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Introdução

Nos últimos anos...

• Evidências que as atividades humanas sob o sistema Terra está seguindo uma
trajetória insustentável (IPCC, 2014)

• Aumento da pressão sobre as empresas a fim de expandir o foco para atender a
sustentabilidade

Sustentabilidade

• Intuitivamente compreendido, muito usado e pouco explicado
• Não há um consenso geral sobre a forma de operacionalizar o desempenho
empresarial
• Importância da perspectiva multidimensional entre as dimensões ambientais,
econômicas e sociais



Introdução

Destaque para as abordagens quantitativas para avaliar a sustentabilidade

• Operacionalizar os conceitos de sustentabilidade

• Uso dos indicadores de sustentabilidade como suporte à avaliação

• Promover a ciência e a prática do desenvolvimento sustentável

Objetivo de pesquisa

Avaliar o desempenho de 24 empresas de geração de eletricidade por meio dos

indicadores de sustentabilidade da Global Reporting Initiative



Sustentabilidade

• Inclui uma variedade de significados, diferentes interpretações 
por diferentes pesquisadores e campos

• Significa a habilidade de continuar ou manter-se em certo nível 
(Hasna, 2010)

• Normalmente é representado pelo Triple Bottom Line 
(Elkington, 2012), no qual:
o Econômico reflete o sucesso organizacional no mercado e para os

stakeholders
o O desempenho ambiental está relacionado com a conformidade com

as legislações e atendimento à consciência ambiental
o O desempenho social está ligado à força de trabalho, comunidade

local e seu desenvolvimento

Referencial Teórico em Sustentabilidade



• Um método chave para a avaliação do desempenho da
sustentabilidade é o uso de indicadores .... e fornecem
informações fundamentais para o processo de tomada de decisão

• Atualmente, os relatórios de sustentabilidade são o principal meio
de divulgação do desempenho por meio de um conjunto de
indicadores

• GRI fornece diretrizes para a elaboração de relatórios de
sustentabilidade com objetivo de descrever os impactos
econômicos, ambientais e sociais de uma organização

Referencial Teórico em Sustentabilidade



• Avaliação de desempenho da sustentabilidade não termina com
o desenvolvimento e seleção dos indicadores de desempenho

• É necessário algum tipo de ferramenta para organizar diferentes
sistemas existentes

• Isso significa que essas abordagens vão servir para avaliar a
sustentabilidade ao incluir: a seleção, a interpretação e a
comunicação

• Análise envoltória de dados (DEA – Data Envelopment Analysis) 
é uma ferramenta linear para a análise dos inputs e outputs

Referencial Teórico em Sustentabilidade



Justificativa para o uso do DEA

• Examina a possibilidade de diferentes combinações de
entradas e saídas

• Determina, para cada unidade ineficiente, subgrupos de
unidades eficientes, que formam seu conjunto de referência

• É capaz de lidar com a complexidade resultante da falta de
uma escala de medida comum

• O desempenho de cada empresa é definido individualmente,
considerando o desempenho de outras empresas no estudo

Referencial Teórico em Sustentabilidade



• Os relatórios de sustentabilidade foram selecionados com base no
website GRI

• A amostra é composta por 24 empresas brasileiras do setor de
eletricidade (DMU – Decision Making Unit)

• 8 indicadores avaliados

• A eficiência foi determinada por meio do modelo DEA,
considerando Retornos Constantes  e Retornos Variáveis de Escala

• O principal objetivo é minimizar os impactos ambientais e sociais
para obter o mesmo nível de atividade econômica

• Eficiências são restritas de 0 à 100%.

Método



Método
Tabela 1 – Definição das variáveis

Indicadores do tipo (Sarkis, 1999):
Menos é melhor foram modelados como inputs
Mais é melhor foram modelados como outputs



• Apenas 4 empresas (C, T, V and W) divulgaram mais que 60% dos 
indicadores nas três dimensões

• Maior divulgação de indicadores econômicos, variando de 43% a 
100% na utilização de indicadores propostos pela GRI

• Esta condição pode estar associada com o fato de muitos destes 
indicadores já serem utilizados em relatórios financeiros 
tradicionais

• O uso de indicadores ambientais e sociais variam, 
respectivamente, entre 35% à 65%, 38% à 78%

Resultados e Discussões



Figura 1 - % indicadores divulgados nos relatórios da amostra

Resultados e Discussões



Resultados e Discussões

Tabela 2 - Eficiência de acordo com o modelo CRS e modelo VRS



Considerando os Retornos constantes à escala modelo (CRS)

• 11 empresas obtiveram a máxima eficiência técnica (A, B, C, K, L, M, N, O, Q, R, T)

• O nível médio de ineficiência é 0,442 (1-0,5580)

Resultados e Discussões



Resultados e Discussões

Tabela 2 - Eficiência de acordo com o modelo CRS e modelo VRS



Considerando os retornos variáveis   de escala (VRS)

• Eficiência média de 0,7213

• 13 empresas obtiveram medida de eficiência técnica igual a 1 (A, B, C, H, K, L, M,

N, O, Q, R, T e W)

• 11 empresas são igualmente eficientes no modelo com retornos constantes

Resultados e Discussões



• 11 empresas estão na fronteira de retornos constantes

• Outras 13 empresas, embora estejam operando na faixa de
retornos constantes, não estão localizados na fronteira eficiente

• Destaque para as empresas I, J e U com pior escala de eficiência

• Empresas L, N e M são consideradas as melhores parceiras de
excelência para a DMU ineficiente (analisando também os
resultados qualitativos)

• 45,8% das empresas não apresentam problemas de ineficiência
no uso de insumos e nem nos resultados da escala.

Resultados e Discussões



Resultados e Discussões

Tabela 2 - Eficiência de acordo com o modelo CRS e modelo VRS



• A média da escala de eficiência da amostra está em torno de 61%

• Os resultados sugerem que não existe uma relação direta entre o alto
valor econômico gerado e distribuído e a alta eficiência

• Não existem empresas sustentáveis  há empresas com melhor
desempenho em relação alguns indicadores de sustentabilidade

• A relevância ambiental, econômica e social dentro do setor de
eletricidade está relacionada com o aumento da demanda por energia
para sustentar as atuais taxas de desenvolvimento do Brasil

• Sugestões para futuras pesquisas: (i) causas da baixa divulgação dos
dados; (ii) avaliar um grupo maior de empresas, outros setores e países
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