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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo propor um modelo para construção de um Índice Composto de Desenvolvimento 
Sustentável – ICDS, gerado pela agregação de vários indicadores das dimensões econômica, ambiental e social, 
com o propósito de acompanhar o desempenho em termos de sustentabilidade de uma determinada empresa. Os 
indicadores relacionados aos temas considerados estratégicos para a empresa, após seleção, são normalizados, 
ponderados e agregados constituindo três sub-índices para, finalmente, serem associados e gerar um indicador 
global. O método foi aplicado na empresa Braskem, a maior empresa química brasileira, onde o índice composto 
foi calculado utilizando-se os indicadores reportados pela empresa nos últimos quatro anos, dentro do formato 
recomendado pelo Global ReportingInitiative (GRI). A ponderação dos indicadores foi subsidiada pelos macro-
objetivos da visão da empresa, sendo que indicadores considerados estratégicos receberam pesos 
comparativamente maiores. Os resultados da aplicação do modelo foram considerados satisfatórios, pois, além de 
fornecer números parciais de desempenho para cada dimensão avaliada, demonstrou-se que a ferramenta 
apresentou grande flexibilidade nas etapas de seleção, ponderação e normalização dos indicadores, possibilitando 
sua aplicação em diferentes contextos e empresas. 

Keywords: indicadores de sustentabilidade, modelo de avaliação de sustentabilidade, indústria química, Global 
ReportingInitiative (GRI). 

1. Introdução  

Indicadores e índices de sustentabilidade são amplamente reconhecidos como instrumentos 
importantes para elaboração de políticas, para transmitir informações e como forma de mensuração do 
desempenho corporativo nas áreas ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas (Singh et al., 2009), 
pois tem a capacidade de  simplificar, quantificar, analisar e comunicar elementos, antes complexos e 
de difícil entendimento (Warhurst, 2002). No entanto, o entendimento do significado dos termos índice 
e indicador pode gerar alguma confusão, sendo que em alguns casos são usados, erroneamente, como 
sinônimos. De forma geral a maior diferença entre eles estaria relacionada ao nível de agregação da 
informação, maior para o índice e menor para o indicador (Hammond et al., 1995; Shields et al., 
2002). De acordo com Siche et al. (2007), em uma análise mais superficial, índice e indicador podem 
ter o mesmo significado. A diferença está em que um índice é o valor agregado final de todo um 
procedimento de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que o compõem. É um 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

2

dado mais apurado que provém da associação de um conjunto de indicadores ou variáveis e que pode 
interpretar mais fielmente a realidade de um sistema. De qualquer modo, dependendo da aplicação 
esperada, podem não possuir um sistema conceitual único; medem a aproximação da realidade, e não 
a realidade precisa (Van Bellen, 2005). O que, de fato, será fundamental para a adoção de um índice 
de sustentabilidade é a metodologia escolhida para fazê-lo, que deve ser clara e transparente, não 
deixando dúvidas sobre quais os princípios que estão na base do processo (Siche et al. 2007). 

Vários autores buscaram definir modelos para a gestão da sustentabilidade nas empresas (Veleva e 
Ellenbecker, 2001; Azapagic, 2004; Krajnc e Glavic, 2005). Assim, este artigo baseia-se no trabalho de 
Krajnc e Glavic (2005) e busca propor um modelo para construção de um índice composto para 
avaliação do desempenho em sustentabilidade nas empresas. Para validação deste modelo, será 
realizado o estudo de caso da empresa Braskem, empresa líder em resinas termoplásticas na América 
Latina e pioneira em produtos de “plástico verde”, com a utilização dos indicadores reportados pela 
companhia em seus relatórios anuais. Dessa forma, espera-se que o modelo permita diferentes 
aplicações, como a avaliação do desempenho em sustentabilidade nas atuais unidades, de forma 
comparativa; realizar estimativas do desempenho de novos empreendimentos para tomada de decisão 
ou ainda empregar o modelo em uma avaliação geral da empresa, até com possibilidade de 
comparação em relação a outras empresas do setor.  

2.Desenvolvimento 

2.1 Metodologia de análise 

O modelo que será apresentado propõe a agregação de uma série de indicadores reduzindo-os em um 
índice composto, o Índice Composto de Desenvolvimento Sustentável (ICDS). A hierarquia básica para 
composição do índice é apresentada na Figura 01.  

 

Fig. 01. Hierarquia básica para a construção do ICDS – Baseado em Krajnc e Glavic (2005) 

A ISO 31 foi utilizada como guia para os termos usados nos nomes e símbolos deste trabalho (ISO, 
1993) e o Apêndice 1 apresenta a lista completa desses termos.O primeiro passo para calcular o 
ICDSconsiste na seleção dos indicadores apropriados para então agrupá-los nas dimensões econômica, 
social e ambiental, que são os três aspectos da sustentabilidade (econômico j=1, ambiental, j=2 e 
social j=3).  

A seguir, todos os indicadores são segregados em dois grupos: indicadores cujo incremento nos 
resultados causa impacto positivo sob o aspecto da sustentabilidade (I+A) e indicadores cujo 
incremento nos resultados causa impacto negativo sob o aspecto da sustentabilidade (I-A). Por 
exemplo, um incremento na quantidade de resíduos sólidos gerados por unidade de produção causa 
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um impacto negativo sob a ótica da sustentabilidade, enquanto que o aumento no percentual de 
reutilização ou reciclagem de água causa, logicamente, um impacto positivo. 

Após o julgamento sobre o impacto de cada indicador, a ponderação dos mesmos deve ser 
determinada. Nesta etapa define-se a importância que cada indicador terá dentro do conjunto de 
indicadores para cada dimensão, com a atribuição de pesos diferentes em função da estratégia da 
empresa. Caso a empresa não possua critérios claros para definição da importância dos indicadores 
dentro da sua estratégia, a mesma poderá utilizar a matriz de comparações pareadas, que é uma 
ferramenta específica para definição de pesos. As comparações são feitas avaliando-se os indicadores 
em pares, através do seguinte questionamento: qual dos dois indicadores é mais importante para a 
empresa em termos de sustentabilidade? 

A importância será expressa em uma escala cujos valores encontram-se entre 1 e 9, conforme 
apresentado na tabela 01. O valor 1 indica igualdade de importância entre ambos indicadores 
enquanto que o número 9 expressa uma importância nove vezes maior de um indicador em relação ao 
que está sendo comparado. Utilizando essa escala as comparações serão feitas dentro de uma faixa 
limitada onde a percepção será suficientemente sensível a ponto de se fazer uma distinção. Ao final da 
avaliação se o indicador i é “p” vezes a importância do indicador j, então, necessariamente, o indicador 
j é “1/p” vezes a importância do indicador i. 

Tab. 01.Escala de Comparação do Processo de Hierarquia Analítica 

Fator de 
preferência p  Definição 

1  Mesma importância entre os dois indicadores 
3  Importância sutilmente maior de um indicador sobre o outro 
5  Importância moderadamente maior de um indicador sobre o outro 
7  Importância visivelmente maior de um indicador sobre o outro 
9  Importância extremamente maior de um indicador sobre o outro 

2, 4, 6, 8  Valores intermediários 
Recíproco, 1/p  Recíproco para comparação inversa 

Fonte: Hafeez, et al., (2002) adaptado pelos autores. 

Este instrumento, chamado de processo de hierarquia analítica (AnalyticHierarchyProcess - AHP) 
(SAATY, 1980), tem sido aceito como um importante modelo para tomada de decisão, tanto por 
profissionais quanto por acadêmicos.   

As comparações pareadas resultam em uma matriz recíproca positiva A. Primeiramente, apenas a 
primeira coluna da matriz A é fornecida, i. e., a importância relativa dos indicadores 2, 3, ...n, em 
relação ao indicador 1. Então o processo de comparação é repetido para cada coluna da matriz, 
fazendo julgamentos independentes de cada par de indicadores. Ao final das comparações a matriz A 
está preenchida com todos os pesos relativos.  

Uma dificuldade que surge no processo de agregação é o fato de que indicadores possuem diferentes 
unidades de medida, o que pode tornar o cálculo do índice inviável. Para contornar esse problema a 
normalização dos indicadores, que é a etapa subsequente à ponderação dos indicadores, pode ser 
utilizada dividindo o valor de cada indicador (i) em tempo t (ano) pelo seu valor médio de todos os 
anos avaliados, conforme apresentado nas equações 1 e 2. 

            (equação 1) 

 

  (equação 2) 
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Onde I+

N,ijté o indicador i normalizado (com impacto positivo) para o grupo de indicadores j no 
tempo t e I-

N,ijt é o indicador i normalizado (com impacto negativo) para o grupo de indicadores j no 
tempo t.A normalização de cada indicador também pode ser obtida pela utilização das equações 3 e 4. 

 
(equação 3) 

 
 

(equação 4) 
 

Durante o processo de normalização os resultados de cada indicador serão reduzidos a uma faixa 
limitada de flutuação. O método estabelece que o melhor resultado do indicador dentro do histórico 
avaliado será a nota máxima – 1,000 – possível de ser obtida pela empresa. Da mesma forma, o pior 
resultado dentro do histórico será a nota mínima – 0,000. Assim, os resultados dos sub-índices 
(dimensões econômica, ambiental e social) e do ICDS serão gerados com base na comparação do 
desempenho histórico da própria empresa, pois, o resultado de cada ano será confrontado ao 
desempenho de todo histórico avaliado. Logo, quanto maior for o histórico existente, maior será o 
refinamento nos resultados encontrados.  

A normalização não será necessária para os casos em que metas específicas forem definidas para cada 
indicador. Neste caso, a empresa definirá seus objetivos de acordo com sua estratégia e recursos que 
possui para evoluir rumo à sustentabilidade. Assim, o valor de cada indicador i deve ser dividido no 
tempo t pela meta definida pela empresa para este indicador. Importante ressaltar que quanto mais 
desafiadoras forem as metas definidas pela empresa, mais espaço haverá para desenvolvimento e 
evolução. Se as metas não forem rigorosas a ponto de expressar aonde a empresa realmente quer 
chegar, o índice poderá apresentar um falso desempenho positivo. Assim, sugere-se a utilização de 
valores de referência internacional como meta para cada indicador. 

Após obter a matriz de pesos e os valores normalizados para cada indicador, torna-se possível a 
derivação dos sub-índices de sustentabilidade conforme apresentado na equação 5. O cálculo reúne 
todos os indicadores básicos de uma dimensão para encontrar os três sub-índices propostos.  

             (equação 5) 

 

Na equação 5, IS,jt é o sub índice de DS para o grupo de indicadores j (econômicos, j=1, ambiental, 
j=2, social, j=3) no tempo t (em anos). Wji é o peso do indicador i para o grupo de indicadores j de DS 
e reflete a importância desse indicador na avaliação de DS da empresa. Na equação 6, finalmente os 
sub-índices são combinados para formar o índice composto em desenvolvimento sustentável ICDS. 
Caso a empresa defina importâncias diferentes para cada dimensão, a ponderação deverá ser realizada 
previamente ao cálculo final do índice. 

 (equação 6) 
 
 

Onde Wj indica o fator representando um peso dado ao grupo j de indicadores de DS. Estes pesos 
refletem as prioridades definidas pelos tomadores de decisão da empresa, ou seja, a importância que 
cada tema terá dentro da estratégia da companhia.  

2.2 Aplicação da metodologia na Braskem 
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Para realizar uma análise da metodologia proposta no trabalho todas as etapas descritas anteriormente 
foram aplicadas aos indicadores da Braskem visando obter o ICDS da companhia.  

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, em especial de Polietileno (PE) 
e Polipropileno (PP).Em 2004 a empresa elaborou o 1º Relatório de Desenvolvimento Sustentável. Já 
em 2005, foi listada no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa, onde continua 
até hoje em virtude de suas ações ecologicamente e socialmente corretas.No ano de 2007, a empresa 
foi a primeira a lançar o polímero verde – polietileno de alta densidade produzido a partir da cana-de-
açúcar (BRASKEM, 2011).A estratégia da empresa é investir em produtos de matéria-prima renovável, 
como base de um modelo sustentável, pautado por sua visão 2020, “Ser a líder mundial da química 
sustentável, inovando para melhor servir às pessoas.”Nesse sentido, a empresa definiu sete macro-
objetivos, que incluem: (i) gases de efeito estufa, (ii) eficiência energética, (iii) eficiência hídrica, (iv) 
segurança química, (v) biopolímeros, (vi) pós consumo, e (vii) pessoas (BRASKEM, 2011). 

Atualmente a empresa utiliza uma série de diferentes indicadores para acompanhar o desempenho dos 
processos internos. Entretanto, apenas indicadores reportados pela empresa no padrão GRI (2012) 
foram selecionados para o cálculo do índice de sustentabilidade. Estes indicadores são apresentados 
nas tabelas 02, 03 e 04, respectivamente para as dimensões econômica, ambiental e social. 

Tab. 02.Indicadores selecionados para a dimensão econômica 

Indicadores Econômicos GRI Unidade Símbolo Impacto (+/-) 
Ebitda  EC1 BI R$ EBIT Positivo 
Investimentos   EC1 MM R$ INVEST Positivo 
Valor econômico direto gerado  EC1 MM R$ VAL GER Positivo 
Valor econômico acumulado EC1 MM R$ VAL ACUM Positivo 
Ajuda financeira significativa recebida do governo EC4 MM R$ AJ FIN REC Positivo 
 
Tab. 03. Indicadores selecionados para a dimensão ambiental 

Indicadores Ambientais GRI Unidade Símbolo Impacto (+/-) 
Valor monetário de multas significativas EN28 MM R$ MULTAS SIG Negativo 
Consumo total de energia primária EN3 GJ E TOT Negativo 
Taxa de energia EN3 GJ/t prod E TX Negativo 
Emissão de GEE (escopo 1) EN16 tCO2 eq GEE TOT Negativo 
Nº. de derramamentos significativos EN23 Unidade DERR NUM Negativo 
Volume de derramamentos significativos EN23 m3 DERR VOL Negativo 
Percentual de água reciclada/reutilizada EN10 % H2O %, REC Positivo 
Taxa de água EN8 m3/t prod H20 TX Negativo 
Consumo de água  EN8 m3 H20 TOT Negativo 
Investimentos e gastos em proteção ambiental EN30 MM R$ INV PROT AMB Positivo 
Geração total de resíduos sólidos EN22 Kg RES TOT Negativo 
Taxa de resíduos EN22 Kg/t prod RES TX Negativo 
Geração total de efluentes líquidos EN21 m3 EFL TOT Negativo 
Taxa de efluentes EN21 m3/t prod EFL TX Negativo 
* t prod – toneladas de produto produzido 
** tCO2 eq – tonelada de CO2 equivalente 

 
Tab. 04. Indicadores selecionados para a dimensão social 

Indicadores Sociais GRI Unidade Símbolo Impacto (+/-) 
Total de integrantes LA1 Unidade INT TOT Positivo 
Total de terceirizados LA1 Unidade TER TOT Positivo 
Casos de discriminação HR4 Unidade DISC Negativo 
Proporção da remuneração entre homens e mulheres 
(líderes) 

LA14 - REM HM Negativo 

Taxa de absenteísmo LA7 * ABS TX Negativo 
Taxa de frequência de acidentes (CAF + SAF) LA7 ** AC TOT, TX Negativo 
Nº. de acidentes sem afastamento LA7 Unidade AC TOT, SAF Negativo 
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Nº. de acidentes com afastamento LA7 Unidade AC TOT, CAF Negativo 
Taxa de Gravidade LA7 *** GRAV TX Negativo 
Nº. de doenças ocupacionais LA7 Unidade DO TOT Negativo 
Óbitos LA7  Unidade OBIT Negativo 
Investimentos em SSMA  HR1 MM R$ INV SSMA Positivo 
* ABS TX – Nº de horas faltadas / HHT x 100  
** AC TOT, TX – Nº acidentes / HHT x 1 milhão 
*** GRAV TX – (Nº de dias perdidos + debitados) / HHT x 1 milhão 

Além de selecionar apenas indicadores reportados no relatório anual de desempenho dentro do 
formato GRI, outro critério foi aplicado para a fase de seleção. Somente indicadores quantitativos 
foram elencados. Como o método prevê uma série de equações e cálculos aplicados aos resultados de 
cada indicador, a utilização de indicadores qualitativos se torna impraticável. 

A adequação das bases de alguns indicadores foi uma atividade realizada previamente à aplicação do 
método e ao cálculo do índice. Ao longo dos últimos anos a Braskem adquiriu alguns ativos nacionais e 
internacionais e, por conta disso, as bases de reporte dos indicadores não seguiram, necessariamente, 
o mesmo padrão. Ou seja, alguns resultados incluíam o desempenho das unidades internacionais 
incorporadas em 2011, enquanto outros não contemplavam, nem mesmo, os ativos adquiridos no 
Brasil durante o ano de 2010. Após definir pela utilização dos resultados das unidades do Brasil, estes 
valores foram consolidados, excluindo-se resultados das unidades internacionais. Ao final, conseguiu-
se um histórico de resultados desde o ano de 2008. A rastreabilidade para consolidação dos resultados 
anteriores não foi possível. Osresultados dos indicadores econômicos, ambientais e sociais são 
apresentados, respectivamente, nas tabelas 05, 06 e 07. 

Tab. 05. Resultados dos indicadores econômicos 

Símbolo Unidade 2008 2009 2010 2011 
EBIT  BI R$ 2,5  3,2 4,1 3,7 
INVEST MM R$  1.394 894 1.800 2.078 
VAL GER MM R$  17.960 16.136 25.495 33.176 
VAL DIST MM R$  20.659 -15.977 -25.825 -35.118 
VAL ACUM MM R$  -2.700 839 -330 -1.942 
AJ FIN REC MM R$  77,5 107,7 21,3 45,9 
 
Tab. 06. Resultados dos indicadores ambientais 

Símbolo Unidade 2008 2009 2010 2011 
MULTAS SIG MM R$ 0 0 0 0,583 
E TOT GJ 167.065.784 166.231.521 164.107.110 158.144.299 
E TX GJ/t produto 12,35 11,71 11,07 11,34 
GEE TOT tCO2 eq 7.545.365 9.369.780 9.233.667 8.911.771 
DERR NUM Unidade 1 0 2 6 
DERR VOL m3 0,08 0 1,3 12,5 
H2O %, REC % 2,9 2,9 20,7 18,49 
H20 TX m3/t prod 4,65 3,92 4,23 4,65 
H20 TOT m3 50.294.184 43.058.737 62.701.075 64.837.645 
INV PROT AMB MM R$ 143,99 200,22 245,04 298,51 
RES TOT Kg 47.054.260 34.748.281 33.304.118 30.522.437 
RES TX Kg/t prod 3,48 2,45 2,25 2,19 
EFL TOT m3 19.556.126 20.039.275 18.154.037 17.596.026 
EFL TX m3/t prod 1,45 1,41 1,22 1,26 
 
 
Tab. 07. Resultados dos indicadores sociais 

Símbolo Unidade 2008 2009 2010 2011 
INT TOT Unidade 4.764 4.531 6.222 6.477 
TER TOT Unidade 26.279 15.946 22.096 27.714 
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DISC Unidade 2 1 1 0 
REM HM - 1,3 1,14 1,18 1,13 
ABS TX * 0,028 0,073 0,041 0,026 
AC TOT, TX ** 6,15 4,68 1,89 1,14 
AC TOT, SAF Unidade 349 152 57 30 
AC TOT, CAF Unidade 41 43 26 27 
GRAV TX *** 27,42 52,28 253,04 55,9 
DO TOT Unidade 1 3 1 0 
OBIT Unidade 0 0 1 0 
INV SSMA MM R$ 161 102 167 151 
* ABS TX – Nº de horas faltadas / HHT x 100  
** AC TOT, TX – Nº acidentes / HHT x 1 milhão 
*** GRAV TX – (Nº de dias perdidos + debitados) / HHT x 1 milhão 

A atribuição de pesos aos indicadores selecionados – fase de ponderação – considerou os 
macroobjetivos da Visão 2020 da Braskem. Os sete macroobjetivos, direcionadores da estratégia da 
Braskem até o ano de 2020, são relacionados a: segurança química, gases de efeito estufa, eficiência 
hídrica, eficiência energética, matéria-prima renovável, pós-consumo e pessoas. Como critério, um 
peso dobrado foi atribuído a todos os indicadores diretamente relacionados aos macroobjetivos da 
visão da Braskem para o cálculo do índice.  

Nas tabelas 08, 09 e 10 a seguir, são apresentados os resultados normalizados dos indicadores para as 
dimensões econômica, ambiental e social respectivamente, já considerando os pesos definidos na fase 
de ponderação. Conforme definido pelo método, para cada indicador, dentro do período avaliado, 
haverá um resultado máximo (1,000) e um resultado mínimo (0,000). Os demais resultados flutuarão 
entre estes dois valores de acordo com o desempenho de cada ano. 

Tab. 08. Ponderação e normalização dos indicadores econômicos 

Abreviatura Peso Absoluto Peso Relativo 2008 2009 2010 2011 
EBIT 1 0,200 0,000 0,375 1,000 0,750 
INVEST 1 0,200 0,422 0,000 0,765 1,000 
VAL GER 1 0,200 0,107 0,000 0,549 1,000 
VAL ACUM 1 0,200 0,000 1,000 0,670 0,214 
AJ FIN REC 1 0,200 0,650 1,000 0,000 0,285 
 
Tab. 09. Ponderação e normalização dos indicadores ambientais 

Abreviatura Peso Absoluto Peso Relativo 2008 2009 2010 2011 
MULTAS SIG 1 0,045 1,000 1,000 1,000 0,000 
E TOT 2 0,091 0,000 0,094 0,332 1,000 
E TX 2 0,091 0,000 0,500 1,000 0,789 
GEE TOT 2 0,091 1,000 0,000 0,075 0,251 
DERR NUM 1 0,045 0,833 1,000 0,667 0,000 
DERR VOL 1 0,045 0,994 1,000 0,896 0,000 
H2O %, REC 2 0,091 0,000 0,000 1,000 0,876 
H20 TX 2 0,091 0,000 1,000 0,575 0,000 
H20 TOT 2 0,091 0,668 1,000 0,098 0,000 
INV PROT AMB 1 0,045 0,000 0,364 0,654 1,000 
RES TOT 2 0,091 0,000 0,744 0,798 1,000 
RES TX 2 0,091 0,000 0,798 0,953 1,000 
EFL TOT 1 0,045 0,198 0,000 0,772 1,000 
EFL TX 1 0,045 0,000 0,174 1,000 0,826 

 
 
Tab. 10. Ponderação e normalização dos indicadores sociais 

Indicador Peso Absoluto Peso Relativo 2008 2009 2010 2011 
INT TOT 1 0,050 0,120 0,000 0,869 1,000 
TER TOT 1 0,050 0,878 0,000 0,523 1,000 
DISC 2 0,100 0,000 0,500 0,500 1,000 
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REM HM 1 0,050 0,000 0,941 0,706 1,000 
ABS TX 2 0,100 0,957 0,000 0,681 1,000 
AC TOT, TX 2 0,100 0,000 0,293 0,850 1,000 
AC TOT, SAF 2 0,100 0,000 0,618 0,915 1,000 
AC TOT, CAF 2 0,100 0,118 0,000 1,000 0,941 
GRAV TX 2 0,100 1,000 0,890 0,000 0,874 
DO TOT 2 0,100 0,667 0,000 0,667 1,000 
OBIT 2 0,100 1,000 1,000 0,000 1,000 
INV SSMA 1 0,050 0,908 0,000 1,000 0,754 

Após ponderar e normalizar todos os indicadores selecionados, foram realizados os cálculos para 
obtenção dos sub-índices e ICDS, que são apresentados na tabela 11. Nesta etapa, a visão da Braskem 
também foi considerada para atribuição da importância que cada dimensão terá no peso final do índice. 
Os valores de 0,5, 0,3 e 0,2 foram aplicados, respectivamente, aos sub-índices ambientais, sociais e 
econômicos. 

Tab. 11. Resultados dos sub-índices e do ICDS 

Índices  2008 2009 2010 2011 
Sub Índice Econômico 0,236 0,475 0,597 0,650 
Sub Índice Ambiental 0,289 0,537 0,666 0,575 
Sub Índice Social 0,469 0,377 0,616 0,969 
ICDS (ponderado) 0,333 0,477 0,637 0,708 

3. Análise dos resultados 

A metodologia descrita no trabalho e aplicada aos resultados históricos da Braskem, além de se 
apresentar como uma ferramenta de fácil utilização alcançou seu objetivo proposto – avaliar o 
desempenho de uma empresa em desenvolvimento sustentável através de um índice único. O método 
foi considerado flexível, podendo ser aplicado em empresas com diferentes objetivos, ramos de 
atuação e dimensões. 

Esta flexibilidade permite a modificação das variáveis estudadas, i.e., seleção e ponderação de 
indicadores, aplicação em unidades isoladas ou dos resultados consolidados de toda a empresa, 
diferenciação da importância que cada dimensão terá dentro do índice, comparação dos resultados com 
empresas do mesmo porte ou ramo, acompanhamento mensal, anual ou de um determinado período 
definido, dentre outras variáveis. Todos estes elementos devem ser previamente definidos, levando-se 
em consideração os objetivos para o uso desta ferramenta. 

Em relação ao desempenho da Braskem em sustentabilidade, os resultados provenientes da agregação 
de 5 indicadores econômicos, 14 ambientais e 12 sociais, conforme os critérios impostos pelo método 
são apresentados no gráfico da figura 02. Pela análise do gráfico, percebe-se uma evolução constante 
e praticamente linear ano após ano nos resultados da Braskem, o que pode evidenciar um aumento 
regular nas taxas de esforço e recursos disponibilizados pela companhia na busca de seus objetivos, 
rumo à sustentabilidade, o que é definido pela estratégia da empresa. Em relação ao desempenho 
individual de cada dimensão, percebe-se uma evolução muito semelhante em relação aos resultados 
das dimensões econômica e ambiental em todos os anos. Acredita-se que os resultados da dimensão 
social não acompanharam a mesma tendência de evolução, pois indicadores que contribuem 
fortemente para estes resultados, como acidentes, doenças ocupacionais e absenteísmo, tiverem seus 
piores e melhores resultados, respectivamente nos anos de 2009 e 2011.  
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Fig. 02. Série histórica do desempenho do I
Fonte: elaborado pelos autores. 

Embora tenha sido atribuído um maior peso à dimensão ambiental na fase de ponderação dos sub
índices, o resultado final do ICDS não foi fortemente afetado pela dimensão, pois, em praticamente 
todos os anos o resultado dos indicadores ambientais se aproximaram muito do valor médio das outras 
dimensões, com exceção ao ano de 2011, onde o desempenho ambiental contribuiu negativamente 
para o resultado final do índice.  

4.Conclusões 

A necessidade de se mensurar e analisar o desempenho das empresas não é um tema novo. No 
entanto, devido a sua complexidade, as iniciativas de gerenciar o desempenho relacionado à temática 
da sustentabilidade tem requerido inúmeros esforços, tanto no meio 
empresas. Neste trabalho, por meio 
percebeu-se que, além de fornecer números parciais de desempenho para cada dimensão avaliada, a 
ferramenta apresentou grande flexibilidade nas etapas de seleção, ponderação e normalização dos 
indicadores, conferindo versatilidade para aplicação em diferentes situações.
acadêmica evidenciou-se a robustez do modelo e do ponto de vista prático sua aplicabilida
disso, durante a aplicação no caso da empresa analisada, percebeu
importância e a necessidade de modelos e ferramentas sistêmicas e integradas, em função da natureza 
da mensuração do desempenho da empresa no que se refe
dimensões. 
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