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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 

 

1. RESUMO 

 

Com a inovação tecnológica que vem aumentando significativamente nos últimos anos, está cada vez mais 
relevante que as organizações obtenham sucesso e diferencial competitivo. No entanto, as inovações vêm 
desenvolvendo tecnologias focadas em sustentabilidade, de modo a alcançar equilíbrio entre o ambiental, 
econômico e o social. Adequar as atividades da empresa ao conceito de desenvolvimento sustentável é uma 
questão de sobrevivência e de competitividade. Quanto mais à organização se negar a agir de forma 
sustentável e continuar poluindo o meio ambiente, maiores serão os desperdícios, os riscos de multas e 
reivindicações da comunidade. Portanto, a empresa moderna deve estar cada vez mais prevenida a essas 
questões e a adoção de práticas de gestão sustentáveis será parte integrante do seu negócio. Este projeto tem o 
objetivo de investigar se as empresas catarinenses S.A que adotaram na sua prática de gestão a 
sustentabilidade elas são participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da  BMF&BOVESPA. 

Palavras-Chave: sustentabilidade; ISE ; gestão. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As empresas possuem papel relevante perante a sociedade na adoção da prática de 

gestão, a Sustentabilidade. É importante para os gestores repensarem a forma de fazer 

negócios, buscar tecnologias mais limpas, desenvolver relacionamentos construtivos com 

todos os públicos. Sendo que a função social de qualquer empresa, não importa seu tamanho 

ou setor, pode ser definida como a geração de valor sustentável para seus acionistas e para a 

sociedade na qual está inserida.  

Strobel et al. (2004) destacam que para melhorar a competitividade de empresas, é 

fundamental incorporar o conceito de competitividade ambiental, podendo ser considerado 

o paradigma da sustentabilidade. 

Para Dalmoro, Venturini e Pereira (2009), a concentração na busca indiscriminada, de 

algumas empresas, para o alcance de resultados financeiros de curto prazo desencadeou, em 

alguns momentos, grandes desastres ecológicos. Para os autores, as empresas inseridas neste 

cenário comprometem a sua sobrevivência no mercado, afetando seu relacionamento com 

fornecedores, clientes, empregados, sociedade e demais stakeholders, favorecendo seus 

concorrentes. 
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Conforme Dias (2006, p. 69), “o agravamento das condições ambientais provocou ao 

mesmo tempo aumento da consciência dos cidadãos sobre a importância do meio ambiente 

natural”. Além disso, relata que as empresas são responsáveis indiretas pelo crescimento do 

interesse pelo meio ambiente, devido ao fato de serem as causadoras dos principais impactos 

ambientais que despertaram a conscientização da sociedade quanto a esses problemas. 

No que diz respeito a investimentos ambientais, Ferreira (2003) salienta que a 

formação de investimento em meio ambiente está relacionada à decisão da empresa de 

desenvolver um projeto para prevenir, recuperar ou reciclar. Esses investimentos podem ser 

exemplificados como o desenvolvimento de uma tecnologia mais limpa e/ou os gastos 

necessários para uma máquina ou equipamento para redução de poluição entrar em 

operação.Em estudo desenvolvido por Melo e Vieira (2003) foi constatado que o 

investimento na preservação ambiental exerce influência positiva e significativa na 

construção e fortalecimento da imagem corporativa. 

De acordo com o presidente do Instituto Ethos, responsabilidade social empresarial é 

fazer negócio de maneira diferente, tornando a empresa indutora e parceira de um 

desenvolvimento sustentável que promova a igualdade e a justiça social. “A empresa 

sustentável é aquela que cresce, é rentável e gera resultados, mas também contribui para o 

desenvolvimento da sociedade e para a preservação do planeta.” Dentro deste contexto, a 

questão problema deste projeto é será que as empresas catarinenses que adotaram na sua 

prática de gestão, a sustentabilidade, elas participam da BMF&BOVESPA? 

Portanto, uma forma efetiva das empresas colaborarem com o desenvolvimento 

sustentável do planeta e sua própria competitividade é a modificação de seu processo 

produtivo para que se tornem sustentáveis. Ainda sobre esta ótica, Hart (2006) expõe que 

reconhecer a sustentabilidade com um catalisador para o desenvolvimento de novos 

negócios será cada vez mais importante para sobrevivência corporativa no século XXI. 

Diante da relevância deste cenário, justifica-se a implantação deste projeto de 

pesquisa, intitulado: Sustentabilidade empresarial. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é investigar se as empresas catarinenses que adotaram na sua prática 

de gestão, a sustentabilidade, elas estão listadas na BMF&BOVESPA especificamente no 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

Os objetivos específicos: 

� Pesquisar empresas de Jaraguá e região que implantaram 

sustentabilidade empresarial; 

� Averiguar como são evidenciados os lucros nas empresas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O método adotado para realização desta pesquisa é o método quantitativo e 

qualitativo. Outra forma de coleta de dados é a pesquisa documental e descritiva e 

fundamentada com o levantamento bibliográfico. O universo da pesquisa foi composto de 

empresas catarinenses listadas no índice de sustentabilidade Empresarial da BMF&Bovespa 

que adotam como prática de gestão a sustentabilidade . 

Cervo e Bervian (2002, p. 69) afirmam que “[...] os estudos exploratórios não elaboram 

hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais 

informações sobre determinado assunto de estudo”.  

De acordo com Andrade (2002) a pesquisa descritiva tem como preocupação 

observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos, sem realizar nenhuma 

interferência. Rudio (2003) salienta que esse tipo de pesquisa envolve atividades como 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental, questionários e entrevistas, com o objetivo 

de ampliar o conhecimento sobre o tema e descrever o fenômeno estudado. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 SUSTENTABILIDADE 

 

As vantagens competitivas sustentáveis dependem de como a empresa percebe as 

necessidades dos clientes e quais as ações da empresa para atendê-los, pois necessita superar 
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a percepção dos concorrentes (FIALHO et al., 2008). Percebe-se, que a sustentabilidade 

depende da adoção de várias práticas e do nível que estas práticas afetam o 

desenvolvimento. Envolvem dilemas, que se esbarram no consumo consciente, conflitos de 

interesses, ética e legalidade, que precisam ser mensurados. 

Sustentabilidade seria fruto de um movimento histórico recente que passa a 

questionar a sociedade industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria o conceito 

síntese desta sociedade cujo modelo se mostra esgotado. A sustentabilidade pode ser 

considerada um conceito importado da ecologia, mas cuja operacionalidade ainda precisa ser 

provada nas sociedades humanas (ROSA, 2007). 

A sustentabilidade não pode ser entendida apenas como uma sensibilização as 

questões do meio ambiente, mas sim como uma forma de reflexão e ação de caráter 

duradouro que alinha com as questões sociais e econômicas.  

Hart (2006) quando afirma sob o ponto de vista empresarial que assim como as 

empresas precisam ser bem sucedidas em várias frentes para criar valor para os acionistas, 

devem também superar os desafios econômicos, sociais e ambientais para atingir a sua 

sustentabilidade.  

O lucro é um importante ganho para sustentar e preservar a vida da empresa, 

portanto dos sócios, dos funcionários e dos fornecedores, sem detalhar a ganância do 

governo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam lucro quando obtido de forma honesta 

e ética, é sem dúvida, uma conquista necessária para assim incentivar mais investimentos e 

extremamente benéfica para toda a sociedade, aumenta a oferta de produtos e serviços, 

forçando o preço para baixo amplia a distribuição de rendas através dos impostos 

(ZACARIAS, 2010) 

Na concepção de Gibson e Skarzynski (2008) quando a empresa assume inovar atinge 

um momento determinante. Percebe-se que inovar não depende apenas de corporativismo 

ou pontualidade, reconhecem que inovar envolve valores, comportamento, sistemas de 

gestão, estrutura organizacional dentre outros, e de fato entende que a inovação funciona se 

for sustentável de vendo ser sistêmica e ampla em sua capacidade. 

Uma forma efetiva das empresas colaborarem com o desenvolvimento sustentável do 

planeta e sua própria competitividade é a modificação de seu processo produtivo para que se 

tornem sustentáveis. Ainda sobre esta ótica, Hart (2006) expõe que reconhecer a  
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sustentabilidade com um catalisador para o desenvolvimento de novos negócios será cada 

vez mais importante para sobrevivência corporativa no século XXI. 

4.2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE INCORPORADOS PELAS EMPRESAS. 

 

Diante da necessidade de monitoramento de práticas sustentáveis, empresas de 

diversos segmentos, no Brasil e no mundo, vêm publicando relatórios sócios ambientais e 

utilizando indicadores para divulgar suas ações às partes interessadas, tendo como base 

diversos modelos existentes.  

Algumas bolsas de valores tiveram a iniciativa e instituíram os índices específicos de 

sustentabilidade para as empresas utilizarem como ferramenta de análise da 

sustentabilidade empresarial. No Brasil, o lançamento do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) ocorreu dezembro de 2005 pela Bolsa de Valores de São Paulo. Este índice 

evidencia as empresas envolvidas com a gestão da sustentabilidade, servindo, portanto, de 

guia para os investidores que desejam compor sua carteira de ações com empresas que 

apresentam rentabilidade e geram dividendos, mas que também incorporam práticas sociais, 

ambientais e de governança corporativa. 

A pioneira foi a Bolsa de Valores de Nova York que lançou em 1999 o Dow Jones 

Sustainability Index, seguida pela Bolsa de Londres que, em conjunto com o Financial Times, 

disponibilizou em julho de 2001 e a Bolsa de Joanesburgo, em maio de 2004.( Bolsa de 

valores de São Paulo,2012). 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em 

eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também 

amplia o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, 

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

sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do 

desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de 

mudanças climáticas. (Bolsa de valores de São Paulo, 2012). 

A mais recente carteira do ISE foi anunciada no dia 25 de novembro de 2011 e vigora 

de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. A sétima carteira do ISE reúne 51 ações de 38 
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companhias, que representam 18 setores e somam R$961 bilhões em valor de mercado, o 

equivalente a 43,72% do total do valor das companhias com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA (em 23/11/2011). Atualmente com 38 companhias, a carteira de 2012 está 

próxima do limite máximo, que é de 40 empresas. Entre estas empresas listadas, destacam-se 

as catarinenses: Weg e Celesc. Estas empresas são participantes desta pesquisa estão 

investindo na sustentabilidade e conseqüentemente gerando lucros, gastos e fazendo outros 

investimentos. 

6. RESULTADOS 

 

Segue resultados de pesquisa nas duas empresas participantes da pesquisa, segundo 

relatórios publicados na homepage das mesmas. 

O Grupo WEG uma das empresas participantes da pesquisa tem como política 

assegurar o menor impacto ambiental de seus produtos e processos produtivos, buscando: 

• Atender a legislação ambiental aplicável; 

• A melhoria contínua através do estabelecimento de objetivos e metas 

ambientais; 

• Atuar de forma preventiva, visando à proteção do meio ambiente no qual está 

inserido; 

• Processos e produtos eco eficientes, preservando os recursos naturais. 

Formado em 2011, o Grupo de Sustentabilidade tem atuação a nível operacional, com 

foco na centralização e planejamento das futuras ações de Sustentabilidade do Grupo WEG. 

Este Grupo é multidisciplinar composto por 7 (sete) membros representantes das áreas 

social, comunicação institucional, econômica, produto e ambiental, sob a coordenação da 

área de sustentabilidade corporativa da empresa. 

Segundo o relatório de sustentabilidade da WEG praticava a sustentabilidade quando 

a palavra ainda não era parte do vocabulário rotineiro das empresas e dos jornais. Outros 

termos hoje muito em voga são, por exemplo, governança corporativa, plano de sucessão, 

participação nos lucros, reciclagem, controle de resíduos e tantos mais que eram práticas 

comuns na WEG, parte do seu dia a dia, antes mesmo que esses nomes fossem cunhados. 

Sustentabilidade, na WEG, não é moda: é a base, a essência, a raiz. Não é esforço de 

marketing: é questão de princípios. Não é um objetivo superficial a atingir: é o caminho em 

si. É a própria WEG.(WEG, 2012). 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

 

7 
 

O ISE da WEG é referência para os investidores que seguem a filosofia de 

investimento socialmente responsável (SRI), além de servir como indutor de boas práticas no 

meio empresarial brasileiro. 

A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A) outra empresa participante desta 

pesquisa é novamente reconhecido pela Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e no 

próximo dia 1º de dezembro, a Companhia volta a figurar entre as empresas brasileiras que 

compõem a nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).  

Comprometida com a sustentabilidade nos níveis pertinentes a sua atuação como 

Empresa pública, a Celesc trabalha para construir alternativas que possibilitem 

oportunidades reais de inclusão aos que estão à margem dos processos de desenvolvimento 

espontâneo. A Companhia trabalha com metas empresariais compatíveis, que envolve a 

preservação dos recursos ambientais e culturais para gerações futuras, o respeito à 

diversidade e a redução das desigualdades.  Os programas empresariais voltados à 

comunidade são aplicados desde 2003 e, nessa área, a Companhia atua em três linhas de 

projetos: construção da cidadania e inclusão social, saúde e qualidade de vida e educação e 

meio ambiente. (CELESC,2012). 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto, “Sustentabilidade Empresarial”, o objetivo foi é investigar se as 

empresas catarinenses que adotaram na sua prática de gestão, a sustentabilidade, elas 

estão listadas na BMF&BOVESPA especificamente no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE). 

Um dos maiores valores das iniciativas da universidade é oferecer alternativa 

social àqueles que não têm perspectiva nenhuma, por meio de projetos de extensão 

comunitária executados por seus acadêmicos.  

Este projeto torna-se viável pelos seguintes fatores que os pesquisadores e 

orientadora, possuem para desenvolvê-lo: 

� Afetividade em relação a um tema ou alto grau de interesse pessoal; 
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� Tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa; 

� A significação do tema escolhido, sua novidade, sua oportunidade e seus valores 

acadêmicos e sociais; 

� Tempo disponível para conclusão do trabalho; 

� Material de consulta e de trabalho prático, disponibilizado pela Faculdade 

Anhanguera de Jaraguá do Sul para os pesquisadores. 

� Percebe-se que o ISE/Bovespa, desperta o interesse das empresas e investidores 

institucionais sobre sua importância. 

Constata-se que as duas empresas participantes atuam em linhas bem semelhantes, 

como: cidadania, qualidade de vida, sustentabilidade, educação e meio ambiente. 

Diante disto, com o objetivo geral alcançado, podem-se propor novos cursos e 

projetos de extensão comunitária, para maior aprimoramento e conhecimento das 

empresas que ainda não adotam na sua gestão a prática da sustentabilidade, mostrando 

que podem lucrar com uma gestão sustentável. 
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