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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo verificar as práticas de Responsabilidade Socioambiental 

realizadas pelas empresas consideradas pela Revista Exame como modelos em 

sustentabilidade no ano de 2013. Para alcançar tal objetivo, realizou-se uma pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de pesquisa documental. Utilizou-se ainda 

uma análise estatística descritiva, a qual possibilitou a construção dos rankings desempenhos 

ambientais e sociais. Os resultados encontrados apontaram que o conjunto de empresas 

analisadas apresentam em seus relatórios tanto a preocupação com as questões ambientais 

quanto com as questões sociais, justificando assim suas posições de empresas com boas 

práticas. 
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 1 INTRODUÇÃO 

O interesse da sociedade em temas relacionados à sustentabilidade vem influenciando 

na atuação das empresas, principalmente no que diz respeito a sua interação com o meio 

ambiente. Sob este ponto de vista, formas de produção tradicionais passam a dar espaço a 

processos mais eficientes, com um maior apelo ecológico, resultando na melhoria da imagem 

da organização. Se antes ocorria a busca desenfreada por lucratividade, agora cresce a 

preocupação com questões ambientais e com o retorno para as diferentes partes que 

influenciam ou sofrem influência de atividades organizacionais (SOUZA; COSTA, 2012). 

Neste cenário, sobressaem-se posturas mais rígidas por parte dos clientes que passam a 

cobrar com maior ênfase atuações organizacionais mais éticas e ecologicamente responsáveis 

(TACHIZAWA, 2007). 

Consoantes a esta postura, investidores do mercado financeiro, tanto nacional quanto 

internacional, têm privilegiado outras variáveis além da rentabilidade ao escolherem empresas 

para investirem seus recursos. Atitudes mais ecológicas e projetos ambientalmente 

responsáveis passaram a ser critérios cada vez mais observados por este público (SILVA e 

QUELHAS, 2006). Além disso, a adoção de políticas voltadas à melhoria de desempenho 

ambiental pode resultar em vantagens competitivas à empresa, em função da maior eficiência 

no uso dos recursos e melhoria da imagem da organização perante a sociedade (PORTER; 

VAN DER LINDE, 1995). 

O fato de uma empresa praticar ações sociais acarreta uma série de mudanças positivas 

na organização como a facilidade de estabelecer novas parcerias, maior reconhecimento social 

e valorização da marca (PEROTTONI, 2002). Por conferir um diferencial competitivo, a 

atuação socialmente responsável deve fazer parte das estratégias organizacionais, atendendo 

aos interesses tanto dos acionistas, quanto dos seus stakeholders (SOUZA et al., 2011). 

Assumir a responsabilidade socioambiental como forma de gestão, significa adotar uma 

postura mais transparente e definir metas e atividades compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável. No entanto, conseguir incorporar atividades sociais e ambientais e alavancar 

resultados financeiros é um dos grandes desafios enfrentados pelas organizações, já que os 

gastos despendidos com essas ações podem impactar no desempenho econômico esperado 

pelos acionistas. 

Por ser um assunto relevante e contemporâneo, o estudo das práticas de 

responsabilidade socioambiental vem sendo palco de vários estudos. No entanto, não há um 

consenso nos resultados encontrados, demonstrando que o tema ainda precisa de investigação. 

Dentre os autores que descobriram resultados positivos para a empresa após associar 

investimentos socioambientais e desempenho financeiro, Arantes (2006), Ceretta et al. (2009) 

e Orellano e Quiota (2011). O primeiro comparou a evolução do valor de ações negociadas 

nas bolsas de valores de Nova Iorque e São Paulo por empresas que investem e empresas que 

não investem em responsabilidade social e sustentabilidade. Para a autora, a conquista de 

mercados internacionais e a preferência do consumidor são exemplos do retorno positivo e 

dos benefícios que o investimento em responsabilidade social proporciona. Já, Ceretta et al. 

(2009) ao analisarem a relação entre os investimentos sócio-ambientais e a performance 

financeira de 59 empresas que operam no Brasil, identificaram uma relação significativa entre 

os indicadores sociais externos e a receita líquida das organizações. Orellano e Quiota (2011) 

por sua vez, investigaram a relação entre o desempenho financeiro e investimentos sócio-

ambiental de empresas brasileiras durante os anos de 2001 a 2007. Os autores concluíram 

que há uma correlação positiva entre investimentos sócio-ambientais e o retorno sobre os 

ativos (ROA). 

Por outro lado, vários autores verificaram não haver indícios de que práticas de 

responsabilidade socioambientais possam causar impactos, positivos ou negativos, no 

desempenho financeiro das organizações. Machado e Machado (2009), por exemplo, 
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analisaram o desempenho financeiro e os indicadores sociais de 237 empresas, pertencentes a 

15 setores da economia, no período de cinco anos e não encontraram indicativos que levassem 

a uma associação. Da mesma forma, Crisóstomo, Freire e Vasconcellos (2011) pesquisaram a 

possibilidade de uma relação entre responsabilidade social e rentabilidade em 78 empresas no 

período de 2001 a 2006. Os resultados demonstraram que há um efeito negativo da 

responsabilidade social sobre a criação de valor para a empresa e, uma relação de neutralidade 

entre a responsabilidade social e a rentabilidade. Resultado semelhante aos anteriores 

obtiveram Freguete e Funchal (2014). Os autores analisaram empresas brasileiras durante o 

período da crise financeira mundial de 2008 e também não encontraram correlação entre a 

prática de Responsabilidade Social Corporativa e o Desempenho Financeiro. 

De todo modo, a aposta do mercado financeiro, segundo a BM&FBOVESPA (2013), é 

que o aumento progressivo das pressões por atuações mais responsáveis resulte em 

valorização das ações de empresas que as pratiquem. Confiantes em um cenário promissor, as 

empresas cada vez mais elaboram e divulgam projetos que destacam o seu engajamento a 

estas causas. 

Uma relação desses projetos é trazida pela Revista Exame, que destaca as empresas 

consideradas modelo pelas práticas desenvolvidas com este fim. No ano de 2013, vinte 

empresas foram consideradas modelo pelas suas práticas socioambientais. 

Diante dos motivos elencados e de um mercado cada vez mais competitivo surge a 

necessidade de averiguar quais são as principais práticas de responsabilidade socioambiental 

que vem sendo realizadas, e que possam refletir na melhoria do desempenho econômico-

financeiro das organizações. A partir de então, será possível comprovar ou não se os 

investimentos nessa área podem, além de melhorar a competitividade da empresa, trazer 

benefícios econômicos e resultar na sustentabilidade da empresa no mercado. No entanto, 

demostrar o que as empresas consideradas melhores em práticas de responsabilidade 

socioambiental, torna-se importante para que se consiga dar um passo à frente nesse caminho 

de desempenho ambiental, aliado ao desempenho econômico. 

Desta forma, considerando as práticas de responsabilidade socioambiental, este estudo 

visa responder a seguinte questão: Quais as práticas socioambientais realizadas pelas 

empresas consideradas modelo pela Revista Exame/2013? Já, o objetivo deste trabalho 

consiste verificar as práticas de Responsabilidade Socioambiental realizadas pelas empresas 

consideradas pela Revista Exame como modelos em sustentabilidade no ano de 2013. 

O texto foi estruturado em cinco sessões. Na introdução são apresentados os conceitos 

responsabilidade socioambiental, questão e objetivo da pesquisa. Na segunda etapa é 

apresentado o referencial teórico que servirá de base para a análise dos resultados. A terceira 

parte contém os aspectos metodológicos e a caracterização da população de pesquisa. Nas 

etapas, quatro e cinco, se encontram a discussão de resultados e as conclusões, 

respectivamente. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão apresentadas as teorias e fundamentos que dão suporte à análise dos 

resultados. Inicialmente é apresentada informações acerca da Responsabilidade 

Socioambiental, que é o interesse da pesquisa, seguido da discussão acerca da relação entre a 

dos princípios da Responsabilidade Socioambiental e suas partes interessadas. As bases de 

busca de dados bibliográficos utilizadas nesta pesquisa foram SPELL – Scientific Periodicals 

Electronic Library, Scopus - Document Search, Science Direct, Jstor e Portal de Periódicos 

Capes. 

 

2.1 Responsabilidade Socioambiental 
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Responsabilidade socioambiental significa usar à ética como parâmetro nas decisões 

organizacionais relacionadas tanto ao público quanto ao meio ambiente (MOREIRA, 2002). 

Nesta equação é preciso equilibrar tanto os interesses dos acionistas quanto as expectativas 

dos trabalhadores, clientes, comunidade, bancos, órgãos reguladores, governo entre outros 

interessados (SROUR, 2000). 

De forma semelhante, Souza e Costa (2012) associam responsabilidade socioambiental 

à prática de atividades éticas e a preocupação em desenvolver-se de forma sustentável. 

 A sobrevivência das organizações está vinculada a manutenção de um relacionamento 

de confiança com a sociedade e para que seja considerada social e ambientalmente 

responsável é preciso que a empresa atenda aos anseios sociais, econômicos e culturais da 

sociedade. (TACHIZAWA, 2005). 

Alcançar a responsabilidade socioambiental dependerá da disposição da empresa em 

considerar as questões socioambientais em seus processos decisórios e pela transparência com 

que divulga o impacto de suas atividades na sociedade e no meio ambiente. Além disso, é 

necessário também estar em conformidade com as leis e normas nacionais e internacionais de 

comportamento (ABNT, 2010). 

Ashley (2002, p.6) conceitua Responsabilidade Social como: 

 
Compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por 

meio de atos e atitudes que afetam positivamente de modo amplo e a alguma 

comunidade de modo específico, atingindo pro ativamente e coerentemente no que 

tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas com ela. 

 

Segundo o Instituto Ethos (2007) a adoção de práticas de responsabilidade 

socioambientais possibilita o controle dos riscos e oportunidades do negócio e permite que 

não somente a empresa, mas também toda sua cadeia de valor possa utilizar estratégias e 

ferramentas rumo a uma gestão socialmente responsável. 

Souza et al. (2011), afirmam que as empresas estão mais responsáveis e vem direcionando 

estrategicamente seus objetivos para que visem o bem estar social. Os autores comentam que 

a uma administração socioeconômica está se tornando um diferencial competitivo para as 

empresas, pois dessa forma é possível traçar estratégias que atendam aos interesses tanto dos 

acionistas, quanto de todos os seus stakeholders. 

De maneira geral, ter responsabilidade socioambiental significa assumir uma postura 

ética, adotar rotinas que não prejudiquem nem a sociedade e nem o ambiente e contribuir para 

conscientização de outras organizações por meio de ações preventivas e educativas. 

 

2.2 Princípios da responsabilidade social e suas partes interessadas 

Conforme a ABNT (2010), são estabelecidos sete princípios da responsabilidade 

social, e para que a organização maximize sua contribuição para o desenvolvimento 

sustentável, convêm que paute normas, regras de conduta que estejam de acordo com os 

princípios para uma conduta moral e correta. Os princípios citados pela agência são os 

seguintes: o princípio da accountability, o princípio da transparência, o princípio do 

comportamento ético, o princípio do respeito pelos interesses das partes interessadas, o 

princípio do respeito pelo estado de direito, o princípio do respeito pelas normas 

internacionais de comportamento e o princípio do respeito pelos direitos humanos. 

O princípio da accountability preconiza que, convém a organização evidenciar e se 

responsabilizar pelos impactos que causa a sociedade, a economia e ao meio ambiente. Dispõe 

que a organização assuma os seus erros, tomando as medidas cabíveis para repará-los e evitar 

que aconteçam novamente.  Ainda segundo a ABNT (2010), o princípio da transparência, 

destaca que a organização divulgue de forma clara, precisa e completa, as ações, atividades e 

impactos que vêm desenvolvendo, de forma tempestiva para que as partes interessadas 
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avaliem de que forma a organização vem se relacionando com a sociedade e o ambiente como 

um todo.  Em nenhum momento este princípio tem o intuito de que sejam divulgadas 

informações confidenciais ou privilegiadas, apenas busca que sejam evidenciados o propósito, 

a natureza e a localização das atividades da organização, seu desempenho em questões 

significativas para a responsabilidade social, os padrões adotados, entre outros inúmeros 

fatores a serem considerados. 

O Princípio do comportamento ético, também citado pela ABNT (2010), pressupõe 

que a organização atue com base nos valores de honestidade, equidade e integridade. E que 

está promova seu comportamento ético através de ações, desde a identificação destas ações e 

princípios, respeito aos seres humanos e aos animais, até a criação de mecanismos para 

facilitar a denúncia de comportamentos antiéticos. 

Por sua vez, o princípio do respeito pelos interesses das partes relacionadas evidencia 

a necessidade de a organização respeitar e considerar os interesses de suas partes 

relacionadas, respondendo as preocupações destas, tendo o cuidado para que nenhuma decisão 

afete às partes negativamente. A ABNT (2010) considera ainda o princípio do respeito pelo 

estado de direito. Segundo este princípio, a organização tem de tomar consentimento de que o 

respeito pelo estado de direito é obrigatório. Portanto, “no contexto da responsabilidade 

social, respeito pelo estado de direito significa que a organização obedece a todas as leis e 

regulamentos aplicáveis” (ABNT, 2010, p. 13). Em suma, a organização deve desenvolver 

mecanismos próprios para estar sempre ciente das leis e regulamentos a que está submetida, 

respeitando-os através de ações e que estejam em conformidade com a estrutura legal 

pretendida e aplicável.  No que tange o princípio do respeito às normas internacionais de 

comportamento, a ABNT (2010) relata que ao mesmo tempo em que a organização adere o 

respeito ao estado de direito, tem de respeitar as normas internacionais de comportamento. 

Deve estar atenta a estas quando não houver normas socioambientais adequadas. Quando 

houver conflitos com outras normas, convém à organização, buscar rever suas relações e 

atividades naquela jurisdição. 

O último princípio citado pela ABNT (2010), o princípio de respeito pelos direitos 

humanos, provém que toda organização respeite e sempre promova os direitos humanos 

previstos na Carta Internacional dos Direitos Humanos, reconheça que esses direitos são 

aplicáveis em todos os países e todas as culturas, e mais uma vez são citadas as normas 

internacionais de comportamento, caso haja situações em que a legislação ou sua 

implementação seja inadequada aos direitos humanos, as normas internacionais devem ser 

adotadas. 

A organização por si só, tem de reconhecer a sua responsabilidade social, o que 

envolve também, o reconhecimento de suas partes relacionadas, pois estas podem ser afetadas 

pelas atividades e decisões tomadas pela organização.  

Conforme a ABNT (2010), quando abordar sua responsabilidade social, convém à 

organização compreender três relações: 

a) Entre a organização e a sociedade. Onde convém que a organização considere os impactos 

de suas ações à sociedade e ao meio ambiente, assim como as expectativas que a sociedade 

tem em relação ao comportamento responsável da organização.  

b) Entre a organização e suas partes interessadas. É importante que a organização tenha 

conhecimento de todas suas partes interessadas, pois estas podem ser afetadas por suas 

decisões e atividades. 

c) Entre as partes interessadas e a sociedade. Deve considerar os dois aspectos, pois, apesar de 

as partes interessadas estarem inseridas na sociedade podem ter interesses conflitantes com os 

da sociedade. 
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 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este capítulo caracteriza a pesquisa quanto à abordagem do problema, os 

procedimentos de coleta dos dados, população e amostra e análise dos dados. 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

Para verificar as práticas de Responsabilidade Socioambiental realizadas pelas 

empresas consideradas pela Revista Exame como modelos em sustentabilidade no ano de 

2013, realizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de pesquisa 

documental. 

O aspecto descritivo é observado na discussão acerca das práticas socioambientais na 

qual Cervo, Bervian e Silva (2007), consideram que este tipo de pesquisa é capaz de observar, 

registrar, analisar e correlacionar os fatos estudados, porém sem manipulá-los. Esta pesquisa 

procura evidenciar como tal fenômeno acontece, a relação e correlação deste com a vida 

social, política, e todos os demais comportamentos dos seres humanos. 

Quanto à abordagem do problema, o estudo pode ser classificado como quantitativo, pois 

utilizará de técnicas estatísticas para procurar explicar o grau de relação entre as variáveis 

estudadas. Segundo Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. 

Ao que diz respeito aos procedimentos adotados, a pesquisa pode ser considerada 

documental pois são investigados documentos a fim de se poder descrever e comparar 

diversas características (VERGARA, 2000; CERVO, BERVIAN, SILVA, 2007). Foram 

realizadas análises das demonstrações contábeis e financeiras, formulários de referência, vem 

como relatórios de sustentabilidade divulgadas pelas empresas estudadas. 

 

3.2 População e Amostra 
O objetivo deste trabalho consiste verificar as práticas de Responsabilidade 

Socioambiental realizadas pelas empresas consideradas pela Revista Exame como modelos 

em sustentabilidade no ano de 2013, sendo assim, a população da pesquisa compreendeu as 

empresas consideradas modelo em ações de responsabilidade socioambientais, conforme 

destacadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Empresas-modelo listadas pela Revista Exame/2013 
Empresas-Modelo 

Alcoa Fibria 

Algar Telecom Fleury 

Braskem Itaú Unibanco 

Bunge Natura 

CCR Promon 

Duratex Sabin 

Ecofrotas Tetrapak 

Elektro Votorantim Metais 

Eurofarma Walmart 

Even Whirlpool 

Fonte: Adaptado da Revista Exame/2013. 

 

O presente estudo foi realizado com as empresas consideradas modelo em ações de 

responsabilidade socioambientais, listadas pela revista Exame, no ano de 2013. 
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 3.3 Coleta e Análise dos Dados 

A operacionalização da coleta dos dados Socioambientais deu-se através da análise 

das demonstrações contábeis; Balaço Social, Demonstração do Resultado do Exercício, 

Balanço Patrimonial, Relatório de Sustentabilidade, dentre outros, divulgadas pelas empresas. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados a seguir apresentados foram coletados e analisados a partir do que se 

estabeleceu nos procedimentos metodológicos e em conformidade com o objetivo proposto 

neste trabalho. Realizou-se uma análise descritiva da composição dos seguimentos de atuação 

das empresas que compões a amostra do referido estudo conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Empresas relacionadas por setor de atuação 

Empresas-Modelo Segmento Empresas-Modelo Segmento 

Alcoa Siderurgia Fibria Papel e Celulose 

Algar Telecom Telecomunicações Fleury Serviços de Saúde 

Braskem Química Itaú Unibanco Instituições Financeiras 

Bunge Agronegócio Natura Bens de Consumo 

CCR Infraestrutura Promon Consultoria 

Duratex Material de Construção Sabin Laboratório 

Ecofrotas Transporte Tetrapak Bens de Capital 

Elektro Energia Votorantim Metais Mineração 

Eurofarma Famacêutico Walmart Varejo 

Even Construção Civil Whirlpool Eletroeletrônicos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observa-se no Quadro 2, a amostra é composta por 20 empresas 

consideradas modelo em ações de responsabilidade socioambientais, listadas pela revista 

Exame, no ano de 2013. Analisando a composição do seguimento de atuação de cada uma das 

empresas, observa-se que todas as empresas atuam em seguimentos diferentes, ou seja, a 

amostra representa 20 diferentes seguimentos de atuação. 

Elaborou-se um conjunto de indicadores para analisar as finalidades das ações 

ecológicas empresariais e a atuação sobre os resíduos gerados pela própria empresa durante o 

processamento de seus produtos e serviços, conforme demonstrados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Indicadores de ações ecológicas 

Código Ação Descrição 

A1 Usar insumo renovável, reciclável ou retirado de forma ecológica 

A2 Reduzir o uso de insumos 

A3 Transformar resíduos em insumos 

A4 Transformar resíduos em produtos 

A5 Reduzir a emissão de resíduos 

A6 Responsabilidade legal e contratual 

A7 Neutralizar o efeito tóxico das operações  

A8 Coleta seletiva de lixo 

A9 Projeto de educação ambiental 

A10 Projeto de mitigações de riscos ambiental 

A11 Projetos de preservação e recuperação  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir deste conjunto de indicadores, que norteiam as práticas ambientais divulgadas 

pelas próprias empresas, pode-se elaborar um ranking destas empresas. Foram considerados 

zero ponto, para as empresas que não praticam determinada ação, conforme destacada no 



    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Business Conference 

 
Quadro 3, e um ponto para a empresa que pratica tal ação, consequentemente a empresa que 

mais pratica estas ações obteve maior pontuação, atingindo desta forma o topo do ranking 

neste quesito. O ranking é apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Ranking das empresas segundo indicadores ambientais 

Empresa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Pontuação 

Bunge 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 

Duratex 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 

Votorantim 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

Alcoa 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 

Algar 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Fibria 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 

Itaú Unibanco Holding S.A. 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

Natura 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 

Promon 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8 

Tetra Pak 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 

Braskem 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 

Walmart 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

Fleury 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 

Elektro 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 

Eurofarma 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5 

Even 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 

CCR 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

Ecofrota 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

Whirlpool 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Sabin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Somatório por Ação 16 16 9 5 18 5 12 13 16 13 11 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observa-se na Tabela 1, as empresas Bunge, Duratex e Votorantim 

obtiveram a colocação no ranking em primeiro devido ao fato das mesmas praticarem mais 

ações ambientais dentro deste grupo, sendo que de 11 ações, cada uma pratica 10 delas. A 

Bunge e a Duratex, segundo dados do relatório de sustentabilidade, não transformam os 

resíduos de sua produção em novos produtos, enquanto a Votorantim não pontuou no quesito 

responsabilidade legal e contratual. 

Em seguida, destaca-se o grupo de 3 empresas que atingiram pontuação 9, sendo que 

estas configuram o segundo lugar; são elas: Alcoa, Algar e a Fibria. A Alcoa e a Fibria não 

apontaram as ações responsabilidade legal e contratual e a coleta seletiva de lixo, enquanto a 

Algar não pontuou transformar resíduos em insumos e transformar resíduos em produtos. 

Na sequência estão as empresas que ocupam a terceira colocação no ranking, na qual 

somaram 8 pontos, sendo ela: Itaú Unibanco Holding S. A., Natura, Promon e a Tetra Pack. A 

empresa Itaú Unibanco Holding S. A. não pontuou como ação ambiental a transformação de 

resíduos em insumos, a transformação de resíduos em produtos e a responsabilidade legal e 

contratual. A empresa Natura não pontuou as ações redução do uso de insumos, a 

responsabilidade legal e contratual e projeto de mitigações de riscos ambiental. A Promon não 

pontuou as ações transformação de resíduos em produtos, a responsabilidade legal e 

contratual e a neutralização do efeito tóxico das operações. A empresa Tetra Pack não 

pontuou as ações responsabilidade legal e contratual, a neutralização do efeito tóxico das 

operações e projeto de mitigações de riscos ambiental. 
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Em quarta posição no ranking com 7 pontos, estão as empresas Braskem e Walmart. A 

empresa Braskem não pontuou em suas ações a transformação dos resíduos de sua produção 

em insumos, a transformar resíduos em produtos, projeto de educação ambiental e projetos de 

preservação e recuperação. A empresa Walmart não pontuou as ações de usar insumo 

renovável, reciclável ou retirado de forma ecológica, a transformação dos resíduos em 

insumos, a transformar resíduos em produtos e a responsabilidade legal e contratual. 

A quinta posição com 6 pontos encontra-se a empresa Fleury que não pontuou em seu 

relatório de sustentabilidade as ações de usar insumo renovável, reciclável ou retirado de 

forma ecológica, a transformação de resíduos em insumos, a transformação resíduos em 

produtos, a responsabilidade legal e contratual e projetos de preservação e recuperação. 

As empresas Elektro, Eurofarma e Even pontuaram 5 pontos, obtendo a sexta posição.  

A empresa Elektro não pontuou as ações de redução do uso de insumos, a transformação dos 

resíduos em insumos, a transformação dos resíduos em produtos, a responsabilidade legal e 

contratual, a neutralização do efeito tóxico das operações e projetos de preservação e 

recuperação. A empresa Eurofarma não pontuou as ações usar insumo renovável, reciclável 

ou retirado de forma ecológica, transformar resíduos em insumos, transformar resíduos em 

produtos, responsabilidade legal e contratual, projeto de mitigações de riscos ambiental e 

projetos de preservação e recuperação. Enquanto a empresa Even não pontuou transformar 

resíduos em produtos, responsabilidade legal e contratual, neutralizar o efeito tóxico das 

operações, projeto de educação ambiental, projeto de mitigações de riscos ambiental e 

projetos de preservação e recuperação. 

Na sétima posição do ranking apresenta-se a empresa CCR com 4 pontos, não 

pontuando em suas ações a transformar resíduos em insumos, transformar resíduos em 

produtos, responsabilidade legal e contratual, neutralizar o efeito tóxico das operações, coleta 

seletiva de lixo, Projeto de mitigações de riscos ambiental e projetos de preservação e 

recuperação. 

Na sequência, em oitava colocação no ranking estão as empresas Ecofrota e Whirlpool 

com apenas 3 pontos. A empresa Ecofrota pontuou somente em seu relatório de 

sustentabilidade as ações de usar insumo renovável, reciclável ou retirado de forma ecológica, 

responsabilidade legal e contratual e projeto de mitigações de riscos ambiental, enquanto a 

Whirlpool destacou somente as ações usar insumo renovável, reciclável ou retirado de forma 

ecológica, reduzir o uso de insumos e reduzir a emissão de resíduos. 

Em última posição, como nenhuma ação apontada no seu relatório de sustentabilidade 

aparece a empresa Sabin. Esta empresa não apresenta, de forma clara o objetiva, se pratica 

alguma das ações ambientais, prejudicando assim a sua pontuação. 

Observa-se ainda que as ações que mais são citadas pelas empresas é reduzir a emissão 

de resíduos, como 18 indicações dentre as 20 empresas, seguidas de usar insumo renovável, 

reciclável ou retirado de forma ecológica, de reduzir o uso de insumos e projeto de educação 

ambiental com 16 indicações dentre as 20 empresas. Já as ações de transformar resíduos em 

produtos e responsabilidade legal e contratual foram as que mesmos foram apontadas pelas 

vinte empresas, sendo apontadas por apenas 20 delas. 

Elaborou-se outro conjunto de indicadores para analisar as finalidades das ações 

sociais empresariais conforme demonstrados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Indicadores de ações sociais 
Código da Ação Sub Grupo Descrição 

S1 
Relação com a Governança 

Aplicam a Governança corporativa 

S2 Estão adaptadas à Lei Sabanes Oxley 

S3 Relação com o público interno 

Existe política de recursos humanos (recrutamento, 

treinamento e remuneração) 

S4 Existe política de saúde e segurança no trabalho 
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S5 Gestão do Clima organizacional 

S6 Relação com fornecedores Política de contratação de fornecedores 

S7 

Relação com consumidores e 

clientes, investidores 

Ampliar a comunicação 

S8 ISO 9001 

S9 

Ensinam o cliente a reduzir o consumo ou ensinam a 

fabricar usando o produto 

S10 

Relação com Governo e 

Sociedade 

Projetos Culturais 

S11 Projetos Educacionais 

S12 Projetos Esportivos e saúde 

S13 Projetos de Apoio a Entidades Sociais 

S14 Projetos de Terceira Idade 

S15 Participação em Políticas públicas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir deste conjunto de indicadores, que norteiam as práticas sociais divulgadas 

pelas próprias empresas, pode-se elaborar um ranking destas empresas quanto as estas 

questões. Foram considerados zero ponto, para as empresas que não praticam determinada 

ação, conforme destacada no Quadro 4, e um ponto para a empresa que pratica tal ação, 

consequentemente a empresa que mais pratica estas ações obteve maior pontuação, atingindo 

desta forma o topo do ranking neste quesito. O ranking é apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Ranking das empresas segundo indicadores sociais 

Empresa S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Total 

Itaú Unibanco Holding S.A. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Elektro 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

Fleury 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 

Promon 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

Tetra Pak 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Natura 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 

Braskem 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 11 

Eurofarma 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 11 

Votorantim 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 11 

Algar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10 

Duratex 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 

Fibria 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10 

Alcoa 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 9 

Whirlpool 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 

Bunge 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 8 

Even 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8 

Ecofrota 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 

Walmart 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7 

CCR 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 

Sabin 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Somatório por Ação 19 6 20 17 14 19 18 11 6 14 17 12 13 2 12 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observa-se na Tabela 2, a empresa Itaú Unibanco Holding S.A. obteve a 

colocação no ranking em primeiro devido ao fato da mesma praticar mais ações sociais dentro 

do grupo de empresas analisadas, sendo que de 15 ações elencadas, esta empresa pratica 14 

delas. Segundo dados do seu relatório de sustentabilidade, a empresa não está em, 

conformidade com a Lei Sabanes Oxley. 
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Na segunda posição do ranking estão as empresas Elektro, Fleury, Promon e Tetra Pak 

com a prática de 13 indicadores dos 15 elencados. Observa-se que destas quatro empresas, 

três delas não estão adequadas a Lei Sabanes Oxley e também não divulgaram ações sociais 

destinadas às pessoas da terceira idade. 

Na sequência, em terceira posição no ranking, encontra-se a empresa Natura, na qual 

não apresenta a certificação ISO 9001, não apresenta ações que ensinam o cliente a reduzir o 

consumo ou ensinam a fabricar usando o produto e não apresenta projetos de terceira idade. 

Na quanta posição, estão as empresas Braskem, Eurofarma e Votorantim. A não 

prática do ensino ao cliente a reduzir o consumo ou ensinam a fabricar usando o produto e não 

possuir projetos para a terceira idade foi observado nestas três empresas. 

As empresas Algar, Duratex e Fibria aparecem na quinta posição do ranking. As ações 

que estão menos presentes no grupo de empresas que ocupam esta posição são a não 

adaptação à Lei Sabanes Oxley, não ensinam o cliente a reduzir o consumo ou ensinam a 

fabricar usando o produto e não possuem projetos de terceira idade. 

Já as empresas Alcoa e Whirlpool aparecem na sexta posição. Estas empresas se 

assemelham por não possuírem a certificação ISO 900, não ensinarem seus clientes a reduzir 

o consumo ou ensinam a fabricar usando o produto e não possuírem projetos para pessoas da 

terceira idade. 

Na sétima posição do ranking estão as empresas Bunge e Even. Se assemelham por 

não estarem com suas práticas adaptadas à Lei Sabanes Oxley, não possuírem destacados no 

seu relatório de sustentabilidade a gestão do Clima organizacional, por não terem a prática de 

ensinar o cliente a reduzir o consumo ou ensinam a fabricar usando o produto e por não 

possuírem projetos de esportivos e saúde como de projetos de terceira idade. 

Em seguida estão as empresas Ecofrota e Walmart, ocupando a oitava posição. Estas 

empresas não apresentaram as ações da existência de política de saúde e segurança no 

trabalho, de gestão do Clima Organizacional, de projetos Culturais Projetos Esportivos e 

saúde, projetos de terceira idade e participação em políticas públicas no seu relatório. 

As empresas CCR e Sabin ocupam as duas últimas colocações, ou seja, ocupam a nona 

posição com apenas seis ações das quinze elencadas pelo estudo e na décima posição com 

apenas 5 ações respectivamente. 

Pode-se ainda observar que as ações mais presentes neste grupo de empresas são a 

existência de política de recursos humanos, estando presente em todas as empresas e, 19 delas 

aplicam a governança corporativa e possuem política de contratação de fornecedores. Em 18 

empresas, há a prática de ampliação a comunicação. 

As ações que menos são evidenciadas pelas empresas analisadas é a presença de 

projetos voltados para a terceira idade, sendo que apenas duas delas a possuem. Percebe-se 

também que a maior parte das empresas não adaptadas à Lei Sabanes Oxley bem como não 

possuem a prática de ensinar o cliente a reduzir o consumo ou ensinam a fabricar usando o 

produto, sendo estas apontadas por apenas 6 empresas. 

Para gerar o ranking geral, somou-se os pontos obtidos quanto aos aspectos ambientais 

e os aspectos sociais, conforme demostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Ranking das empresas segundo indicadores sociais 

Empresa 
Ambiental Social Geral 

Pontos Ranking Pontos Ranking Pontos Ranking 

Itaú Unibanco Holding S.A. 8 3 14 1 22 1 

Promon 8 3 13 2 21 2 

Tetra Pak 8 3 13 2 21 2 

Vototantin 10 1 11 4 21 2 

Duratex 10 1 10 5 20 3 
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Natura 8 3 12 3 20 3 

Algar 9 2 10 5 19 4 

Fibria 9 2 10 5 19 4 

Fleury 6 5 13 2 19 4 

Alcoa 9 2 9 6 18 5 

Braskem 7 4 11 4 18 5 

Bunge 10 1 8 7 18 5 

Elektro 5 6 13 2 18 5 

Eurofarma 5 6 11 4 16 6 

Walmart 7 4 7 8 14 7 

Even 5 6 8 7 13 8 

Whirlpool 3 8 9 6 12 9 

CCR 4 7 6 9 10 10 

Ecofrota 3 8 7 8 10 10 

Sabin 0 9 5 10 5 11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme dados apresentados na Tabela 3, a empresa Itaú Unibanco Holding S.A. 

ocupou a primeira posição no ranking geral, somando-se a pontuação obtida pelas práticas 

ambientais com as práticas sociais. A empresa apresentou, quanto aos indicadores ambientais, 

8 ações dentre as 11 destacadas na pesquisa, enquanto aos indicadores sociais, apresenta 14 

ações das 15 elencadas. Destaca-se ainda que a empresa estava no ranking ambiental na 

terceira posição e no ranking social em primeiro, 

Na segunda posição do ranking geral, encontram-se as empresas Promon, Tetra Pak e 

Votorantim. Estas três empresas se alternaram entre as quatro primeiras colocações quando 

observados os indicadores ambientais e sociais individualmente. 

Estes resultados demonstram que nas primeiras posições do ranking geral, somando-se 

as pontuações obtidas nos indicadores ambientais com os indicadores sociais, as empresas 

apresentam um equilíbrio entre suas práticas ambientai e sociais. 

Já na outra ponta do ranking geral, as três últimas posições estão as empresas CCR e 

Ecofrota, na décima posição, e a empresa Sabin na décima primeira. Observa-se que estas 

empresas não divulgam em seus relatórios tanto suas ações ambientais quanto suas ações 

sociais, justificando assim suas posições no ranking. 

De um modo geral, as empresas que compõem a amostra, demonstram-se com um 

equilíbrio com a preocupação tanto ambiental quanto com suas questões sociais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral do estudo verificar as práticas de Responsabilidade Socioambiental 

realizadas pelas empresas consideradas pela Revista Exame como modelos em 

sustentabilidade no ano de 2013. Para alcançar tal objetivo, realizou-se uma pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de pesquisa documental. Utilizou-se ainda 

uma análise estatística descritiva, a qual possibilitou a construção dos rankings desempenhos 

ambientais e sociais. 

As variáveis ambientais e sociais foram checadas nos relatórios de sustentabilidade das 

empresas, a fim de verificar se tais práticas estão devidamente evidencias em tais relatórios.  

Os resultados encontrados apontaram que o conjunto de empresas analisadas 

apresentam em seus relatórios tanto a preocupação com as questões sociais quanto com as 

questões sociais, justificando assim suas posições de empresas com boas práticas. Ou seja, de 

um modo geral, as empresas que compõem a amostra, demonstram-se com um equilíbrio com 

a preocupação tanto ambiental quanto com suas questões sociais. 



    . 

 

WWW.CONVIBRA.ORG 

Business Conference 

 
As limitações da pesquisa foram no sentido de que não existe uma padronização dos 

relatórios de sustentabilidade que são utilizados pelas empresas, dificultando tanto a coleta 

quanto a análise. Este fato desencadeou uma análise mais criteriosa no sentido de que não 

prevalecesse o julgamento de valores por parte dos pesquisadores. 

Como lacuna de pesquisa, sugere-se a análise de outros grupos de empresas para que 

se possa comprar os resultados obtidos nesta pesquisa e assim contribuir para o avanço das 

pesquisas sócio ambientais. 
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