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1. RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é analisar a rentabilidade das companhias do 

segmento de madeira, papel e celulose que pertencem ao Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. Para o estudo, foram selecionadas 

entidades do segmento mencionado, em duas amostras distintas, a primeira com duas 

empresas que participaram do índice entre os anos de 2010 e 2016, e outro grupo 

com três companhias que nunca integraram esta carteira teórica. Foram comparados 

os indicadores de retorno sobre os investimentos totais e de retorno sobre o capital 

próprio entre as duas amostras. Constatou-se que a média e acumulado dos 

indicadores de rentabilidade das empresas pertencentes ao índice foi superior e, após 

a realização de testes estatísticos de hipóteses, constatou-se que o retorno sobre o 

ativo total das amostras, são significativamente diferentes, porém, para o retorno do 

patrimônio líquido não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese de que a 

rentabilidade é semelhante. Esta pesquisa pretende contribuir para análise do grau de 

rentabilidade de empresas comprometidas com responsabilidade socioambiental.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Indicadores de Rentabilidade, Índice de 

Sustentabilidade Empresarial. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Por muito tempo, em nome do desenvolvimento, os finitos recursos naturais 

foram utilizados sem nenhum tipo de preocupação ambiental, bem como, não havia 

uma agenda voltada para garantias sociais. O primeiro grande evento voltado para 

essas questões, foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 

que buscava pelo desenvolvimento econômico de maneira sustentável. O setor 

público também tomou medidas a respeito do tema, inicialmente impondo multas de 

alto valor para empresas poluentes e, posteriormente, regulamentando e aplicando 

incentivos fiscais (MARCONDES; BACARJI, 2010). 

No mercado financeiro, similarmente, medidas a respeito foram tomadas, à 

princípio, com a exclusão de ações socioambientais negativas em determinados 

fundos de investimentos, e em seguida, com a criação de portfólios exclusivos para 

ações de empresas socioambientais responsáveis. No Brasil, a Bolsa de Valores de 



São Paulo, criou uma carteira teórica voltada para empresas comprometidas com a 

responsabilidade social e ambiental, denominado de Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) (MARCONDES; BACARJI, 2010). 

Tais fatos foram gatilho para que empresas passassem a repensar a forma de 

negócio, nascendo o termo desenvolvimento sustentável, que se dá pela 

responsabilidade social, ambiental e econômica, ou seja, zelar pelas pessoas e 

recursos naturais finitos, mas almejando o desenvolvimento econômico em um 

ambiente cada vez mais competitivo (MARQUES, 2014).  

Maior competitividade no mercado, melhora da reputação perante a 

sociedade e aquisição de conhecimento, são alguns dos benefícios das empresas 

integrantes do ISE, mas ainda assim, não há entendimento sobre ganho econômico 

proveniente de investimentos socioambientais (BM&FBOVESPA, 2012).  Desta forma, 

questiona-se:  Empresas do segmento de madeira e papel pertencentes ao ISE da 

Bolsa de Valores de São Paulo, apresentam rentabilidade distinta das instituições não 

participantes deste portfólio?  

 

 
3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do estudo é analisar a rentabilidade das companhias do 

segmento de madeira, papel e celulose que pertencem ao Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. 

E o objetivo específico é comparar os indicadores de rentabilidade de 

empresas integrantes do ISE da Bolsa de Valores de São Paulo com outras 

organizações do mesmo segmento, mas não pertencentes a esta carteira teórica. 

 

4. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos, será aplicada as pesquisas exploratória e 

descritiva. Exploratória no referencial teórico para compreensão do tema, através de 

procedimento bibliográfico, de fontes primárias e secundárias, que similarmente, será 

empregada para a coleta de dados para o procedimento de estudo de caso. Enquanto 

a pesquisa descritiva será adotada para descrever e analisar os dados coletados no 

estudo de caso.  



Quanto à natureza da pesquisa, esta será quantitativa, com coleta de dados 

nas demonstrações contábeis das próprias companhias, para comparação dos 

indicadores de rentabilidade Return On Equity (ROE) e Return On Investment (ROI) 

de ambos os grupos, entre os anos 2010 e 2016. Os testes estatísticos Valor-P e T 

de Student serão utilizados com significância de 5% (cinco por cento) para o teste das 

seguintes hipóteses: 

Hipótese nula (H0): Não há diferença significativa entre a rentabilidade de 

ambas amostras; e  

Hipótese alternativa (Há): Existe diferença significativa na rentabilidade de 

ambas as amostras. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 
5.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade é um termo muito amplo e pode ser entendido como as 

formas de minimizar os efeitos negativos da ação humana e sua gestão se dá pela 

recuperação de todas as formas de capital, como o humano, ambiental e financeiro 

(MARQUES, 2014). 

O termo mais encontrado na literatura sobre desenvolvimento sustentável, é 

o mencionado no Relatório Nosso Futuro Comum, Brundland apud Boff (2016, p.35): 

“aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem a suas necessidades e aspirações”.  

Após anos de discussão sobre desenvolvimento sustentável, surgiu o conceito 

de sustentabilidade corporativa, que foi melhor aceito pelo ambiente empresarial 

capitalista em uma mudança de paradigma, associando as questões socioambientais, 

com os objetivos das organizações de geração de lucro. “Para ser sustentável o 

desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto” (BOFF, 2016, p. 45). Este conceito também é reconhecido 

como Triple Bottom Line (TBL) ou People, Planet, Profit (pessoas, planeta, lucro), que 

considera igualmente o tripé social, ambiental e econômico (OLIVEIRA, 2006).   



A base ambiental do tripé, é melhor compreendida pelas corporações, uma 

vez que há uma ampla legislação nesse contexto, obrigando-as a observá-las para 

não sofrerem punições. Já a base social, pressupõe que as entidades assumam as 

responsabilidades que o poder público deixa a desejar, promovendo o 

desenvolvimento social para a população que está à margem da sociedade, bem 

como, para o capital humano da própria empresa. Tais medidas podem favorecer as 

organizações no reconhecimento perante a comunidade e elevar seu poder de 

competitividade (OLIVEIRA, 2006). 

A base econômico-financeira do tripé, que é também o objetivo principal das 

organizações, de obtenção de lucro, consiste em atender ao interesse dos 

investidores ao longo do tempo, ou seja, por algumas oportunidades ter o resultado 

de curto prazo reduzido para que se obtenha a perpetuidade da geração de riqueza.  

E desta forma, considerando o tripé do desenvolvimento sustentável, as empresas 

demonstram que não almejam o lucro a qualquer preço, mas observando os impactos 

de suas atividades em todas as camadas da sociedade (OLIVEIRA, 2006). 

Rentabilidade  

Rentabilidade é um importante indicador econômico que serve para medir o 

lucro da entidade em relação ao capital investido. Existem inúmeros indicadores de 

rentabilidade, (GITMAN, 2004; RIBEIRO, 2014), mas o objeto do presente trabalho é 

o retorno dos investimentos e, em especial, aos acionistas.  

 O retorno sobre o ativo, igualmente reconhecido por return on total assets 

(ROA) ou return on investment (ROI), se dá pela razão entre o lucro líquido e o ativo 

total da entidade. E o retorno sobre o capital próprio ou return on common equity 

(ROE) que considera apenas o capital próprio da entidade, isto é, o investimento dos 

acionistas. O ROE é a razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa 

(GITMAN, 2004; RIBEIRO, 2014). 

Enquanto o ROI, demonstra a rentabilidade do ponto de vista da empresa, isto 

é, permite avaliar além do retorno, a gestão que o direcionou, o ROE evidencia o ponto 

de vista dos investidores, ou seja, quanto o investidor foi remunerado diante do 

investimento realizado, possibilitando a comparação com outros tipos de 

investimentos (MARION, 2012).  

 



5.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Segundo a BM&FBOVESPA, apenas 3 (três) empresas do segmento de 

madeira, papel e celulose incorporam a atual carteira teórica do ISE em 2017/2018, 

mas como demonstra a linha do tempo do ISE no Quadro 1, 4 (quatro) empresas já 

integraram esta carteira em período distintos.  

 

Quadro 1 – Linha do tempo do segmento de madeira, papel e celulose no ISE 
Fonte: Bolsa de Valores de São Paulo, adaptado pelos autores 

O intervalo de tempo que coincide o maior número de empresas a integrar o 

ISE, é entre os anos de 2010 e 2018, mas foram descartadas as empresas Klabin e 

Suzano Papel, que não pertenciam ao índice durante todo o período mencionado. Já 

as empresas Celulose Irani, Eucatex, Santher e Suzano Holding, em nenhum 

momento integrou a carteira, porém esta última, é controladora da Suzano Papel e 

para que os dados das demonstrações contábeis consolidadas não descaracterizem 

o estudo em questão, esta também foi descartada da análise. 

Diante do exposto, a amostra será composta de 5 (cinco) companhias e 

divididas em 2 (dois) grupos distintos: a) Duratex e Fibria no grupo de empresas do 

índice; e b) Celulose Irani, Eucatex e Santher no grupo de empresas que nunca 

participaram do ISE.  

 

5.3. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

Foram observadas a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço 

Patrimonial das empresas em questão, com informações entre os anos de 2010 e 

2016. De cada uma das empresas, foram coletados o valor do ativo, do patrimônio 

líquido e o lucro líquido do período para realização da análise dos indicadores de 

rentabilidade: ROI e ROE.  

Empresas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Duratex

Fibria

Klabin

Suzano Papel

Celulose Irani

Eucatex

Santher

Suzano Holding

Integrantes do ISE no período integral estudado

Presentes no ISE em outros períodos 



Marion (2012), menciona a importância de se utilizar a média dos valores do 

ativo e do patrimônio líquido na análise desses indicadores, desta forma, para que o 

estudo seja mais eficiente, optou-se por utilizar a média de ambos os valores de cada 

companhia. 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para apresentação dos indicadores de rentabilidade dos grupos, foram 

utilizados as médias de acordo com a quantidade de empresa de cada grupo: a) 2 

(duas) companhias pertencentes ao ISE; b) 3 (três) entidades que nunca pertenceram 

a este portfólio. O mesmo procedimento ocorreu para o cálculo da rentabilidade 

acumulada.  

Para que a análise apresente informações realistas da empresa, é importante 

observar a interpretação dos dados. Partindo desse contexto, é destacado o estudo 

de série em corte transversal, também chamado de benchmarking, que compara os 

resultados da companhia com outras do mesmo ramo de atuação (GITMAN, 2004). 

 
Tabela 1 – ROI e ROE médio das amostras 

Fonte: Dos autores 

O indicador ROI demonstra a eficácia da empresa, ou seja, como os gestores 

administram os recursos disponíveis. Em observação à Tabela 1, o grupo A 

apresentou ROI maior do que o grupo B, ou seja, a gestão dos recursos do 

agrupamento A foi melhor que a do outro grupo, com exceção do ano de 2013, em 

que B alcançou a rentabilidade sobre os investimentos de 2,51%. O grupo B, nos anos 

de 2015 e 2016, não apresentou rentabilidade sobre os ativos, pois foram negativos, 

ou seja, não retornou os investimentos realizados, como pode ser observado no 

Gráfico 1.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acumulado

ISE 4,9816 1,3925 1,9096 1,9927 2,6290 1,7256 2,7475 17,3785

Outras 1,9725 0,3026 1,0139 2,5066 2,2211 -1,3862 -0,1890 6,4414

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acumulado

ISE 0,0906 0,0235 0,0361 0,0385 0,0494 0,0338 0,0653 0,3373

Outras -0,0139 -0,0825 -0,0972 -0,0304 0,1454 -0,3942 -0,6515 -1,1243

Em percentual (%)

Grupos
ROE - PL MÉDIO

Grupos
ROI - ATIVO MÉDIO



 

Gráfico 1 – ROI das amostras 
Fonte: Dos autores 

O indicador ROE demonstra o retorno do capital investido pelos acionistas, e 

é por meio dele, que os investidores analisam o melhor ativo para ser investido, pois 

desejam a melhor rentabilidade. E da mesma maneira que ocorreu com o retorno 

sobre os investimentos totais, o retorno sobre o patrimônio líquido foi melhor no grupo 

A, que em 2010 apresentou o melhor indicador de 9,06%, o menor de 2,35% no ano 

seguinte e com retorno de 6,53% no último período (vide Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – ROE das amostras 
Fonte: Dos autores 

O Gráfico 3 demonstra que o retorno acumulado sobre o capital total investido 

foi de 17,38% para as empresas do ISE, enquanto para o grupo de outras empresas, 

foi de 6,44%. As companhias do índice também apresentaram o melhor retorno 

acumulado sobre o patrimônio líquido, de 33,73% e o outro grupo, não retornou o 

capital dos acionistas, ao contrário, desvalorizou o capital em 112,43%.  
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Gráfico 3 – Rentabilidade acumulada 
Fonte: Dos autores 

A análise demonstrou que as entidades que realizam investimentos em 

sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, obtiveram melhor rentabilidade, 

contudo, para definir se essa diferença é estatisticamente significante, foram utilizados 

os testes Valor-P e T de Student, com significância de 5% (cinco por cento), por ser a 

mais utilizada na literatura e uso de planilha eletrônica. 

O Valor-P demonstra a probabilidade de ocorrência da H0, sendo ele superior 

ao valor da significância, a H0 não pode ser rejeitada, pois não há evidências 

suficientes para tal e caso seja inferior, a H0 poderá ser rejeitada (SHARPE, 2011).   

De acordo com a Tabela 2, o Valor-P do ROI (0,047) é inferior à significância, 

fornecendo argumentos para a rejeição da H0, isto é, há diferença relevante entre as 

duas amostras. Mas com relação ao ROE, o Valor-P de 0,088 demonstrou que não 

há evidência suficiente para rejeitar a hipótese de que a rentabilidade das amostras é 

semelhante.  

 

Tabela 2 – Teste estatístico de ROI e ROE 
Fonte: Dos autores 

O T de Student é um teste de hipótese que se utiliza das médias de duas 

amostras independentes entre si. Quando o teste T for superior ao T crítico, a hipótese 

17,4
33,7

6,4

-112,4
-115

-65

-15

35

ROI ROE

Rentabilidade Acumulada
Em percentual (%)

ISE Outras

ROI ISE Outras ROE ISE Outras

Média 2,482638 0,920200 Média 0,048183 -0,160617

Variância 1,444376 2,042758 Variância 0,000526 0,072963

Observações 7 7 Observações 7 7

Hipótese da diferença de média 0 Hipótese da diferença de média 0

gl 12 gl 6

P(T<=t) bi-caudal 0,046968 P(T<=t) bi-caudal 0,087708

Stat t 2,213694 Stat t 2,037828

t crítico bi-caudal 2,178813 t crítico bi-caudal 2,446912



pode ser rejeitada, caso seja inferior, não há evidências suficiente para sua rejeição 

(SHARPE, 2011).  

A Tabela 2 demonstra que o T de Student do ROI (2,21) é superior ao T crítico 

de 2,17, isto é, há evidências para rejeição da H0, visto que há diferença estatística 

entre as amostras. E assim como ocorreu com o Valor-P, o teste T do ROE 

demonstrou que não há evidências para a sua rejeição, uma vez que o T crítico de 

2,44 é superior ao T de Student de 2,03. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a rentabilidade das 

companhias do segmento de madeira, papel e celulose que pertencem ao Índice de 

Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. Para atingir os 

objetivos, fez-se a comparação dos indicadores de rentabilidade sobre o investimento 

total e sobre o capital próprio, entre companhias de capital aberto integrantes do ISE 

dentro do período pesquisado e outras empresas que nunca integraram esta carteira 

teórica. 

O estudo demonstrou, em ambos os indicadores, que o grupo de empresas 

integrantes do ISE, gerou no período estudado, melhor retorno médio e acumulado do 

que as companhias não integrantes desta carteira. E após realização de testes 

estatísticos de hipóteses, constatou-se que o retorno sobre o ativo total das amostras, 

são significativamente diferentes, porém, para o retorno do patrimônio líquido não há 

evidência suficiente para rejeitar a hipótese de que a rentabilidade é semelhante. 
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