que uma melhor performance ESG pode se tornar uma ferramenta 

de diferenciação de produtos e serviços.   

O objetivo central do estudo não é trazer evidências de que os benefícios mencionados superam 

os custos de implementação. Porém, esta seção busca trazer argumentos econômicos que 

reforçam o entendimento de que uma boa gestão ambiental e social pode gerar melhores 

resultados financeiros. 

 

2.2 Desempenho socioambiental, como medir? 

Apesar de estar em evidência atualmente, a sigla ESG foi publicada pela primeira vez em 2004 

no relatório Who Cares Wins, escrito por um grupo de 20 instituições financeiras (The Global 

Compact, 2004). A iniciativa teve por objetivo introduzir os fatores ambientais, sociais e de 

governança para dentro do mercado de capitais. Na Figura 2 elaboramos um resumo dos 

principais argumentos considerados em cada um dos pilares da sigla ESG (The Global 

Compact, 2004). 
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Figura 2 - Principais argumentos da sigla ESG 

 
Fonte: Elaboração própria 

Margolis, Elfenbein e Walsh (2009) argumentam que, para estudos futuros, é essencial 

considerar informações sobre performance socioambiental de consultorias especializadas. No 

entanto, a comparação desses índices não é imune a confusões e críticas, uma vez que os índices 

divergem entre si. Berg, Koelbel e Rigobon (2020) analisam seis agências distintas, KLD 

(MSCI stats), sustainalytics, Vigeo Eiris (Moody’s), RobecoSAM (S&P Global), Asset4 

(Refinitiv) e MSCI, e afirmam que a informação recebida pelos investidores apresenta ruído. 

Os autores encontram que a fonte das divergências vem tanto do escopo, quanto da medida para 

calcular a performance ESG das empresas.  

Na literatura não existe um consenso sobre qual índice utilizar, razão pela qual os autores 

realizam, quando possível, testes utilizando mais de um índice (Albuquerque et al., 2020). 

Surroca, Tribó e Waddock (2010) utilizaram o índice da Sustainanalitys para medir a 

performance socioambiental. Albuquerque et al. (2020), Arora, Sur e Chauhan (2021) e Garcia 

(2017)  utilizaram dados da Thomson Reuters em seus estudos. Gregory (2022) utiliza o índice 

MSCI. Nosso estudo utilizou o índice RobecoSAM, pois apresentava maior cobertura das 

empresas brasileiras, e é um índice de boa qualidade segundo a pesquisa feita pelo grupo ERM 

Group (2020). Uma das limitações da pesquisa foi não conseguir replicar as análises para outros 

índices, pois a quantidade de empresas consideradas por outras agências é menor. 
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2.3 Relação entre desempenho ESG e a performance financeira 

Encontram-se na literatura diversos trabalhos empíricos que buscam entender a relação dos 

índices ESG com as performances das empresas. Friede, Busch e Bassen (2015) utilizaram a 

técnica de meta-análise para uma amostra de mais de 2.000 estudos. Os autores afirmam que 

90% dos estudos encontram resultados não negativos, dos quais 63% apontam para uma relação 

positiva entre ESG e performance financeira; indicando que quanto maior o desempenho 

ambiental e social, maior o retorno das empresas.  

Outros estudos também foram conduzidos com o escopo de trazer um olhar agregado para 

compreender a relação das variáveis. Na tabela 2 são apresentados nove estudos que utilizam 

técnicas de meta-análise, dos quais a maioria encontra uma associação positiva entre CSP e 

CFP (Garcia, 2017). O significado da sigla CSP, como mencionado anteriormente, é Corporate 

Social Performance (performance social corporativa, em português), e, a sigla CFP é Corporate 

Financial Performance (performance financeira corporativa, em português). 

 

Tabela 2 - Estudos com meta-análise do desempenho CSP/CFP 

Ano  Autor(es)  Quantidade 
de estudos  

Resultados obtidos  

1997  Griffin e Mahon  62 artigos   33 artigos com relação positiva entre CSP-CFP  
 20 artigos com relação negativa  
 9 artigos com resultados sem efeitos ou inconclusivos  

1999  Roman, Hayibor e 
Agle  

52 artigos   33 artigos com relação positiva entre CSP-CFP  
 5 artigos com relação negativa  
 14 artigos com resultados sem efeitos ou inconclusivos  

2003  Orlitzky, Schmidt 
e Rynes  

52 artigos   Há associação positiva entre CSP-CFP 

2003  Margolis e Walsh  127 artigos   54 artigos com relação positiva entre CFP-CSP  
 20 artigos sem relação entre CFP-CSP  
 7 artigos com relação negativa entre CFP-CSP  
 28 artigos sem relação significante  

2006  Wu  121 artigos   Há associação positiva entre CSP-CFP  
2008  Beurden e 

Gossling  
34 artigos   23 artigos com relação positiva entre CSP-CFP  

 2 artigos com relação negativa  
 9 artigos sem relação significante 

2009  Peloza  159 artigos   100 artigos com relação positiva entre CSP-CFP  
 24 artigos com relação negativa  
 35 artigos com resultados sem efeitos ou inconclusivos  

2009  Margolis, 
Elfenbein e Walsh  

251 artigos   Há associação positiva entre CSP-CFP  

2014  Endrikat, 
Guenther e Hoppe  

149 artigos   Há associação positiva entre CSP-CFP 

Fonte: Garcia (2017) 

O contra-argumento é que os recursos alocados em ações socioambientais pelas empresas 

podem gerar conflitos de interesse entre os gestores e os acionistas. Os executivos podem 
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direcionar os recursos das empresas pautados em objetivos pessoais – pensando no bem estar 

da sociedade, em suas reputações e agendas políticas – às custas dos investidores. Tal conflito 

de interesse é apresentado por Jensen e Meckling (1976) como custo de agência, onde os 

gestores têm um incentivo para agir pensando em benefício próprio e não alinhado com os 

interesses dos investidores. Fridman (1970) defende que, a partir do momento em que o 

executivo utiliza os recursos da empresa para reduzir a poluição, sua atuação passa a ter 

propósitos eminentemente públicos, confundindo-se com a de um agente público, circunstância 

que provoca um conflito de interesse com os investidores. Masulis e Reza (2015) encontram 

resultados empíricos que suportam esta teoria. Os autores apresentam evidências de que, quanto 

maior os recursos direcionados para doação, menor a performance financeira das empresas, 

reduzindo a riqueza dos acionistas. Garcia (2017) encontra resultados similares para empresas 

com capital aberto em países emergentes e Rodrigo, Duran e Arenas (2016) também encontram 

uma relação negativa para os países da América Latina.  

McWilliams (2001), por sua vez, apresenta outro ponto de vista. Para a referida autora, há uma 

relação neutra entre ESG e a performance financeira das firmas. Segundo a teoria apresentada, 

analisando um cenário de duas firmas com caractéristicas idênticas, em que uma delas consiga 

aumentar as vendas ou reduzir o custo após adicionar fatores socioambienais aos seus produtos 

e serviços, a outra, na tentativa de minimizar o impato gerado pela concorrência, será 

impulsionada a reformular suas próprias estratégias com vistas a seguir o mesmo caminho. 

Como se nota, tais movimentos tendem a encontrar um equilíbrio e, portanto, as ações 

ambientais e sociais não implicam necessariamente em resultados financeiros melhores ou 

piores (considerando que não há qualquer barreira para a incorporação de medidas ambientais 

e sociais por parte das empresas).  

Na Figura 3, Orsato (2009) apresenta um gráfico com o escopo da sustentabilidade corporativa, 

que esboçam os cenários possíveis de uma estratégia sustentável. O eixo vertical mostra as 

ações que as empresas realizam para proteção ambiental ou restauração de algum dano, que 

levam a um benefício público. O eixo horizontal representa ações que geram lucros para as 

empresas, como redução de custos operacionais. Ações que geram maiores benefícios públicos 

e pouco benefício privado estão acima da linha E. A situação oposta está abaixo da linha B. A 

área entre as linhas E e B define o escopo de ações que geram benefícios públicos e privados. 

De uma forma geral, as empresas que trabalham com ações acima da linha E correm o risco de 

não atender às expectativas dos acionistas, alinhado com a teoria apresentada por Jensen e 
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Meckling (1976). As firmas que operam entre as linhas E e B, atuam na área em que vale a pena 

ser sustentável, alinhado com a teoria apresentada por Porter (1995). Abaixo da linha B estão 

as empresas que não atuam de forma sustentável e continuam a focar em benefícios privados, e 

que, eventualmente, enfrentarão oposições de ambientalistas (Orsato, 2009). 

        

Figura 3 - O escopo da sustentabilidade corporativa 

 
       Fonte: Orsato (2009) 

Quando analisamos apenas os países emergentes, resultados contraditórios também estão 

presentes. Garcia (2017) encontra uma relação negativa entre ESG e performance financeira 

das empresas de países emergentes. Rodrigo, Duran e Arenas (2016), que estudaram as 

empresas latino-americanas, também encontraram uma relação negativa. Choi, Kwak e Choe 

(2010) e Kapoor e Sandhu (2010), que estudaram as empresas sul-coreanas e empresas indianas, 

respectivamente, encontraram relações positivas entre gestão socioambiental e performance 

financeira das firmas.  

 

2.4 Teoria do ciclo virtuoso 

Apesar dos estudos trazerem evidência no sentido de que o engajamento em atividades 

ambientais e sociais pode se tornar uma ferramenta financeira para as empresas, uma questão 

emerge: As empresas com melhor desempenho ESG apresentam maiores retornos ou são as 

empresas com maiores retornos que dedicam mais recurso para as ações ambientais e sociais? 

Segundo alguns autores, a direção de causalidade acaba se tornando um grande desafio para os 
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pesquisadores dessa linha de estudo (Albuquerque et al. ,2020; Surroca, Tribó e Waddock, 

2010). 

Surroca, Tribó e Waddock (2010) exploram três possibilidades dessa relação entre performance 

financeira e a responsabilidade social das empresas. A primeira sugere que uma boa gestão 

socioambiental gera um bom relacionamento com os investidores e, também, uma maior 

eficiência na utilização dos recursos da companhia, tendo ambos os efeitos poder de influenciar 

na performance financeira das firmas (Figura 4, parte superior). A segunda relação considera 

que as empresas com melhores performances financeiras têm mais recursos disponíveis e uma 

situação financeira mais estável, tornando-as mais propensas a buscar uma melhor gestão 

ambiental e social (Figura 4, parte inferior). Por último, o argumento de multidirecionalidade, 

no qual as empresas com boa performance financeira podem investir mais recursos em ações 

ambientais e sociais, o que conduz a maiores retornos financeiros (Figura 4). 

 
Figura 4 - Argumento de multidirecionalidade das variáveis 

 
Fonte: Surroca, Tricó e Waddock (2010), tradução própria 

 

Choi, Kwak e Choe (2010) e Garcia (2017) encontram evidências do ciclo virtuoso, concluindo 

que as empresas com melhor desempenho ambiental e social apresentam melhores resultados 

financeiros e, as firmas que têm uma boa performance financeira, alocam mais recursos em 

causas socioambientais. Margolis, Elfenbein e Walsh (2009) que realizaram um estudo 

agregado utilizando a técnica de meta-análise também encontram evidências que apontam para 

a existência do ciclo virtuoso. 



24 

 

Albuquerque et al. (2020) tentam minimizar a discussão de direção da causalidade analisando 

o comportamento das empresas dentro de uma janela de tempo específica, durante a crise do 

novo Coronavírus (SARS-Cov-2). A pandemia do coronavírus trouxe um impacto imprevisto e 

externo para o mercado financeiro. A natureza e a velocidade do efeito sugerem que as empresas 

não tiveram tempo para se adaptar e responder à pandemia, tendo o mercado financeiro reagido 

às condições pré-existentes das firmas e suas respectivas habilidades de enfrentamento de 

crises. Os autores, ao procederem à análise desta janela de tempo específica em relação às 

empresas norte-americanas, constataram que as empresas com maior engajamento ambiental e 

social apresentaram maiores retornos anormais e menor volatilidade no período. Em outros 

termos, empresas com maior engajamento sofreram menos no período de crise quando 

comparadas com outras empresas do mesmo setor. Resultados similares foram encontrados por 

Arora, Sur e Chauhan (2021) para empresas indianas, em relação ao mesmo período. O presente 

estudo analisou a mesma janela de tempo para empresas brasileiras, encontrando evidências de 

que, quanto maior o desempenho ESG, maior também o resultado financeiro. 
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3. DADOS E METODOLOGIA 

 

3.1 Amostra e Estatística Descritiva 

O trabalho tem como objetivo estudar as relações entre a performance ES e o resultado 

financeiro das empresas brasileiras. O período de análise foi de janeiro de 2020 a junho de 2020, 

durante o início da crise do novo Coronavírus (SARS-Cov-2). Como se sabe, o efeito exógeno 

gerado pela pandemia do Coronavírus resultou em uma queda acentuada da bolsa de valores 

brasileira. O Ibovespa sofreu uma queda de 44% entre os dias 21 de fevereiro e 23 de março de 

2020. Em contrapartida, o efeito externo tornou o cenário econômico e financeiro oportuno e 

conveniente à realização de análises e testes a respeito de teorias que permeiam as relações 

anteriormente mencionadas. 

O Ibovespa é o principal índice da bolsa de valores brasileira e representa a média de 

desempenho das principais ações negociadas nos últimos meses. Na figura 5, pode-se observar 

que o índice iniciou o ano de 2020 próximo aos 120 mil pontos, desvalorizando-se a partir do 

dia 21 de fevereiro de 2020. Todavia, sob influência do auxílio emergencial – que foi instituído 

pelo Governo Federal no dia 30 de março de 2020 -, o índice passou a esboçar reação do mês 

de abril de 2020 em diante.  

 

Figura 5 - Evolução do Ibovespa no primeiro semestre de 2020 

 
Fonte: Economática, adaptado 
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Como o período de análise é o início de 2020, utilizamos o índice ESG disponível do último 

trimestre de 2019 (período imediatamente anterior), extraído da plataforma Bloomberg. No 

Brasil, os índices ESG, além de divergir nas avaliações, contêm tamanho de amostras 

diferentes. Em 2021, o índice MSCI avaliava 52 empresas, o índice Sustainalytics apurava 13 

companhias, o ISS cobria 72 empresas e o RobecoSAM 159 empresas. Segundo a pesquisa 

realizada pelo ERM Group (2020), o índice com maior qualidade é o RobecoSAM, apontado 

por 63% do universo pesquisado como de alta qualidade. Desta forma, com o objetivo de obter 

uma amostra maior e se manter em um índice de alta qualidade, o presente trabalho utilizou o 

índice RobecoSAM (Global S&P Score). 

O índice disponibiliza as informações desagregadas, ou seja, uma nota para performance 

ambiental (E), uma para o social (S) e outra para governança (G). Isso é fundamental para 

capturar o efeito real das ações ambientais e sociais, excluindo, assim, a performance em 

governança das empresas.  A variável definida para medir o desempenho socioambiental é 

calculada pela soma do índice E (Environmental) e o índice S (Social), dividido por dois. Essa 

variável foi, em seguida, padronizada para ter média zero e desvio-padrão igual a um. Utiliza-

se, no decorrer do trabalho, a nomenclatura ESst para se referir a esta variável. As agências 

especializadas calculam o índice agregado ESG de forma ponderada. Ou seja, os pesos para os 

pilares E, S e G são diferentes, e também, variam de setor para setor. Estas informações não são 

divulgadas, e portanto, a média simples foi utilizada para realizar o cálculo.  

Na figura 6 é apresentado o aumento de cobertura do índice RobecoSAM no Brasil. O índice 

disponibiliza informação de 81 empresas no período analisado (4T19). Como para o restante 

das empresas analisadas o investidor não tem a informação para a tomada de decisão, assume-

se que, na percepção do investidor, o engajamento é baixo e a nota igual a zero. Em 2021, pode-

se observar um aumento de cobertura do índice, saindo de uma cobertura de 81 empresas no 

4T19 para 159 empresas no 1T21. O estudo, portanto, replicou as análises considerando o 

desempenho do índice ES das 159 empresas, e os resultados encontrados foram semelhantes. 
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Figura 6 - Evolução da cobertura ESG no Brasil 

 
Fonte: Bloomberg, adaptado 

 

Os dados para medir a performance financeira das empresas foram extraídos do site 

Economática. As empresas ativas no período analisado foram extraídas, das quais 255 empresas 

apresentaram dados de retorno do primeiro trimestre de 2020 e apenas 198 contêm dados 

históricos desde 2017 (essencial para o cálculo do retorno anormal). Posteriormente, foram 

excluídas todas as empresas que apresentavam Receita Líquida negativa em 2019, restando 180 

empresas na amostra. Por último, excluímos as empresas com Patrimônio Líquido menor ou 

igual a zero. Portanto, a amostra do estudo se restringiu a um total de 162 empresas.  

Para mensurar os resultados financeiros, a literatura distingue em medidas do mercado e 

contábeis (Rodrigo, Duran e Arenas, 2016). As medidas contábeis que mais aparecem na 

literatura são ROA (Return on Assets, em inglês), ROE (Return on Equity, em inglês) e ROS 

(Return on Sales, em inglês) (Albuquerque et al., 2020; Choi, Kwak e Choe, 2010; Margolis, 

Elfenbein e Walsh, 2009; Rodrigo, Duran e Arenas, 2016). Para medir a percepção do mercado, 

o indicador que está presente nos estudos é o retorno das ações (Albuquerque et al., 2020; 

Margolis, Elfenbein e Walsh, 2009). O presente trabalho considera as variáveis de retorno 

anormal como medida do mercado e algumas variáveis de rentabilidade para medir o efeito 

contábil. Além disso, o estudo incorpora a análise sobre a volatilidade das empresas durante a 

crise (Albuquerque et al., 2020).  

 Retorno Anormal (Alfa): a variável é calculada pela subtração entre o retorno real do 

período e o retorno teórico esperado. Para o cálculo do retorno teórico esperado utilizou-
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se o modelo de mercado, multiplicando o beta de cada empresa pelo retorno do mercado 

(Ibovespa). O beta foi calculado utilizando dados semanais no período de três anos, de 

2017 até 2019. A metodologia foi aplicada para o retorno anormal do primeiro trimestre 

de 2020.  

 Volatilidade (Volat_3M): a volatilidade dos retornos diários calculada pelo desvio 

padrão dos retornos diários de cada empresa no período do primeiro trimestre de 2020, 

extraída diretamente do site Economática.  

 Volatilidade Idiossincrática (Volat_Idio): a volatilidade dos retornos anormais diários 

das ações do dia 03/02/2020 até 30/04/2020. Calculado pelo desvio padrão dos resíduos 

da regressão linear do Retorno diário das empresas e Retorno diário do Mercado.  

 Rentabilidade: ΔROA (Return on Assets, em inglês), medido pela variação do ROA do 

primeiro semestre de 2020 e do semestre imediatamente anterior (calculado pelo 

EBITDA do semestre dividido pelo ativo do último trimestre do período). ΔROS 

(Return on Sales, em inglês), medido pela variação do ROS do primeiro semestre de 

2020 e do semestre imediatamente anterior (calculado pelo EBITDA do semestre 

dividido pela receita líquida do período). ΔGiro do Ativo (Asset turnover, em inglês) 

que é a variação do Giro do Ativo do primeiro semestre de 2020 e do semestre 

imediatamente anterior (calculado pela Receita líquida do semestre dividido pelo ativo 

do último trimestre do período). 

Como a crise teve início em fevereiro de 2020, o impacto financeiro gerado pela pandemia 

percorreu o primeiro e segundo trimestre de 2020. Por esse motivo, a variável rentabilidade 

utiliza os dados do semestre. Para o cálculo da volatilidade idiossincrática, o estudo optou por 

utilizar uma amostra dos dados diários de fevereiro até abril, períodos com maior variação 

oriunda da crise sanitária.  

Segundo Allouche e Laroche (2005) e Margolis, Elfenbein e Walsh (2009), para estudos que 

buscam entender a relação entre ESG e retorno financeiro, incluir variáveis de controle de 

tamanho, risco e indústria é essencial. Estas variáveis têm como objetivo eliminar os efeitos do 

tamanho da empresa, o nível de risco dela e qual setor ela atua para tentar capturar o efeito real 

do desempenho ESG das empresas. Nosso trabalho considerou como variáveis de controle Q 

de Tobin, Tamanho, Caixa, Alavancagem, ROE, Volat. Histórica e Dividendo (Albuquerque et 

al.,2020; Arora, Sur e Chauhan, 2021; Gregory, 2022). A variável de setor é utilizada como 

efeito fixo nos modelos, definida pela classificação NAICS nível 1. As metodologias de cálculo 
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estão disponíveis no Apêndice A. A tabela 3 mostra a estatística descritiva dos dados da 

pesquisa. 

 

Tabela 3 - Estatística Descritiva dos Dados 

 
Variável 

Obs Média DP Q1 Mediana Q3 

ESst 162 0.00 1.00 -0.615 -0.615 0.429 
Alfa 162 -11.5 18.8 -24.5 -10.8 -0.384 
Volat_3M 162 6.08 1.79 5.11 6.10 7.04 
Volat_idio 162 4.06 1.35 3.09 3.88 4.78 
ΔROA 153 -2.55 5.70 -4.46 -1.71 -0.281 
ΔROS 151 -12.1 59.7 -11.3 -2.53 1.79 
ΔGiro do Ativo 161 -6.24 8.79 -9.39 -4.37 -1.61 
TobinQ 162 1.74 0.927 1.17 1.40 1.95 
Tamanho 162 14.5 2.88 13.8 14.7 16.1 
Caixa 162 0.0832 0.0993 0.0222 0.0544 0.110 
Alavancagem 162 0.269 0.183 0.128 0.261 0.401 
ROE 162 0.140 1.80 0.0168 0.104 0.167 
Volat. histórica 161 2.48 2.51 1.67 2.15 2.64 
Dividendos 157 3.45 10.1 0.0457 1.61 3.48 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dando continuidade à investigação sobre o efeito causal, o estudo também analisou os efeitos 

produzidos no momento imediatamente posterior ao início da pandemia e também logo em 

seguida à aprovação do auxílio emergencial. O período analisado foi de 01 de fevereiro de 2020 

a 30 de abril de 2020, período de maior impacto no Ibovespa. Para isso, foram criadas algumas 

variáveis dummies para serem incorporadas no modelo de regressão. São elas: 

 

 Pós_Covid: é uma variável binária igual a um a partir do dia 21 de fevereiro de 2020 e 

zero, caso contrário.  

 Pós_Fiscal: é uma variável binária igual a um a partir do dia 30 de março e zero, caso 

contrário. 

 ES_Treatment: é uma variável binária igual a um para as 25% empresas mais bem 

avaliadas pelo índice ESst, e zero, caso contrário (Albuquerque et al., 2020). 

 Retorno Anormal Diário (AlfaD): a variável é calculada pela subtração entre o retorno 

real diário do período e o retorno teórico diário esperado. Para o cálculo do retorno 

teórico diário esperado utilizou-se o modelo de mercado, multiplicando o beta de cada 

empresa pelo retorno diário do mercado (Ibovespa). O beta foi calculado utilizando 

dados semanais no período de três anos, de 2017 até 2019. A metodologia foi aplicada 

para o retorno anormal diário do período.  
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 Volatilidade Diária (FPreço): é calculada pelo preço máximo do dia menos o preço 

mínimo, dividido pelo preço médio diário. Sendo o preço médio a soma do preço 

máximo e mínimo, dividido por dois. Similar ao encontrado no estudo de Albuquerque 

et al. (2020). 

 Volatilidade Idiossincrática Diária (Volat_IdioD): a volatilidade dos retornos anormais 

diários das ações é calculada pelo quadrado dos resíduos da regressão linear do Retorno 

diário das empresas e Retorno diário do Mercado. 

 

Para responder à pergunta de pesquisa e validar as hipóteses geradas, o estudo explorou a 

relação do índice ESst e os resultados financeiros por dois métodos. Primeiro, a regressão com 

dados Cross-Section (corte transversal, em português), utilizando dados do primeiro semestre 

de 2020 das firmas. Este primeiro modelo tem como objetivo entender a relação dos retornos 

anormais, volatilidade e rentabilidade das empresas com o índice ESst. No entanto, com o 

objetivo de capturar os efeitos gerados exatamente após o início da pandemia e após a aprovação 

do auxílio emergencial do governo, foi realizada uma regressão de diferença em diferenças. 

Ambos os métodos serão replicados para as análises dos retornos anormais e volatilidade, 

enquanto para a análise da rentabilidade não estão disponíveis os dados diários e, portanto, 

apenas a regressão cross section foi realizada. 

 

3.2 Modelos Empíricos  

A metodologia clássica e mais utilizada para estudar a relação entre desempenho ESG e 

performance financeira é o modelo de regressão desenvolvido por Waddock e Graves (1997), 

que ao longo do tempo foi incorporando variáveis de controle contábeis (Rodrigo, Duran e 

Arenas, 2016). A regressão é feita com dados Cross Section (Corte transversal, em português) 

e, embora alguns deles não sejam do mesmo período de tempo, tal diferença é deconsiderada 

pelo modelo (Wooldrige, 2014).  

Para análise da regressão Cross Section, foram feitas três regressões. Como variável 

dependente, a primeira utiliza os retornos anormais, a segunda volatilidade e a terceira 

rentabilidade. A variável independente é ESst e as variáveis de controle para regressão dos 

retornos anormais (Alfa) e volatilidade (Volat_3m e Volat_Indio) são Q de Tobin, Tamanho, 

Caixa, Alavancagem, ROE, Volat. Histórica e Dividendo. No que se refere às regressões da 

rentabilidade (ΔROA, ΔROS e ΔGiro do Ativo) as variáveis de controle são Q de Tobin, Caixa 
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e Alavancagem. A variável de setor é utilizada como efeito fixo nos modelos, e é definido pela 

classificação NAICS nível 1. Os erros são robustos do tipo cluster no nível de empresa. As 

metodologias de cálculo estão disponíveis no Apêndice A.  

 

Equação 1 - Modelo Cross Section 

[𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒] = 𝛽 +  𝛽 𝐸𝑆𝑠𝑡 + 𝛽 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 𝛽 𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟𝐹𝐸 + 𝜀  

Outra metodologia utilizada na pesquisa é a Diferença em Diferenças. A metodologia permite 

comparar como a variável de interesse se comporta ao longo do tempo. Esta metodologia se 

tornou um dos principais modelos utilizados para medir o efeito causal das intervenções 

políticas (Callaway e SantAnna, 2021). A metodologia é aplicada na pesquisa com o objetivo 

de entender o comportamento das variáveis socioambientais e financeiras no dia 21 de fevereiro 

de 2020 (início da pandemia no Brasil) e no dia 30 de março de 2020 (dia que foi aprovado o 

auxílio emergencial pelo congresso brasileiro). Uma aplicação similar também é vista no estudo 

de Albuquerque et al. (2020). 

Para as regressões que buscam entender os efeitos produzidos no momento imediatamente 

posterior ao início da pandemia e também logo em seguida à aprovação do auxílio emergencial, 

as variáveis dependentes são retorno anormal (AlfaD) e volatilidade (FPreço e Volat_IdioD). 

O período analisado foi de 03 de fevereiro de 2020 a 30 de abril de 2020, período de maior 

impacto no Ibovespa. A variável independente é ES_treatment, relacionada com as variáveis 

binárias Pós_Covid e Pós_Fiscal. Neste modelo, dois efeitos fixos foram incluídos, as variáveis 

firma e dia para controlar eventos não observados, e os erros são robustos do tipo cluster no 

nível de empresa. As metodologias de cálculo para cada variável estão disponíveis no Apêndice 

B. 

 

Equação 2 - Modelo de Diferença em Diferenças 

[𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒] ,

= 𝛽 + 𝛽 𝐸𝑆 𝑃ó𝑠  + 𝛽 𝐸𝑆 𝑃ó𝑠  + 𝛽 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝐹𝐸

+ 𝛽 𝐷𝑖𝑎𝐹𝐸 + 𝜀  
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4. RESULTADOS 

O estudo busca entender se as empresas com melhor desempenho ES apresentam melhores 

resultados financeiros. O intervalo de tempo selecionado para o estudo foi o primeiro semestre 

de 2020, período no qual a pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2) trouxe um impacto 

imprevisto e externo para o mercado financeiro. O choque causado pela chegada repentina do 

vírus proporcionou a possibilidade de identificação de uma possível relação causal entre o 

desempenho ESG e a performance financeira das empresas. A natureza e a velocidade do efeito 

sugerem que as empresas não tiveram tempo para se adaptar e responder à pandemia, tendo o 

mercado financeiro reagido às condições pré-existentes das firmas e suas respectivas 

habilidades de enfrentamento de crises.  

O capítulo dos resultados encontrados será apresentado buscando explicar a relação do 

desempenho socioambiental (ESst e ES_Treatment) com os retornos anormais das empresas 

(Alfa e AlfaD), volatilidade (Volat_3M, Volat_Idio, FPreço, Volat_IdioD) e, em seguida, a 

rentabilidade (ΔROA, ΔROS e ΔAT).  

 
4.1 Retornos anormais 

A tabela 4 apresenta uma regressão com dados cross section do primeiro trimestre de 2020, 

com o objetivo de entender a relação entre a variável Alfa e o índice ESst. Na primeira coluna, 

a regressão utilizou a variável ESst como a única variável independente. Na segunda coluna, 

foi incluído uma variável de controle Setor. Por fim, na terceira coluna, foram adicionadas todas 

as variáveis de controle. O efeito da variável ESst nos retornos é significante ao nível de 1%, 

mesmo quando adicionadas as variáveis de controle. Os erros são robustos do tipo cluster no 

nível de empresa (ticker). O estudo mostra que a variação de um desvio padrão do índice ESst 

conduz a um aumento no Alfa de 4.36%, em média, no primeiro trimestre de 2020. Os 

resultados encontrados confirmam que as empresas com maior engajamento ambiental e social 

apresentam maiores retornos.  

O resultado está alinhado com o esperado pelo estudo e traz evidências de que as empresas com 

maior índice ESst são mais resilientes do que as demais firmas. Isso pode ser explicado pelo 

comportamento dos investidores, que têm maior confiança nas companhias com alto índice 

ESst.  Sendo assim, tendem a manter suas posições acionárias minimizando o efeito de queda 

durante a crise sanitária. Resultados similares foram apresentados por Albuquerque et al. 



33 

 

(2020), onde a magnitude encontrada foi a de 1.8%, em média, no primeiro trimestre de 2020. 

Arora, Sur, & Chauhan (2021) e Gregory (2022) também encontram uma relação positiva. 

Os resultados também apontam para uma relação positiva e significante entre o retorno anormal 

das empresas e as variáveis de controle TobinQ e Volat. Histórica. Isso quer dizer que, quanto 

maior o Q de Tobin das empresas, melhor os retornos anormais do período, evidenciando que 

as empresas com maior potencial de investimento apresentam maiores retornos anormais. Além 

disso, quanto menor a volatilidade histórica, melhor os resultados financeiros. Em outras 

palavras, as empresas com maior volatilidade histórica dos retornos diários apresentaram 

menores retornos anormais no período, indicando que os investidores tendem a migrar para 

empresas menos voláteis durante a crise.  

Tabela 4 - Cross Section Retornos Anormais 1T20 

 (1) (2) (3) 
Variável Dependente Alfa Alfa Alfa 
ESst 6.113*** 5.315*** 4.360*** 
 (1.517) (1.497) (1.593)     
TobinQ   5.695*** 
   (1.809)     
Caixa   -18.662 
   (15.557)     
Alavancagem   12.675 
   (9.630)     
ROE   0.409 
   (0.499)     
Volat. histórica   -2.887** 
   (1.121)     
Dividendo   0.086 
   (0.338)     
Tamanho   -0.230 
   (0.786)     
Setor Efeito Fixo N S S 
Observações 162 162 157 
R2 0.106 0.267 0.446 
R2 ajustado 0.101 0.181 0.345 

Esta tabela mostra os resultados da regressão do retorno anormal para o primeiro trimestre de 2020 com diferentes 
especificações: sem efeito fixo do setor (especificação 1), com efeito fixo do setor (especificação 2), com efeito 
fixo do setor e com outras variáveis de controle (especificação 3). Erros robustos do tipo cluster no nível de 
empresa (ticker). *ρ < 0.1; ** ρ < 0.05; *** ρ < 0.01  

 

Na tabela 5, é apresentada uma análise com dados diários com o objetivo de capturar uma 

relação mais direta entre o índice ESst e a performance financeira das companhias. A referida 

tabela mostra que após o início da crise no mercado brasileiro (Pós_Covid), as empresas com 

maiores índices ESst (ES_Treatment) apresentaram AlfaD 0.795% maior que as demais 
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empresas. Os resultados são significativos ao nível de 1%. Os erros são robustos do tipo cluster 

no nível de empresa (ticker). Este resultado traz mais uma evidência de que as empresas com 

maior engajamento social e ambiental são mais resilientes do que as demais companhias. Além 

disso, o estudo também corrobora o entendimento de que o pacote de auxílio emergencial do 

Governo Federal (Pós_fiscal) apresentou efeito positivo para as empresas com piores índices 

ESst (ES_Treatment). Este efeito mostra que, para as empresas com piores performances ESst, 

as medidas emergenciais do Governo Federal se mostraram mais necessárias. Por outro lado, 

para o investidor de longo prazo (que mantem sua carteira intacta com objetivos de longo 

prazo), os benefícios durante a crise foram compensado por uma performance pior 

imediatamente após a aprovação do auxílio, sem diferenças relevantes. Uma interpretação para 

esse efeito é que os investimentos em empresas com melhor desempenho ESst podem funcionar 

como um seguro para eventuais crises econômicas, minimizando as perdas em um período 

específico. Albuquerque et al. (2020) encontram resultados similares, porém de menor 

magnitude (aumento de 0.45% nos retornos anormais diários para empresas com maior índice 

ESst). 

 

Tabela 5 – DID Retornos Anormais 

 (1) (2) 
Variável dependente AlfaD AlfaD 
ES_Treatment -0.028   

 (0.089)     
Pós_Covid -0.867***  

 (0.085)     
Pós_fiscal 0.883***  

 (0.099)     
ES_Treatment:Pós_Covid 0.791*** 0.795*** 

 (0.180) (0.180)    
ES_Treatment:Pós_fiscal -0.717*** -0.718*** 

 (0.193) (0.193)    
Firma Efeito Fixo N S 
Dia Efeito Fixo N S 
Observações 9,701 9,701 
R2 0.007 0.174 
R2 ajustado 0.007 0.155 

Esta tabela mostra os resultados da estimativa de Diferença em Diferenças do retorno anormal para o primeiro 
trimestre de 2020. ES_treatment é igual a 1 para um bom desempenho ES, e zero caso contrário. Pós_Covid é 
igual a um a partir do dia 21 de fevereiro de 2020 e zero caso contrário. Pós_Fiscal é igual a um a partir do dia 30 
de março e zero caso contrário. Na especificação 1, a estimativa não considera o efeito fixo do setor e dia. Na 
especificação 2, o efeito fixo de setor e dia é considerado. Erros robustos do tipo cluster no nível de empresa 
(ticker). *ρ < 0.1; ** ρ < 0.05; *** ρ < 0.01  
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Desta forma, é possível afirmar, com os resultados apresentados nessa seção, que quanto mais 

atentas às ações ambientais e sociais, mais resilientes foram as empresas durante a crise do 

Coronavírus em 2020. Os resultados apresentados trazem evidências que confirmam a hipótese 

H1, ou seja, empresas com maior performance ESG obtiveram maior retorno. 

 

4.2 Volatilidade 

A tabela 6 apresenta uma regressão com dados Cross Section que busca entender a relação entre 

a volatilidade das empresas e o índice ESst. Para explicar a volatilidade, duas variáveis 

dependentes foram exploradas: a volatilidade do período, que foi calculada pelo desvio padrão 

dos retornos diários do primeiro trimestre de 2020 (Volat_3M), e a volatilidade idiossincrática 

do período (Volat_Idio), calculada pelo desvio padrão dos resíduos da regressão linear do 

Retorno diário das empresas e Retorno diário do Mercado. O estudo mostra que a variação de 

um desvio padrão do índice ESst, a Volat_Idio reduz em 0.276, o que representa 7% da média 

da amostra da volatilidade idiossincrática dos retornos diários das empresas. Os resultados 

encontrados são significantes com 5% de significância e confirmam que as empresas com maior 

engajamento ambiental e social são menos voláteis. Os resultados encontrados são similares 

aos encontrados por Albuquerque et al. (2020) que também encontram uma redução de 7% da 

média da amostra. 

A volatilidade dos retornos diários do primeiro trimestre de 2020 (Volat_3M) não trouxe 

resultados significantes. A variável Volat_3M estima o efeito bruto da volatilidade do período, 

ou seja, sem eliminar o efeito comum que impactou todo o mercado. Como a volatilidade dos 

retornos diários no período foi elevada devido ao choque da pandemia, não foi uma surpresa 

encontrar resultados não significativos na regressão, pois a magnitude do choque do mercado 

foi relevante. Por outro lado, quando eliminamos o efeito comum de mercado do cálculo na 

volatilidade idiossincrática, o estudo busca entender o comportamento inerente de cada 

empresa. Este efeito individual é importante para comparação com o desempenho ES de cada 

empresa. 
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 Tabela 6 - Cross Section Volatilidade 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variável Dependente Volat_3M Volat_3M Volat_3M Volat_Idio Volat_Idio Volat_Idio 
ESst -0.135 -0.083 -0.067 -0.320*** -0.327*** -0.276** 

 (0.126) (0.135) (0.150) (0.104) (0.104) (0.110)        
TobinQ   -0.088   -0.230** 

   (0.140)   (0.115)        
Caixa   0.254   0.481 

   -1.506   -1.109        
Alavancagem   1.936**   0.559 

   (0.950)   (0.676)        
ROE   -0.076   -0.051 

   (0.051)   (0.035)        
Volat. Histórica   0.202   0.205* 

   (0.139)   (0.116)        
Dividendo   -0.045   -0.037 

   (0.041)   (0.034)        
Tamanho   -0.002   -0.020 

   (0.061)   (0.047)        
Setor Efeito Fixo N S S N S S 
Observações 162 162 157 162 162 157 
R2 0.006 0.282 0.386 0.056 0.291 0.410 
R2 ajustado -0.001 0.197 0.275 0.050 0.208 0.302 

Esta tabela mostra os resultados da regressão da volatilidade para o primeiro trimestre de 2020 com diferentes 
especificações: sem efeito fixo do setor (especificação 1), com efeito fixo do setor (especificação 2), com efeito 
fixo do setor e com outras variáveis de controle (especificação 3). Erros robustos do tipo cluster no nível de 
empresa (ticker). *ρ < 0.1; ** ρ < 0.05; *** ρ < 0.01  

Após a análise com dados trimestrais, é apresentado uma análise com dados diários com o 

objetivo de capturar uma relação mais direta entre o índice ESst e a performance das 

companhias. Para explicar a volatilidade, duas variáveis dependentes foram consideradas: a 

volatilidade dos preços dos ativos (FPreço) e a volatilidade idiossincrática diária (Volat_IdioD). 

A tabela 7 mostra que após o início da crise no Brasil, as empresas com maiores índices ESG 

(ES_Treatment) apresentaram uma Volat_IdioD 7.576%  menor do que as demais empresas. 

Além disso, similar ao encontrado na tabela 6, os resultados indicam que as empresas com 

menor índice ESst apresentam menor volatilidade após a aprovação do auxílio emergencial. 

Os resultados divergem daqueles que foram encontrados no estudo do Albuquerque et al. (2020) 

para a variável FPreço. No entanto, confirmam o resultado esperado pelo estudo, evidenciando 

que as empresas com mais engajamento ambiental e social apresentam menor volatilidade que 

as demais companhias após o início da pandemia no Brasil. Em reforço, os resultados mostram 

que a aprovação do auxílio emergencial do governo brasileiro trouxe efeitos positivos para as 

empresas com pior índice ESG. 
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Tabela 7 - DID Volatilidade 

 (1) (2) (3) (4) 
Variável Dependente FPreço FPreço Volat_IdioD Volat_IdioD 
ES_Treatment -0.007***  -2.741***  

 (0.002)  (0.812)       
Pós_Covid 0.068***  23.214***  

 (0.002)  (1.931)       
Pós_fiscal -0.033***  -10.935***  

 (0.001)  (2.317)       
ES_Treatment:Pós_Covid -0.002 -0.002 -7.507*** -7.576*** 

 (0.003) (0.003) (2.650) (2.660)      
ES_Treatment:Pós_fiscal 0.001 0.001 5.279** 5.310** 

 (0.002) (0.002) (2.641) (2.643)      
Firma Efeito Fixo N S N S 
Dia Efeito Fixo N S N S 
Observações 9,709 9,709 9,701 9,701 
R2 0.238 0.664 0.021 0.105 
R2 ajustado 0.238 0.656 0.020 0.084 

Esta tabela mostra os resultados da estimativa de Diferença em Diferenças da volatilidade para o primeiro trimestre 
de 2020. ES_treatment é igual a 1 para um bom desempenho ES, e zero caso contrário. Pós_Covid é igual a um a 
partir do dia 21 de fevereiro de 2020 e zero caso contrário. Pós_Fiscal é igual a um a partir do dia 30 de março e 
zero caso contrário. Na especificação 1 e 3, a estimativa não considera o efeito fixo do setor e dia. Na especificação 
2 e 4, o efeito fixo de setor e dia é considerado. Erros robustos do tipo cluster no nível de empresa (ticker). *ρ < 
0.1; ** ρ < 0.05; *** ρ < 0.01  
 

 
Os resultados encontrados nessa seção trazem evidências de que as empresas com melhor 

performance ESst são menos voláteis, confirmando a hipótese H2. Os efeitos encontrados 

sugerem que os investidores têm maior confiança nas companhias com alto índice ESst.  Sendo 

assim, tendem a manter suas posições acionárias minimizando o efeito de volatilidade durante 

a crise sanitária. 

 

4.3 Rentabilidade 

A tabela 8 apresenta uma regressão com dados Cross Section do primeiro semestre de 2020, 

que busca entender a relação entre a rentabilidade das empresas e o índice ESst. Os resultados 

encontrados são significativos com nível de confiança de 1% e confirmam que as empresas com 

maior engajamento ambiental e social são mais rentáveis. O estudo mostra que a variação de 

um desvio padrão da nota ESst, o ΔROA aumenta em 1.08 p.p.. A variável ΔGiro do Ativo 

também apresentou uma relação positiva que mostra que a cada aumento de um desvio padrão 

do índice ESst, é observado um aumento de 1.18 p.p.. 

Os resultados encontrados divergem dos autores Albuquerque et al. (2020). A análise feita para 

as empresas norte-americanas não encontra resultados significativos para a variável ΔROA e 
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encontra uma relação negativa para variável ΔGiro do Ativo. Essa diferença pode ser explicada 

pela amplitude do período analisado, uma vez que as análises feitas para entender as empresas 

norte-americanas se restringiram ao primeiro trimestre de 2020. 

Tabela 8 - Cross Section Rentabilidade 1S20 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variável Dependente ΔROA ΔROA ΔROS ΔROS ΔGiro Ativo ΔGiro Ativo 
ESst 0.979** 1.076*** -0.701 -1.089 1.083* 1.177* 

 (0.436) (0.402) (3.536) (3.553) (0.638) (0.600)        
TobinQ -0.112 -0.280 10.169** 11.817** -2.424** -2.683** 

 (0.579) (0.600) (4.316) (5.065) (1.005) (1.047)        
Caixa  12089  6154  13247 

  (8.325)  (33.163)  (13.360)        
Alavancagem  3223  38048  2707 

  (2.889)  (32.712)  (4.428)        
Setor Efeito Fixo S S S S S S 
Observações 153 153 151 151 161 161 
R2 0.156 0.198 0.249 0.259 0.253 0.272 
R2 ajustado 0.042 0.077 0.146 0.145 0.159 0.169 

Esta tabela mostra os resultados da regressão da rentabilidade para o primeiro trimestre de 2020 com diferentes 
especificações: com controle de TobinQ (especificação 1;3;5), com controle de TobinQ, Caixa e Alavancagem 
(especificação 2;4;6). Erros robustos do tipo cluster no nível de empresa (ticker). *ρ < 0.1; ** ρ < 0.05; *** ρ < 
0.01  
 
Os resultados encontrados confirmam a hipótese H3 e trazem evidências de que as empresas 

com melhor desempenho em ações socioambientais, conseguem capturar esse retorno contábil 

em suas operações, além da percepção do mercado sobre as boas ações.   
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5. CONCLUSÃO 

O trabalho tem como objetivo estudar as relações entre a performance socioambiental (ES, da 

sigla ESG) e o resultado financeiro das empresas brasileiras. O período de análise foi de janeiro 

de 2020 a junho de 2020, durante o início da crise do novo Coronavírus (SARS-Cov-2). Como 

se sabe, o efeito exógeno gerado pela pandemia do Coronavírus resultou em uma queda 

acentuada da bolsa de valores brasileira, tendo o Ibovespa sofrido uma queda de 44% entre os 

dias 21 de fevereiro e 23 de março de 2020. Em contrapartida, o efeito externo tornou o cenário 

econômico e financeiro oportuno e conveniente à realização de análises e testes a respeito de 

teorias que permeiam as relações acima mencionadas. 

Para medir a performance socioambiental utilizamos os dados da agência RobecoSAM, 

extraídos da Bloomberg. E, para medir o desempenho financeiro, as variáveis retorno anormal, 

volatilidade e rentabilidade foram extraídas da Economática. O estudo controlou os efeitos de 

tamanho, risco e setor das empresas. Os resultados encontrados confirmam as hipóteses H1, H2 

e H3, em que as empresas com melhor desempenho socioambiental apresentam melhores 

resultados financeiros.  

A primeira conclusão do estudo é que as empresas com melhor desempenho ES apresentaram 

maiores retornos no período, em outras palavras, as empresas com melhor performance 

socioambiental foram mais resilientes durante a crise do coronavírus. O estudo mostra que a 

variação de um desvio padrão do índice ESst, leva a um aumento no retorno anormal (Alfa) de 

4.36%. Além disso, para as empresas do primeiro quartil com maiores índices ESG, os retornos 

anormais diários foram 0.79% maiores que as demais empresas (AlfaD). Os resultados, 

portanto, suportam o argumento de que as empresas com melhor desempenho ESst 

apresentaram melhores retornos no período, confirmando a hipótese H1. Por outro lado, após a 

aprovação do auxílio emergencial, as empresas com piores índices ESst performaram 0.72% 

melhor do que as demais empresas, compensando as perdas durante a crise. Com isso podemos 

concluir que os investimentos de ações socioambientais podem funcionar como um seguro para 

que as empresas minimizem suas perdas durante os períodos de crise. 

O estudo também traz evidências de que, após o início da pandemia no Brasil, as empresas com 

melhor desempenho apresentaram menor volatilidade do que as demais. Os resultados sugerem 

que os investidores tendem a manter seus investimentos em empresas com melhor desempenho 

ES, mesmo durante a crise. A pesquisa encontra que a variação de um desvio padrão do índice 
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ESst, a volatilidade idiossincrática reduz em 0.28, o que representa 7% da média da amostra. 

Os resultados são confirmados pela análise com dados diários, que encontra que a variável 

Volat_IdioD é 7.58% menor nas empresas do primeiro quartil com melhor desempenho ESG 

(ES_Treatment). Estes resultados confirmam a hipótese H2. 

Os resultados sobre o efeito do retorno anormal e volatilidade buscam entender, na percepção 

do mercado, se as empresas com melhor desempenho ESst apresentam melhores resultados 

financeiros. Por outro lado, para entender se existe um efeito contábil nesta relação, foi 

conduzido uma regressão para entender o efeito do desempenho ESG sobre a rentabilidade das 

empresas. Os resultados encontrados confirmam que as empresas com melhor desempenho ESst 

são mais rentáveis. O estudo mostra que a variação de um desvio padrão da nota ESst, o ΔROA 

(Return on Assets, em inglês) aumenta em 1.08p.p.. A variável ΔGiro do Ativo também 

apresentou uma relação positiva que mostra que a cada aumento de um desvio padrão do índice 

ESst, é observado um aumento de 1.18p.p.. Desta forma, conclui-se que os resultados 

encontrados trazem evidências para confirmar a hipótese H3, em que as empresas conseguem 

capturar os retornos dos investimentos socioambientais em seus balanços. 

Com isso, o estudo responde à pergunta de pesquisa e traz evidências de que as empresas com 

melhor desempenho socioambiental (ES, da sigla ESG) apresentam melhores performances 

financeiras, sejam essas performances financeiras relacionadas à percepção do mercado 

(retorno e volatilidade) ou ao efeito contábil (rentabilidade).  

O estudo, contudo, têm algumas limitações. A principal limitação do estudo está no tamanho 

da amostra de empresas brasileiras, se limitando a 162 empresas. Além disso, o estudo utilizou 

o índice de maior cobertura, mas não conseguiu replicar as análises para os demais índices pois 

as coberturas eram pequenas (MSCI, 52 empresas; Sustainalytics, 13 empresas). A causalidade 

reversa entre as variáveis, que medem o desempenho financeiro e socioambiental, pode 

influenciar os resultados encontrados. E, a correlação entre a variável governança (G, do índice 

ESG) e a variável socioambiental (ES, do índice ESG) pode indicar que o desempenho 

financeiro está relacionado a uma boa governança das empresas, e não necessariamente ao 

índice ES estimado. Para estudos futuros o trabalho propõe controlar a variável G nas 

estimações, para eliminar o efeito de governança dos resultados. 
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APÊNDICE A – Metodologia de cálculo 1 

 

Variáveis Definição Fonte 
Alfa (Retorno 
Anormal) 

O Retorno Anormal trimestral (Alfa) é a subtração entre o 
Retorno Real do primeiro trimestre de 2020 e o Retorno 
Esperado do período. Sendo o Retorno Esperado a multiplicação 
entre o Beta e o Retorno do Mercado (Ibovespa). O Beta foi 
calculado utilizando dados do período de 2017 até 2019. 

Economática 

Volat_3M Volatilidade dos retornos diários das ações no período do 
primeiro trimestre de 2020 

Economática 

Volat_Idio Volatilidade dos retornos anormais diários das ações do dia 
03/02/2020 até 30/04/2020. Calculado pelo desvio padrão dos 
resíduos da regressão linear do Retorno das empresas e Retorno 
do Mercado. 

Economática 

ESst A variável ESst é a média simples das notas ambientais e sociais 
de cada empresa. Posteriormente é feito um processo de 
padronização da variável. 

Índice RobecoSAM 
disponível na 

Bloomberg 
ΔROA Variação do ROA do primeiro semestre de 2020 e do semestre 

imediatamente anterior (segundo semestre de 2019). Retorno 
sobre ativos calculado pelo EBITDA do semestre dividido pelo 
ativo do último trimestre do período. 

Economática 

ΔROS Variação do ROS do primeiro semestre de 2020 e do semestre 
imediatamente anterior (segundo semestre de 2019). OPM 
calculado pelo EBITDA do semestre dividido pela receita líquida 
do período. 

Economática 

ΔGiro do Ativo (GA) Variação do GA do primeiro semestre de 2020 e do semestre 
imediatamente anterior (segundo semestre de 2019). GA 
calculado pela Receita líquida do semestre dividido pelo ativo 
do último trimestre do período. 

Economática 

TobinQ Ativo do final do período de 2019 menos Patrimônio Líquido do 
período, mais o valor do mercado de 2019. Tudo isso dividido 
pelo Ativo total do período de 2019. 

Economática 

Caixa Caixa do final do período de 2019 dividido pelo ativo total do 
final do período de 2019. 

Economática 

Alavancagem Alavancagem é a soma das dívidas de curto e longo prazo, 
dividido pelo ativo total do período de 2019. 

Economática 

ROE É a divisão do Lucro Líquido e do Patrimônio Líquido de 2019. Economática 

Volat. hist Volatilidade dos retornos diários das ações no período de 2019 Economática 

Dividendos Dividendo por ação de 2019, dividido pelo valor de mercado de 
cada empresa do período. 

Economática 

Tamanho Tamanho é a logaritmo das receitas líquidas das empresas mais 
um, do período de 2019. 

Economática 
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APÊNDICE B – Metodologia de cálculo 2 

 

Variáveis Definição Fonte 
AlfaD (Retorno 
Anormal diário) 

O Retorno Anormal trimestral (Alfa) é a subtração entre o 
Retorno Real do primeiro trimestre de 2020 e o Retorno 
Esperado do período. Sendo o Retorno Esperado a 
multiplicação entre o Beta e o Retorno do Mercado (Ibovespa). 
O Beta foi calculado utilizando dados do período de 2017 até 
2019. 

Economática 

Pr_Range Preço máximo do dia menos o preço mínimo, dividido pelo 
preço médio. Sendo o preço médio a soma do preço máximo 
e mínimo, dividido por dois. 

Economática 

Volat_IdioD Volatilidade dos retornos anormais diários das ações, 
calculado pelo quadrado dos resíduos da regressão linear do 
Retorno das empresas e Retorno do Mercado. 

Economática 

ES_Treatment É uma variável binária, sendo igual a um para as 25% 
empresas mais bem avaliadas pelo índice ESst, e zero para as 
outras empresas 

Índice RobecoSAM 
disponível na 

Bloomberg 
Post_Covid É uma variável binária, sendo igual a um após o dia 21 de 

fevereiro de 2020 e zero antes desse período.  

 

Post_fiscal É uma variável binária, sendo igual a um após dia 30 de 
março, e zero antes dessa data. 
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