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1. RESUMO 
 Cada vez mais o tema relacionado à sustentabilidade nas empresas e o 
cumprimento a essas medidas se torna mais relevante no mercado industrial. O 
objetivo deste artigo é abordar a relação entre investimentos em sustentabilidade 
com os resultados financeiros obtidos pelas empresas analisadas no setor de 
siderurgia. Devido às políticas governamentais, as empresas precisam contar com 
algumas práticas sustentáveis, principalmente o de siderúrgicas, uma vez que 
utilizam se de vários recursos naturais em seus processos produtivos. Para 
fundamentar o estudo, as análises foram realizadas com base em indicadores pré-
estabelecidos de correlação dos investimentos sustentáveis e resultados financeiros, 
Liquidez Seca e ROE; com base em dados coletados por meio de pesquisa quali-
quantitativa, em um estudo exploratório de pesquisas bibliográficas e documentais. 
Os resultados obtidos, em relação às empresas analisadas, foram uma correlação 
não significativa entre as variáveis das empresas dentro do setor, o que sugere um 
desalinhamento da gestão das práticas sustentáveis para reverter em retorno 
financeiro, uma vez que, quando se tem planejamento, a sustentabilidade reverte 
mais ganhos do que perdas, e principalmente em um retorno econômico tanto visado 
pelas empresas.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, Indicadores, Resultados Financeiros, 
Siderúrgicas 

2. INTRODUÇÃO  

 

2.1 Contexto  

Os assuntos relacionados a sustentabilidade influenciam diretamente na vida 

das pessoas e na vida das organizações empresariais levando a uma reflexão mais 

profunda sobre o tema, que pode gerar uma nova postura empresarial bem como 

sua valorização. Nos anos 80, os gastos com proteção ambiental começaram a ser 

vistos, pelas empresas líderes, não primordialmente como custos, mas como 

investimentos no futuro e, paradoxalmente, como vantagem competitiva. A atitude 

passou de defensiva e reativa para ativa e criativa (ANDRADE, et al. 2000). 

  No Brasil, uma atividade que gera bastante impacto sobre o meio ambiente é 

o setor de siderurgia e mineração. A siderurgia no âmbito brasileiro começa em 

1554, quando o padre jesuíta José de Anchieta relatou, em um informe ao rei de 

Portugal, a existência de depósitos de prata e minério de ferro no interior da 

capitania de São Vicente (atual estado de São Paulo). Afonso Sardinha e seu filho 

instalaram dois fornos para a fabricação de ferro e aço em Iperó, Morro Araçoiaba. 

No começo do século XVIII, a chegada da família real portuguesa ao Brasil marca o 
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inicio de uma nova fase na siderurgia brasileira. 

Segundo GIOVANNINI; KRUGLIANSKAS, 2008, p.938, fala que: 

 
Os empreendedores também percebem oportunidades a serem exploradas 
e se organizam para oferecer produtos e serviços para atendê-las, não só 
as dos consumidores, como também as de empresas que estão à procura. 

 

Contudo, cada vez mais as organizações procuram os melhores meios para 

comunicar essas ações de minimização de impactos ambientais a seus clientes, 

tendo em vista uma melhora de sua imagem o que, teoricamente, acarretaria em um 

aumento de suas vendas e, por consequência, um retorno financeiro maior. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Questão de pesquisa 

Qual a relação existente entre as práticas/investimentos em atividades 

sustentáveis, com o retorno financeiro obtido por empresas do setor de siderurgia? 

 

3.2 Objetivo Geral 

Avaliar a relação existente entre as práticas e os investimentos realizados por 

empresas do setor de siderurgia em atividades sustentáveis, relacionando com o 

impacto que exercem sobre o retorno financeiro. 

 

3.3 Objetivos específicos  

1- Avaliar o percentual de rendimentos aos sócios em relação aos 

investimentos em atividades sustentáveis.  

2- Avaliar o resultado evidenciando a relação direta entre as práticas 

sustentáveis e o aumento na receita das empresas engajadas com a 

sustentabilidade. 

3- Avaliar a capacidade de liquidez dos produtos produzidos pelas indústrias do 

setor siderúrgico no mercado. 
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4. METODOLOGIA 

 
A proposta deste trabalho foi estudar a relação entre os investimentos em 

práticas sustentáveis por parte de empresas do setor de siderurgia e o respectivo 

impacto que tais investimentos exercem sobre suas vendas, e consequentemente, 

em seu resultado final. Desse modo, foi utilizado como metodologia, uma pesquisa 

qualitativa/quantitativa e um estudo exploratório das teorias que se relacionam com 

as práticas da sustentabilidade por parte das empresas, através de pesquisas 

bibliográficas e documentais. Os indicadores utilizados no estudo são demonstrados 

no quadro abaixo: 

 
Indicadores a serem avaliados: 

Quadro 1: Os principais indicadores selecionados para análise 

Área Indicador Descrição 

Sustentabilidade Governança Ambiental 
Avaliar a existência de práticas, no âmbito da 
sustentabilidade, em empresas siderúrgicas. 

Retorno 
Financeiro 

Liquidez Seca 

Avaliar a Liquidez Seca das empresas 
sustentáveis para verificar se a empresa 

consegue cumprir com seus compromissos 
financeiros 

ROE 
Avaliar a taxa de retorno do investimento ao 
acionista da empresa (ROE) para verificar a 
rentabilidade das empresas sustentáveis. 

Correlação Correlação de Pearson 

Medir o grau de correlação entre duas 
variáveis, no caso, o valor do lucro obtido pela 
empresa analisada e o valor do investimento 

realizado em práticas sustentáveis. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na análise da área financeira busca-se o entendimento, se há uma melhora 

nos retornos a serem avaliados com base nos indicadores expostos, e se houver 

quanto isso é significativo para a empresa, levando em consideração o investimento 

em termos sustentáveis em relação ao seu retorno financeiro. Com base nisso, 

Zdanowicz (2004, p. 141) apresenta o seguinte pensamento: 

Através do fluxo de caixa procura-se analisar o deslocamento dos recursos 
financeiros da empresa. Partindo do disponível (caixa, bancos e aplicações 
no mercado financeiro), pode-se verificar os caminhos percorridos por uma 
unidade monetária na empresa e, principalmente, de operações que 
aumentam ou diminuem o nível de caixa da empresa (ZDANOWICZ, 2004, 
p. 141). 
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5. DESENVOLVIMENTO 
 

5.1 Análise de dados 
Para efeito dos cálculos para desenvolvimento das análises e andamento do estudo, 

em relação aos investimentos em sustentabilidade, as informações disponibilizadas 

foram retiradas em Relatórios de Sustentabilidade e Relatórios de Referência 

Anuais, todos específicos de cada ano, com base em dados disponibilizados nos 

sites das empresas, na qual foram formulados as tabelas e gráficos. Outros dados 

relacionados aos resultados financeiros foram retirados de balanços patrimoniais 

disponibilizados pelas empresas na BM&F Bovespa, no site especializado em 

finanças Fundamentus ou no site da própria empresa, na área de relação com 

investidores, onde foram encontrados todos os outros dados financeiros das 

empresas para compor as análises. 

Para as análises das empresas para avaliação da sustentabilidade e seus 

resultados, foi utilizado os indicares como: Liquidez Seca, ROE e Correlação de 

Person. No quadro abaixo encontram-se as empresas do setor de siderurgia 

analisadas. Para isso foi feito um levantamento de todas as empresas do setor com 

capital aberto na bolsa de valores BM&F Bovespa, para que fosse possível as 

análises com base em dados iniciais financeiros. Com essa segmentação chegou se 

a seis empresas indicadas, tais como: Arcelor Mittal Brasil, CSN, Usiminas, Gerdau 

Aços Longos, Gerdau Cosigua e Ferbasa, contudo, em relação às duas últimas 

empresas, não foi possível encontrar dados disponibilizados por elas que fossem 

úteis para as análises, na qual a Gerdau Cosigua está integralizada em outras 

empresas do grupo Gerdau. A empresa Ferbasa não disponibiliza relatórios anuais 

sobre os investimentos sustentáveis realizados interna e externamente. Por esses 

motivos, as análises foram realizadas somente com as quatro primeiras empresas. 

 
6. RESULTADOS 

 A análise do gráfico de Correlação ilustrado na Figura 1, entre o investimento 

sustentável e o lucro líquido obtido pela ArcelorMittal, verificou-se os pontos de 

correlação no segundo e no terceiro ano analisados onde a medida que o valor 

investido em sustentabilidade cai, também cai o lucro líquido obtido pela empresa 
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chegando até a ficar negativo. Já no ano de 2013, o valor do investimento continuou 

em declínio em relação ao ano anterior, mas o lucro líquido obtido pela ArcelorMittal 

aumentou consideravelmente alcançando um índice positivo. Tal resultado pode 

indicar uma possível falta de relação do investimento realizado pela empresa com o 

lucro líquido obtido pela mesma nos períodos analisados. O ano de 2014 não foi 

analisado por meio da correlação por falta de disponibilidade de informações como o 

valor do investimento realizado pela empresa em práticas sustentáveis. Foi enviado 

um e-mail de solicitação de tal informação mas o mesmo não foi respondido até a 

data de fechamento deste trabalho. 

Analisando o indicador Liquidez Seca, concluiu-se que a empresa tem seus 

ativos menores que os passivos, tendo em vista que todos os resultados do 

indicador analisado resultaram em um número menor que 1.

Figura 1. Gráfico de correlação Inv. 
Sustentável e Lucro líquido da empresa 

ArcelorMittal. 

Figura 2. Gráfico indicador ROE da 
empresa ArcelorMittal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ao analisar o indicador ROE, tem-se que a empresa obteve resultados próximos 

a 0 nos anos de 2010, 2013 e 2014 tendo uma melhora significativa no ano de 2014 

alcançando o índice de 0,1909. Já nos anos de 2011 e 2012 o resultado do ROE foi 

negativo, demonstrando um pior cenário em 2012, onde se registrou o índice mais 

baixo no valor de -0,1274 e foi prontamente recuperado no ano de 2013, com o 

resultado do ROE em 0,0513. Tal fato deixa clara a capacidade baixa da empresa, e 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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em alguns anos a incapacidade, em retornar o capital investido aos sócios. 

Conforme a Figura 3 representada abaixo, foi avaliado se existe uma 

correlação entre os investimentos sustentáveis declarados pela empresa CSN com o 

lucro líquido, obteve-se uma correlação de -0,8849, podendo se considerar uma 

correlação negativa, uma vez que fica abaixo de 0 (zero), e não representa uma 

correlação perfeita, pelo contrário, aproxima-se para uma falta de correlação. 

Informação representada na figura abaixo: 

 Segundo os resultados obtidos pelas empresas CSN por meio do indicador de 

liquidez seca, pode-se dizer que a empresa é capaz de cumprir com seus deveres 

perante os fornecedores, tributação, trabalhistas, etc, a empresa tem bons 

resultados nesse indicador com valor superior a 3, no ano de 2011 entre os anos 

analisados, o que representa uma excelente  facilidade de conversão dos produtos 

em dinheiro por parte da empresa.  

 
Figura 3. Gráfico de Correlação Inv. 

Sustentável e Lucro líquido da empresa 
CSN. 

Figura 4. Gráfico indicador ROE da 
empresa CSN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Já quando analisado o ROE, ilustrado no gráfico da Figura 4, a empresa oscila 

entre resultados positivos e negativos, porém todos os resultados ficam próximos a 

0, o que indica que o retorno para cada real investido na empresa, fica abaixo do 

que é investido, quando não, ainda gera prejuízo. 

No âmbito dos investimentos sustentáveis da empresa Usiminas, fazendo 

uma correlação entre os anos de 2010 a 2014, dos investimentos ambientais com o 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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lucro obtido no período, consegue-se verificar uma correlação, com resultado de -

0,7379, entre os itens avaliados nessa empresa, onde o lucro cai à medida que os 

investimentos com a sustentabilidade aumentam, quando analisado os anos de 2011 

para 2013, representando, portanto, uma correlação negativa entre os fatores 

avaliados. Tais informações são representadas na Figura 5:  

Em relação à empresa Usiminas, também possui liquidez com todos os 

resultados maiores do que 1 referente aos anos analisados, e consegue arcar com 

seus compromissos, embora pode-se notar uma tendência de declínio quando 

levado em consideração o índices nos quatro anos de análise.  

 
Figura 5. Gráfico de Correlação entre inv. 

Sust. e lucro líquido da empresa Usiminas. 
Figura 6. Gráfico do Indicador ROE da 

empresa Usiminas. 
 

 

 

 

 

 

  

 A Figura 6 ilustra os resultados da análise do indicador ROE, a empresa obteve 

valores muito próximos a 0 ou negativos em todos os anos avaliados, o que reflete a 

incapacidade da empresa em retornar o capital investido na empresa para os sócios 

em forma de lucro. 

 Com base nos indicadores da empresa Gerdau Aços Longos pode se observar 

uma grande variação em relação aos resultados obtidos, o que pode ser influenciado 

por diversos aspectos entre eles, questão governamentais, uma vez que o setor 

siderúrgico é muito vulnerável as medidas restritivas e impostos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Em relação ao indicador de correlação da empresa Gerdau, verifica-se um 

resultado baixo, ficando 0,1029, o que se pode dizer é que existe uma concordância 

leve, porém sem algo substancial suficiente. Como pode ser observado na Figura 7: 

Em relação à liquidez seca da empresa, apesar das oscilações presentes, 

todos os resultados ficam próximos a 1, e que portanto a empresa consegue gerar 

caixa em curto prazo. 

 

Figura 7 – Gráfico de correlação entre Inv. 
Sust. e Lucro líquido da empresa Gerdau. 

Figura 8. Gráfico do Indicador ROE da                                                  
empresa Gerdau.                                                                 

 

 

 

 

 

   

 

   

Entretanto, quando são avaliado os resultados do indicador ROE pode se dizer que 

a empresa não consegue gerar lucro, uma vez que a cada real em investimentos 

aplicados na empresa gera aproximadamente um retorno médio de 0,0166 centavos, 

o que é muito abaixo e próximo a zero conforme mostra a Figura 8. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve por objetivo auferir sobre a relação entre os investimentos 

realizados no âmbito da sustentabilidade pelas empresas do setor das siderúrgicas, 

e se em consequência desse fato, obtiveram retornos financeiros favoráveis a essa 

prática. Esses fatores foram discutidos com base na avalição dos indicadores de 

liquidez seca, ROE e correlação entre investimentos sustentáveis em relação aos 

resultados financeiros obtidos, aplicados e avaliados por meio dos demonstrativos 

anuais de cada empresa. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O fato de não existir uma correlação entre os aspectos de investimento 

sustentáveis e retorno, pode ser por inúmeras questões, uma pode ser que talvez, 

as empresas fazem esses investimentos simplesmente pelo fato de cumprir com as 

normas legais. Outros pontos foram levados em consideração quanto ao fato de não 

obtiverem resultados positivos, uma vez que é comprovado um excelente 

desempenho para as empresas que possuem tais práticas, como uma ineficiência na 

área de marketing e de desenvolvimento positivo da imagem da empresa perante 

clientes, outra questão pode ser a má gestão dos recursos investidos por parte dos 

membros da empresa.  

Outras duas hipóteses mais relevantes são a possibilidade dos investimentos 

terem retorno a longo prazo e devido a esse fato, não impactam nos resultados do 

mesmo período avaliado. A outra hipótese, é que empresas que obtêm alto retorno 

nos resultados, visam a eco eficiência, ou seja, inovar com o objetivo de baixar custo 

e ao mesmo tempo reduzir impactos ambientais, em áreas da empresa como 

energia, reaproveitamento de água, matéria primas e reciclagem de produtos 

defeituosos e/ou sobras. Tal como citado por ASHLEY, 2002 apud PASSADOR e 

YAMANE, 2002, “Para um desenvolvimento de práticas sustentáveis, a empresa 

deve contar com estratégias empresariais competitivas por meio de solução 

socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis.”  

Dentre as dificuldades encontradas para a captura de dados, foi o acesso às 

informações relacionadas aos investimentos financeiros de sustentabilidade, na qual 

algumas empresas demoram certo tempo para disponibilizar documentos oficiais 

relacionados ao assunto. 

Acredita-se que o alinhamento com os intuitos reais de produzir sem 

prejudicar o local em que a empresa está inserida, é possível gerar um desempenho 

melhor para ela, também alcançar uma margem de rentabilidade melhor, e reverter 

em benefícios financeiros para a empresa por meio da eficiência dos processos, 

gestão e recursos, além de gerar competitividade para os produtos e de 

diferenciação da empresa no cenário global.
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