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RESUMO 
 

A sustentabilidade é um tema de relevância nas organizações. O presente estudo tem como 
seu tema central a análise da sustentabilidade em empresas de distribuição de energia elétrica 
no Brasil, utilizando a lógica nebulosa com a aplicação do modelo Coppe-Cosenza de 
Hierarquia Fuzzy. Nesse aspecto, o objetivo da dissertação foi desenvolver uma modelagem 
para avaliar a sustentabilidade de cinco empresas de distribuição de energia elétrica. A 
modelagem considerou a análise, ao longo do período de dois anos, de nove indicadores 
distribuídos nas dimensões econômica, ambiental e social no contexto do Triple Bottom Line. 
Os indicadores foram selecionados com base no levantamento teórico pesquisado e em 
pesquisa documental realizada em relatórios de sustentabilidade divulgados pelas 
organizações em estudo. Para desenvolvimento da modelagem foram construídas as matrizes 
de demanda e oferta, de forma a possibilitar o cotejamento entre a expectativa de desempenho 
das empresas e o respectivo resultado de seus indicadores. Os resultados obtidos com a 
modelagem permitiram observar potenciais desempenhos positivos e negativos nas três 
dimensões da sustentabilidade, indicando os pontos de melhoria a serem implementados. A 
aplicação do modelo demonstrou ser útil para apoiar o processo de tomada de decisão no 
contexto da sustentabilidade organizacional. 

 
 
 

Palavras-chave: Lógica nebulosa, Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy, Indicadores 
de sustentabilidade, Setor elétrico. 
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ABSTRACT 
 

Sustainability is a topic of relevance in organizations. The present study has as its central 
theme an analysis of sustainability in electric power distribution companies in Brazil, using 
nebulous logic with an application of the Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy. In this 
aspect, the objective of the dissertation was to develop a model to evaluate the sustainability 
of five companies of the Distribution of electricity. The modeling considered the analysis, 
over the period of two years, of nine indicators distributed in the economic, environmental 
and social dimensions in the context of the Triple Bottom Line. The indicators were selected 
based on the theoretical survey researched and documental research carried out in 
sustainability reports published by the organizations under study. For the modeling 
development, the demand and supply matrices were constructed, in order to allow a 
comparison between the expected performance of the companies and the respective result of 
their indicators. The results obtained with the modeling allowed to observe potential positive 
and negative performances in the three dimensions of sustainability, indicating the 
improvement points to be implemented. The application of the model has proved to be useful 
to support the decision making process in the context of organizational sustainability. 
 

 

 

Keywords: Fuzzy logic, Model Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy, Sustainability 
Indicators, Electrical Sector. 
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INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

De acordo com Bellen (2002), o aumento da pressão exercida pela antroposfera sobre 

a ecosfera em conjunto com as reflexões que existiam sobre o tema desenvolvimento levou ao 

crescimento da consciência acerca dos problemas ambientais gerados por uma sociedade com 

padrões de vida incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente. Bellen 

(2002) cita também que na década de 1970 começa a surgir o conceito de desenvolvimento 

sustentável que rapidamente foi ganhando força dentro da sociedade mundial e foi trazendo 

diversas discussões acerca do seu real significado teórico e prático. 

 

Em busca da contextualização dessa pesquisa é importante ser analisada a 

sustentabilidade vista no mundo contemporâneo, que trata principalmente da preservação do 

planeta Terra para as gerações de hoje e também as futuras gerações. Importante também é a 

sustentabilidade ser tratada não apenas como questão ambiental, mas, também, de maneira 

mais ampla lidando com o aspecto social e econômico. 

 

De acordo com Gavião (2014), sustentabilidade não é um conceito exclusivo da 

recorrente  

sustentabilidade, há certo consenso de que o termo envolve mais do que unicamente a 

preservação do meio ambiente. De acordo com esse autor um processo produtivo torna-se 

mais aderente ao conceito de sustentabilidade ao equilibrar-se entre os requisitos de 

viabilidade econômica, responsabilidade social, respeito ambiental e compatibilidade com os 

objetivos organizacionais. 

 

É importante ressaltar a importância desses três aspectos: econômico, ambiental e 

social. Uma empresa que não obtenha retorno financeiro não conseguirá se manter no 

mercado, já uma empresa que contribua com uma grande poluição e com uma má gestão 

ambiental terá problemas jurídicos e financeiros, assim como uma empresa que descumpra 

regras trabalhistas como o falta de pagamentos de verbas que os funcionários deveriam 

receber, ou até mesmo trabalho escravo. Tudo isso ainda pode ser agravado pela percepção do 
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consumidor que, vendo essas imagens negativas da empresa, muitas vezes deixa de consumir 

seus produtos e serviços. 

Por muito tempo, o grande e desenfreado uso dos recursos naturais passou 

despercebido, porém em anos recentes tem havido um crescente interesse na implementação 

de medidas socioambientais. Buscando a diminuição da excessiva utilização dos recursos 

naturais, se teve a criação de dispositivos legais atinentes à proteção e recuperação do meio 

ambiente. (SILVEIRA; PFITSCHER, 2012). 

 

Com a globalização, associada a novas exigências da sociedade e dos consumidores, a 

competitividade entre as empresas tem sido cada vez maior. Além disso, as organizações 

buscam constantemente evolução tecnológica e aprimoramento da utilização de recursos, o 

que tem exigido mudanças significativas no modo de operar e gerir os negócios.  

 

Acompanhando este movimento, as empresas buscam uma contínua melhoria dos seus 

processos e resultados por meio de diversas ferramentas, perseguindo cada vez mais a 

competitividade (MORENO, 2008). O que deve ser feito, mas sendo consideradas as 

necessidades legais e, também, o que é importante para a sociedade atual, não esquecendo do 

aspectos socioambiental. 

 

Denominador comum encontrado na literatura para avaliar a sustentabilidade de 

negócios / empresas é o Triple Bottom Line (TBL), que destaca a importância de equilibrar a 

prosperidade econômica, equidade social e qualidade ambiental Svensson et al. (2016). 

 

Com a alta necessidade de mensuração do desenvolvimento sustentável, diversos 

indicadores foram desenvolvidos, sendo que alguns se tornaram amplamente utilizados e até 

parâmetros para outras ferramentas de avaliação enquanto outros caíram em desuso ou se 

tornaram obsoletos com a evolução dos conceitos de sustentabilidade (OREFICE; IIZUKA, 

2017). 

 

Para Pavláková D  et al. (2017), os indicadores de sustentabilidade e 

processos de avaliação/quantificação são complexos e integrados. Com isso, o conhecimento 

total desses processos pode ser inconsistente, esparso e incerto e representado com diferentes 

ferramentas. Dessa maneira, são importantes modelos que buscam avaliar a sustentabilidade 
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dentro das empresas atuantes no mercado, para identificar as companhias que estão mais de 

acordo com o que se espera e, também, fornecer critérios de escolha ao consumidor. 

  

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A sociedade está cada vez mais preocupada com o meio ambiente e o social. Por isso, 

além de cumprir as exigências legais, as organizações têm se comprometido com o ambiental 

e o social. Uma parcela crescente de pessoas tem se mostrado mais consciente e exigente na 

busca do que consumir, procurando empresas mais responsáveis socioambientalmente. 

 

Já as organizações usam essa responsabilidade como um diferencial para vendas e 

buscam melhor sua imagem no mercado (SILVEIRA; PFITSCHER, 2012). Para Silveira et 

al., (2017), os relatórios de sustentabilidade são os meios pelos quais as empresas podem 

mostrar à sociedade seus impactos e ações baseando-se em aspectos econômico, social, 

ambiental e de governança. 

 

De acordo com Henriques e Richardosn (2004), desde os anos 1960 a agenda 

ambiental foi moldada por três grandes ondas de pressão, que foram modificando os papéis e 

atuações dos governos e setores públicos. A seguir podem ser vistas essas 3 ondas: 

 

 Onda 1: a primeira trouxe o entendimento de que os impactos ambientais e as 

demandas de recursos naturais precisavam ser limitados, o que fez com que os 

negócios concentrassem em seguir apenas a legislação em conformidade; 

 Onda 2: trouxe uma melhor percepção dos novos tipos de tecnologia de produção e 

novos produtos necessários, o que fez com que as empresas percebessem que os 

processos deveriam se tornar sustentáveis; 

 Onda 3: foca no contínuo reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável exige 

profundas mudanças na governança das organizações e em todo processo de 

globalização, tendo um foco renovado no governo e na sociedade civil. Com tudo isso, 

hoje as empresas além de serem competitivas e seguirem o exigido em leis, precisam 

também se concentrar na criação de mercado. 

 

Neste contexto de alta competitividade e de aumento da consciência da população, as 

organizações passaram a dar mais atenção ao tema de desenvolvimento sustentável, 
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melhorando seus processos de forma a reduzir os custos, desperdícios e o consumo de 

recursos naturais como insumo para a produção, buscando reduzir o impacto no meio 

ambiente e atender as necessidades e expectativas dos clientes. 

 

O aumento das informações socioambientais divulgadas pelas empresas tem ido ao 

encontro dos interesses informacionais que os stakeholders têm procurado, a asseguração 

externa dessas informações faz com que haja uma maior credibilidade, ainda que de forma 

limitada (SILVEIRA et al., 2017). A transparência sobre as atividades sustentáveis das 

empresas tem estado cada vez mais em voga e tem interesse de diferentes partes interessadas, 

incluindo empresas, trabalhadores, organizações não governamentais, investidores, 

contabilidade e outros (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2002; MARTÍNEZ-

FERRERO; GARCÍA-SÁNCHEZ, 2017). 

 

De acordo com (Martínez-Ferrero e García-Sáchez (2016), nos relatórios de 

sustentabilidade as empresas e os gestores tem como seus principais orientadores os sistemas 

legais do país de atuação e também o funcionamento da fiscalização, sofrendo influência de 

partes interessadas. Além disso, o maior desenvolvimento cultural da região implica em 

melhores condições para as práticas de sustentabilidade.  

 

Como forma de melhor analisar os dados desse trabalho de forma a apoiar o processo 

de tomada de decisão no contexto da sustentabilidade organizacional foi escolhida a lógica 

fuzzy, ou nebulosa nesta dissertação. Para Cornelissen et al. (2001), a lógica nebulosa é uma 

importante alternativa à lógica clássica, principalmente em questões onde existem questões 

vagas, incertas ou mal definidas como são comuns no pensamento humano.  

 

Conforme Antunes (2006), a lógica fuzzy é um método quantitativo que 

frequentemente é usado para estudos e aplicações práticas sobre processos de decisão em 

situações de incerteza ou de ambiguidade, além de ser capaz de trabalhar com uma grande 

quantidade de diferentes conceitos, tais como: muito alto, alto, mediano, baixo, fraco, 

razoáveis e similares. Conceitos esses que expressam certa imprecisão e/ou vagueza.  

 

Com isso, tem-se como problema principal desta pesquisa modelar um sistema fuzzy 

que permita a avaliação de diferentes critérios econômicos, ambientais e sociais de empresas 
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do setor de energia elétrica. Para isso são utilizados termos fuzzy, os quais contribuem para a 

diminuição da subjetividade na avaliação das empresas. 

 

A escolha do setor elétrico para esse estudo se deve a sua importância para a 

sociedade, de acordo com Augustoni e Mareti (2012) esse setor tem uma grande contribuição 

no desenvolvimento da sociedade por ser um bem indispensável, causando impactos 

comportamentais, culturais, ambientais e nas atividades econômicas de um país. Além disso, é 

um setor que tem o costume de publicar relatórios socioambientais de maneira mais 

padronizada, por ter uma maior regulamentação por parte do governo e da Agência Nacional 

de Energia Elétrica - ANEEL (FERREIRA, 2012). 

 

Para aplicação dessa modelagem são escolhidas cinco das principais distribuidoras do 

sudeste brasileiro para avaliação. Em busca da obtenção dos dados a serem empregados nessa 

pesquisa são utilizados os relatórios de sustentabilidade divulgados pelas próprias empresas. 

Como forma de melhorar a análise e reduzir a subjetividade relativa ao processo de decisão 

utilizou-se o modelo de hierarquização Coppe-Cozenza que se baseia na lógica fuzzy. 

 

O problema de pesquisa desse trabalho será equacionado adaptando o modelo de 

hierarquização Coppe-Cosenza que se baseia na lógica fuzzy para avaliar como as empresas 

têm se saído na visão socioambiental nos últimos anos. Demonstrando assim a aplicação da 

modelagem aqui elaborada. 

 

1.3 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Quais os indicadores mais representativos em cada uma das três dimensões do triple 

bottom line e como avaliar as principais empresas de distribuição de energia elétrica em 

relação a eles utilizando a lógica fuzzy? 
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1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma modelagem para avaliar a 

sustentabilidade de cinco empresas da Distribuição de energia elétrica com o apoio do modelo 

Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy. 

  

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Para apoiar o atendimento do objetivo geral serão propostos os seguintes objetivos 

específicos. 

 

 Levantar na literatura pesquisada indicadores representativos por dimensão da 

sustentabilidade (econômico, ambiental e social); 

 Modelar os indicadores de sustentabilidade utilizando lógica fuzzy; 

 

A seguir é apresentado o Quadro 1 resumindo o problema da pesquisa, seus objetivos 

geral e específicos, além da questão a ser respondida por essa dissertação. 

 

Problema da 
pesquisa 

Objetivo geral Objetivos específicos Questão da pesquisa

Modelar um 
sistema fuzzy que 

permita a avaliação 
de diferentes 

critérios 
econômicos, 
ambientais e 

sociais de empresas 
do setor de energia 

elétrica. 

O objetivo desta 
dissertação é 

desenvolver uma 
modelagem para 

avaliar a 
sustentabilidade de 
cinco empresas da 

Distribuição de 
energia elétrica 
com o apoio do 
modelo Coppe-

Cosenza de 
Hierarquia Fuzzy. 

Levantar na literatura 
pesquisada indicadores 

representativos por 
dimensão da 

sustentabilidade 
(econômico, ambiental e 

social). 

Quais os indicadores 
mais representativos em 

cada uma das três 
dimensões do triple 
bottom line e como 
avaliar as principais 

empresas de 
distribuição de energia 
elétrica em relação a 

eles utilizando a lógica 
fuzzy? 

Modelar os indicadores 
de sustentabilidade 

utilizando lógica fuzzy. 

Quadro 1: Resumo da investigação 

Fonte: Autoria Própria 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta dissertação utiliza o modelo Coppe-Cosenza, onde são comparadas as 

importâncias de cada critério dadas por especialistas de forma linguística com o valor 

(expressado linguisticamente pela lógica fuzzy) atingido por cada empresa. Esse modelo já foi 

utilizado em diversas oportunidades para questões de avaliação, apesar de ter seu 

desenvolvimento inicial voltado para o estudo de localização. 

 

Esta pesquisa busca analisar empresas distribuidoras de energia elétricas que possuem 

suas principais atividades no sudeste brasileiro. Para melhor avaliação, são pesquisados 

critérios econômicos e socioambientais utilizados na literatura que podem ser encontrados 

com livre acesso nos sites das empresas analisadas, através de seus balanços financeiros, GRIs 

e Relatos Integrados que são publicados de forma anual. 

1.6 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A partir dos anos 1990, nota-se cada vez mais uma ênfase ao conceito de 

sustentabilidade, principalmente após a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

no Rio de Janeiro em 1992. Nela foi adotada a Agenda 21, um plano de ação global para o 

desenvolvimento sustentável, algo que nunca havia sido feito anteriormente (UNITED 

NATIONS, 2012). 

 

A dimensão social e a política estão intimamente relacionadas com a gestão dos 

recursos ambientais de base comum. Pode-se afirmar que não há como tratar a 

sustentabilidade ambiental de forma isolada frente às questões sociopolíticas que as 

constituem.  

 

Na busca por um modelo de desenvolvimento que seja socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente equilibrado de acordo com Bursztyn (1993), o 

papel das instituições e da ação coletiva é fundamental. Analisar a questão ambiental sob a 

ótica da ação política, no intuito de identificar instituições que favoreçam um adequado 

gerenciamento dos recursos comuns é essencial para que se obtenha uma gestão ambiental 

efetiva (IPEA - INSTITUITO DE PESQUISA ECONÔMICA APLIACADA, 2010). 
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Em um nível estratégico, a análise da sustentabilidade empresarial pode ser útil para 

identificar ameaças e oportunidades decorrentes da agenda de sustentabilidade da empresa, 

monitorando e avaliando o impacto da empresa em sistemas ambientais e sociais e como isso 

pode ser traduzido em intenções estratégicas e objetivos para a organização. Ao fazê-lo, 

capacidades estratégicas e novas rotinas podem ser desenvolvidas relacionadas à gestão de 

práticas comerciais sustentáveis dentro da empresa Svensson et al. (2016). 

 

Os esforços para reduzir os impactos ambientais das empresas têm sido 

tradicionalmente vistos como um obstáculo a sua lucratividade e eficiência. No entanto, 

muitas dessas organizações têm descoberto que o esforço para reduzir o impacto ambiental 

tem trazido redução em seus custos operacionais e uma maior satisfação por parte de seus 

funcionários no local de trabalho. Por meio de melhorias sustentáveis nas operações, as 

empresas estão realizando economias de despesas e aumentando a comercialização de seus 

produtos (NORDIN; ASHARI; RAJEMI, 2014). 

 

De acordo com a pesquisa de Jayaraman, Singh e Amandnarayan (2012), as melhores 

práticas de gestão ambiental têm trazido um efeito positivo sobre a rentabilidade das 

empresas. Estes resultados demonstram que as práticas proativas de gerenciamento ambiental 

protegem simultaneamente o meio ambiente e o aumento da competitividade interempresarial.

 

Nesta dissertação foi escolhido o setor elétrico devido ao grande valor do setor elétrico 

no desenvolvimento econômico do país, sendo um recurso importante para as mais diversas 

atividades nacionais. Além disso, o acesso à energia elétrica é importante para a população 

gerando maior qualidade de vida e auxiliando no desenvolvimento econômico, ambiental e 

social. 

 

Este trabalho pode contribuir na Academia validando o uso da lógica fuzzy na área de 

sustentabilidade que pode ser um dos diversos usos dessa lógica. Além de auxiliar na Gestão 

de Operações das empresas avaliadas, as quais poderão observar quais pontos podem vir a 

melhorar e quais já estão dentro do esperado. Os indicadores e sua agregação são importantes 

para um melhor entendimento do gestor da empresa acerca do que vem acontecendo em sua 

empresa. 
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1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos de acordo com as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a elaboração de trabalhos 

científicos (ABNT, 1989, 1990, 1992, 2002a, 2002b, 2002c). 

 

O capítulo 1 é composto pela contextualização do tema, formulação do problema da 

pesquisa, definição do problema, objetivo final e objetivos intermediários, questões da 

pesquisa, suas delimitações, sua relevância e sua estrutura, sendo esse o escopo da 

dissertação. 

 

O capítulo 2 compreende o referencial teórico, o qual abrange uma base teórica sobre 

os seguintes temas: a primeira seção aborda a sustentabilidade nas empresas, dividida entre o 

modelo tiple bottom line, os indicadores de desempenho e o GRI. Já na segunda seção trata-se 

da lógica fuzzy dividida nos seguintes temas: teoria dos conjuntos fuzzy, variáveis linguísticas 

utilizadas pelo fuzzy, processos de controlador fuzzy, tipos de sistemas fuzzy, o modelo Coppe-

Cosenza de Hierarquia fuzzy e por fim trabalhos encontrados na literatura que já utilizaram 

esse modelo. 

 

O capítulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa que foi utilizada neste trabalho, 

configurando o método científico. Além disso, é explicitada a tipologia e delineamento da 

metodologia, demonstrando os aspectos contidos na pesquisa. No fim é apresentado o 

delineamento da pesquisa, detalhando o passo a passo seguido por esse trabalho. 

 

O capítulo 4 trata da aplicação da modelagem nas empresas a serem avaliadas, 

demonstrando como o trabalho foi realizado e quais os resultados encontrados para cada 

empresa, demonstrando isso graficamente. Além disso, são analisados os resultados obtidos 

com o Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy, indicando pontos positivos e negativos 

de cada empresa e também de forma geral. 

 

Já no último capítulo são feitas as considerações finais da pesquisa, respondendo à 

questão inicial e tratando dos objetivos atingidos, sendo propostos também futuros trabalhos 

que possam contribuir para o tratamento das principais limitações encontradas. 
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Por fim é apresentada a bibliografia utilizada para embasamento dessa pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi desenvolvido a partir de pesquisa em artigos indexados no 

portal de periódicos da CAPES, teses e dissertações já publicadas, além de livros. Esse 

referencial encontrado cobriu os temas da gestão da sustentabilidade, dentre os quais o Triple-

Bottom Line e indicadores de desempenho, além de lidar com a lógica fuzzy e o modelo 

Coppe-Cosenza de hierarquia fuzzy que é aplicado nessa dissertação. A pesquisa elaborada 

pode ser observada de maneira esquematizada no QRT da Figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1: Mapa da literatura 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

O início da caminhada do Brasil rumo à sustentabilidade que vemos hoje em dia teve 

início no ano de 1933 quando um grupo de cientistas, jornalistas e políticos organizou no Rio 

de Janeiro a primeira reunião nacional para discutir políticas de proteção ao patrimônio 

natural. Anos depois, pôde ser vista a importância do Brasil na Conferência de Estocolmo, 

pois foi quem arregimentou os países subdesenvolvidos para enfrentar os países 
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desenvolvidos que tentavam limitar seus crescimentos. Com isso ao fim dessa conferência foi 

tida como tese principal que o desenvolvimento dos países não é algo antagônico ao meio 

ambiente (ALMEIDA, 2002). 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável que é difundido até hoje foi criado no 

desenvolvimento sustentável além de garantir as necessidades da geração presente não deve 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem suas necessidades 

(BRUNDTLAND, 1987). 

 

De acordo com Quelhas e Lima (2006) o eixo central da sustentabilidade é a 

ecoeficiência que é alcançada quando uma empresa fornece seus bens e serviços a preços 

competitivos, satisfazendo as necessidades humanas e trazendo qualidade de vida, 

promovendo em paralelo uma redução progressiva dos impactos ambientais e da intensidade 

do consumo de recursos ao longo do seu ciclo de vida até um nível aceitável ao Planeta. 

 

Para Sanches (2000), questões ligadas ao meio ambiente são exatamente o problema 

com o qual a sociedade moderna se depara. Após um grande período de crescimento rápido e 

contínuo, feito a qualquer preço, especialmente nos países em desenvolvimento, a sociedade 

hoje questiona o preço pago por todo esse esforço. O meio ambiente se tornou um elemento 

muito importante ao se repensarem os valores e as ideologias vigentes e se estabelecerem 

novas formas de pensamento e ação em todas as práticas produtivas.  

 

Porém, de acordo com Azevedo (2006), a incorporação da sustentabilidade no 

universo empresarial está condicionada a vários aspectos, como as crenças do próprio 

dirigente da empresa, a mobilização da sociedade, a influência do mercado nacional e 

internacional, a atuação do setor público principalmente por meio de leis, a pressão de 

organismos internacionais, entre inúmeros outros fatores de ordem conjuntural. 

 

Hoje em dia observa-se facilmente que a competitividade das empresas está cada vez 

mais relacionada a um bom gerenciamento voltado à sustentabilidade, integrando preservação 

ambiental, bem-estar social e prosperidade econômica (KNEIPP et al., 2012). De acordo com 

Melo et al. (2017), as mudanças sociais, econômica e cultural se adaptam aos novos modelos 

de gestão empresarial, onde as empresas não são vistas apenas como um mero agente de ação 
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filantrópica, mas também como um ator com postura e caráter social. Esse estudo ressalta 

ainda que tais ações atendem aos preceitos básicos de uma economia comprometida com o 

bem-estar da população, desenvolvimento de ideias e projetos empresariais que vislumbrem 

práticas sustentáveis. 

 

Para Arruda e Quelhas (2010), as empresas nacionais têm publicado com maior 

frequência documentos (relatórios, propagandas e sites na internet) onde declaram a 

implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável a partir das perspectivas 

econômicas, sociais e ambientais. Os autores ressaltam ainda que o fenômeno da 

sustentabilidade pode ser considerado recente e desigual quando se compara sua implantação 

nos diferentes setores econômicos. É incontestável a expansão da introdução de modelos de 

gestão ambiental e de responsabilidade social nas empresas brasileiras como forma de 

consolidação de suas políticas de desenvolvimento sustentável. 

 

Uma organização que busca a adoção de responsabilidade socioambiental em suas 

atividades de trabalho presta contas de seu desempenho, econômico, ambiental e social, 

elaborando relatórios de sustentabilidade para divulgar às partes interessadas. Considerando-

se esse caso, surgem modelos de indicadores e de relatórios que orientam a implantação e os 

controles das empresas que desenvolvem ações de sustentabilidade (CORRÊA et al., 2012).

 

De acordo com o IBGC (2007), em função de diferentes estímulos, externos 

(legislação e regulamentação vigente) e internos (integração à estratégia ou aos princípios e 

propósito da empresa), as empresas podem ser classificadas em diferentes estágios no que diz 

respeito ao tratamento da sustentabilidade: 

 

 Pré-cumprimento legal: estágio esse onde a empresa entende que seu único objetivo 

deve ser o lucro, ignorando o tema sustentabilidade e colocando-se contra qualquer 

regulamentação neste sentido, pois representaria maiores gastos para ela; 

 Cumprimento legal: a empresa gerencia seus passivos considerando apenas o 

cumprimento da legislação trabalhista, ambiental, de saúde e segurança. Limita-se ao 

cumprimento legal, pois para ela ações sociais e ambientais são consideradas como 

custos e a sustentabilidade é tratada apenas para ser demonstrada externamente. 

 Além do cumprimento legal: a empresa apresenta postura proativa, percebendo que 

pode ter economias em sua operação executando iniciativas eco eficientes e reconhece 



25 
 

que investimentos socioambientais podem minimizar incertezas e riscos na operação, 

melhorar a reputação e impactar positivamente o valor econômico. Nessas empresas as 

iniciativas de sustentabilidade estão concentradas em departamentos especializados, 

não sendo ainda institucionalizadas. 

 Estratégia integrada: a empresa redefine-se em termos de marca e integra a 

sustentabilidade com suas estratégias-chave de negócios. Consegue agregar valor 

econômico por meio de iniciativas diferenciadas que beneficiam seus stakeholders. No 

lugar de custos e riscos, percebe investimentos e oportunidades, desenvolve produtos e 

serviços limpos, está atenta ao ciclo de vida dos seus produtos e serviços e beneficia-

se das iniciativas de sustentabilidade. 

 Propósito & paixão: a empresa adota as práticas de sustentabilidade porque entende 

que uma de suas funções é contribuir para um mundo mais sustentável. As iniciativas 

de sustentabilidade vêm diretamente do conselho de administração. 

 

De acordo com Pullman, Maloni e Carter (2009), a qualidade do produto ou serviço é 

melhorada diretamente pelas práticas de sustentabilidade social e indiretamente pelas práticas 

de sustentabilidade ambiental. Além disso, através dessas melhorias de qualidade são 

reduzidos os custos gerais que diminuem os lucros das empresas. 

 

2.1.1 O modelo Triple-Bottom Line (TBL) 

 

O modelo Triple Bottom Line (TBL), criado por Elkington, foi proposto como uma 

forma de medir o desempenho organizacional das empresas, acrescentando medidas sociais e 

de meio ambiente, além das já tradicionais medidas econômicas e financeiras, ou seja, o TBL 

ampliou as perspectivas de avaliação das empresas, bem como chamou a atenção para os três 

pilares da sustentabilidade (LEITE; ARAÚJO; MARTINS, 2011). Em conjunto, esses três 

pilares buscam formar a sustentabilidade que é entendida nos dias de hoje como pode ser visto 

na Figura 2 a seguir. 
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Figura 2: Triple Bottom Line (TBL) 

Fonte: Autoria Própria 

 

Outra visão que se tem de sustentabilidade e bem próxima ao Tiple Bottom Line é a 

apresentada por Carter e Rogers (2008) trazendo uma diferente abordagem para o termo 

sustentabilidade, não envolvendo exclusivamente as responsabilidades ambientais, mas 

também as sociais e econômicas, que 

Prosperidade (PPP). 

 

A dimensão econômica é a mais fácil de ser explicada, tendo como principais 

objetivos a busca de maiores ganhos e diminuição de custos, demonstrando a performance da 

empresa. Importante destacar também a presença de mercado, os impactos econômicos 

indiretos e por fim as práticas de suprimentos da organização (WILSON, 2015). 

 

Por outro lado a dimensão ambiental já está ligada ao modo como as organizações 

utilizam energia e outros recursos na realização de suas operações. Com isso buscam redução 

de resíduos, redução de geração de poluentes, eficiência energética, redução de emissões, 

diminuição do consumo de materiais perigosos/nocivos/tóxicos, diminuição na frequência de 

acidentes ambientais, etc (GIMENEZ; SIERRA; RODON, 2012).  

 

Já a dimensão social esses mesmos autores tratam de duas maneiras, uma visão interna 

olhando para os colaboradores da organização e uma visão externa considerando a 

comunidade fora da empresa. Nessa dimensão as organizações buscam proporcionar 

oportunidades equitativas, incentivam a diversidade, promovem a conexão dentro e fora da 

comunidade, garantem a qualidade de vida e proporcionam processos democráticos e 

estruturas de governança responsáveis (GIMENEZ; SIERRA; RODON, 2012). 
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O conceito triple-bottom line (TBL) busca demonstrar que as organizações criam 

valores em múltiplas dimensões, como: econômicos, sociais e ambientais. As empresas não 

devem apenas considerar a distribuição do lucro aos seus acionistas, mas também devem levar 

em consideração outras partes interessadas e encontrar o equilíbrio entre elas (ELKINGTON, 

2006). Esse conceito torna tangíveis fenômenos sociais e ambientais que até então não eram 

medidos. Com isso também é desencadeada a proposição de diversos indicadores e índices de 

sustentabilidade que pretendem avaliar o desempenho das organizações quanto às dimensões 

deixadas de lado até este ponto (OREFICE; IIZUKA, 2017). 

 

De acordo com Arruda e Quelhas (2010), dentro das organizações cada dimensão do 

TBL gera diferentes opiniões e enfoques distintos sobre como lidar com os desafios da 

atualidade, refletido no grau de importância atribuído a cada uma delas nos diferentes níveis 

hierárquicos da companhia. Para esses autores, o estímulo ao crescimento econômico nas 

organizações representa oportunidades e ameaças ao desenvolvimento sustentável, já que os 

objetivos sociais e ambientais nem sempre são tão importantes quanto às prioridades 

econômicas. 

 

Svensson et al. (2018) lembram que as empresas ao tomarem decisões que contenham 

aspectos econômicos levam em conta também os aspectos sociais ao selecionar e determinar 

os esforços dos aspectos ambientais em termos de sustentabilidade do negócio. 

 

De acordo com Savitz (2006), da mesma forma que relatórios financeiros não podem 

ser vistos apenas como números, em uma análise de sustentabilidade também deve haver uma 

discussão gerencial dos indicadores. Para ele, as medidas básicas que devem ser utilizadas na 

análise das 3 dimensões do Triple Bottom Line podem ser demonstradas resumidamente da 

maneira que pode ser vista no Quadro 2 a seguir. 
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Econômico Ambiental Social 
In

di
ca

do
re

s 
tí

pi
co

s Vendas, lucros, ROI Poluentes emitidos Registro de saúde e segurança

Impostos pagos Emissão de carbono Impactos na comunidade 

Fluxos monetários Reciclagem e reutilização Direitos humanos, privacidade

Criação de empregos Água e energia utilizada Produtos responsáveis 

Relacionamento com os 
fornecedores 

Impacto dos produtos 
Relacionamento com os 
empregados 

Quadro 2: Indicadores típicos do Triple Bottom Line 

Fonte: Adaptado de (SAVITZ, 2006) 

 

O conceito TBL reforça a necessidade das empresas de terem suas decisões baseadas 

em estratégias ligadas ao tripé da sustentabilidade. Além disso, a sustentabilidade social deve 

estimular atividades ligadas à educação, cultura, lazer, bem-estar e justiça social da 

comunidade onde a empresa está inserida. Tudo isso mantendo o cuidado com o meio 

ambiente através de ações ambientais como programas permanentes de reciclagem, 

preservação, dentre outros aspectos (PAZ; ISERHARD; KIPPER, 2015). 

 

2.1.2 Os indicadores de desempenho  

 

Os indicadores de desempenho têm como objetivo medir os fatores críticos de sucesso 

de uma maneira quantitativa e sair da subjetividade da medição. A falta de um sistema de 

indicadores de desempenho dentro de uma organização implica na dificuldade de se 

implementar o seu Plano Estratégico de forma adequada. Esta informação baseia-se no 

principio de que só por meio de análise e interpretação de dados evidenciam-se fatos que 

permitem a tomada de decisão (PAZ; ISERHARD; KIPPER, 2015).  

 

O conceito de indicador integrado econômico-socioambiental para uma organização é 

estabelecido levando em conta que os indicadores constituem, em geral, unidades ou 

elementos-chave que possam ser medidos e utilizados para construir estatísticas, revelar a 

exatidão de situações ou eventos, sinalizar sintomas ou índices, visualizar a condição de um 

determinado sistema, revelar ou permitir antever tendências cronológicas sobre aspectos 

importantes acerca de fenômeno, estado ou condição, aspecto ou atividade cujo significado 

ultrapassa as propriedades associadas às estatísticas. Esse indicador deve ser unidade de 

medida  elemento informativo de natureza física, química, biológica, econômica, social ou 
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institucional - representado por um termo ou expressão que possa ser medido, ao longo de um 

espaço de tempo para caracterizar ou expressar os efeitos e as tendências e avaliar as inter-

relações entre os recursos naturais, saúde humana e a qualidade ambiental dos ecossistemas 

(FURTADO, 2005). 

 

Para (ASSAF; JOSIASSEN; CVELBAR, 2012), os gestores também precisam de um 

sistema efetivo de relatórios e monitoramento para organizar pensamentos e ações sobre 

sustentabilidade e destacar qualquer incompatibilidade entre os objetivos sociais e ambientais 

da empresa e seu desempenho nessas questões. 

 

De acordo com o IWGSD (2018), um indicador busca apontar um problema ou 

condição. Sua maior finalidade é demonstrar ao gestor como um sistema está funcionando. Se 

houver um problema, um indicador pode ajudá-lo a determinar que direção tomar para 

resolver o problema. Os indicadores são tão variados quanto os tipos de sistemas que eles 

monitoram. No entanto, existem certas características que os indicadores efetivos têm em 

comum: 

 

 Relevância, demonstrando algo sobre o sistema que o gestor precisa saber e auxilia na 

tomada de uma decisão; 

 Facilidade de entendimento, sendo assim mesmo pessoas que não são especialistas 

naquele assunto quando participem de um processo com o indicador devem 

compreendê-lo;  

 Confiabilidade, possuindo informações em que o gestor pode confiar; e 

 Acessibilidade, possuindo informações disponíveis para coleta ou que possam ser 

obtidas enquanto ainda há tempo para agir (IWGSD, 2018). 

 

Bellen (2002) tem a mesma visão de finalidade abordada no parágrafo anterior. Além 

disso, ele considera os indicadores importantes por algumas razões: 

 

 Auxiliam na tomada de decisão pelos gestores, funcionando como ferramentas 

pedagógicas e educacionais, pois auxiliam na compreensão operacional do 

desenvolvimento sustentável; 
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 Funcionam como ferramentas de planejamento, pois fornecem um senso de direção 

aos tomadores de decisão na escolha de alternativas políticas; e 

 Avaliam o sucesso alcançado na busca pelas metas relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável, tornando-se assim ferramentas de avaliação por parte dos gestores. 

 

Os relatórios de sustentabilidade são instrumentos que possibilitam mensurar e 

divulgar os projetos e programas socioambientais realizados pelas organizações em suas 

atividades diárias de trabalho e, além disso, auxiliam a evidenciar a atuação da empresa sob a 

ótica social. No âmbito da gestão socioambiental, a análise centra-se em como as empresas 

interagem com o meio em que estão inseridas e praticam suas atividades, porém a 

contextualização do compromisso assumido pelas empresas em promover o crescimento 

econômico, por meio de práticas sustentáveis, está intrinsecamente associada à ética 

empresarial. (MELO et al., 2017). 

 

Em 1997, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 

conjunto com a organização não governamental Coalition for Envirommentaly Responsible 

Economics (CERES) lançaram o GRI. Consistindo em um relatório que tem como seu ponto 

forte o foco em suas diretrizes, o GRI utiliza uma estrutura hierárquica em três áreas de foco, 

social, econômica e ambiental, formada por categorias, aspectos e indicadores, que atualmente 

são mais de 100 (LABUSCHAGNE; BRENT; VAN ERCK, 2005). 

 

O GRI tem os seguintes objetivos pr

interessadas (interna e externamente) pelo desempenho organizacional em direção à meta do 

(GRI, 2002). 

 

De acordo com Brown, De Jong e Levy (2009), inicialmente os relatórios de 

sustentabilidade buscavam harmonizar diferentes relatórios existentes na época de sua 

criação. Além disso, seus criadores visionavam que esse novo relatório fosse uma plataforma 

para um diálogo societário amplamente participativo sobre o que constitui o desempenho de 

sustentabilidade de empresas e outras organizações. 

 

Outros relatórios importantes que vêm sendo utilizados atualmente são os Relatos 

Integrados. De acordo com Sosa (2017) eles se diferenciam por algumas características 
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ligadas a fundamentos da Economia Ecológica, que se referem a uma preocupação com 

limites planetários. 

 

O principal objetivo do Relato Integrado é explicar para quem investe capital 

financeiro como uma organização gera valor ao longo do tempo, beneficiando todas as partes 

que estejam interessadas na capacidade que uma organização tem de gerar valor ao longo do 

tempo, incluindo empregados, clientes, fornecedores, parceiros comerciais, comunidades 

locais, legisladores, reguladores e formuladores de políticas (CONSELHO 

INTERNACIONAL PARA RELATO INTEGRADO, 2013). 

 

Com tudo isso é importante ressaltar, como fez Lugoboni et al. (2015), que a 

publicação de um relatório expondo indicadores de sustentabilidade não significa dizer que a 

empresa seja sustentável, mas sim suas ações em busca de melhorias e desenvolvimento que 

deve ser ressaltado. 

 

2.2 MODELAGEM UTILIZANDO LÓGICA FUZZY 

 

2.2.1 Teoria dos conjuntos fuzzy 

 

Com o objetivo de fornecer uma ferramenta matemática que pudesse lidar com os 

aspectos imprecisos do raciocínio lógico das pessoas e que contemplasse, ainda, situações 

ambíguas, não passíveis de processamento através da lógica computacional tradicional 

fundamentada na lógica booleana, o engenheiro eletrônico L. A. Zadeh, professor de Teoria 

dos Sistemas na Universidade da Califórnia, Berkeley, desenvolveu, na década de 1960, a 

Teoria de Conjuntos Fuzzy, mencionada pela primeira vez em sua publicação no ano de 1965 

(FILHO, 2004). 

 

De acordo com Zadeh (1965), a lógica fuzzy é um sistema conceitual preciso de 

raciocínio, dedução e computação em que os objetos do discurso e da análise são ou podem 

ser associados a informações imperfeitas, as quais podem ser imprecisas, incertas, 

incompletas, não confiáveis, vagas e/ou parcialmente verdadeiras. A capacidade da lógica 

fuzzy de expressar transições graduais da pertinência a não pertinência e vice-versa tem uma 

excelente utilidade, provendo não somente uma significante e poderosa representação da 
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medida de incerteza, mas também uma significante representação de conceitos vagos 

expressados na linguagem natural (MORAES, 2008). 

 

Para Gavião (2014) a teoria dos conjuntos fuzzy trata-se do primeiro conceito 

fundamental da lógica fuzzy. Quando é dito que um conjunto é fuzzy, isso indica que ele não 

apresenta uma fronteira definida a qual permita que seja possível definir se um certo atributo 

pertence ou não a esse conjunto. Para esse autor, os conjuntos da lógica fuzzy são um 

contraponto aos conjuntos tradicionais da lógica exata ou booleana, também denominados na 

literatura como conjuntos crispy. Na Figura 3 a seguir pode ser observado no lado esquerdo 

um exemplo de conjunto fuzzy, o qual tem sua fronteira indefinida de difícil delineamento e 

sua representação crispy no lado direito. 

 

 

Figura 3: Conjunto fuzzy x Conjunto crispy 

Fonte: (MORAES, 2008) 

 

Essa lógica permite que possam ser consideradas variáveis qualitativas e quantitativas, 

gerando por fim dados quantitativos mesmo com entradas qualitativas (PEREIRA; BARROS, 

2014). Além disso, permite uma avaliação gradual do grau de pertinência de cada elemento 

em um conjunto, havendo uma descrição desse elemento na forma de um triângulo, o que 

ajuda a lidar com falta de informações (COSTA; MENICHINI, 2013). 

 

Na lógica fuzzy, o valor verdade de uma proposição pode ser um subconjunto fuzzy de 

qualquer conjunto parcialmente ordenado, ao contrário dos sistemas lógicos binários, onde o 

valor verdade só pode assumir dois valores: verdadeiro (1) ou falso (0). Nessa lógica, os 

valores verdade são expressos linguisticamente, onde cada termo linguístico é interpretado 

como um subconjunto fuzzy do intervalo unitário (GAVIAO; LIMA, 2015). 
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2.2.2 Variáveis linguísticas 

 

O conceito de um número fuzzy leva a uma regra fundamental na formulação de 

variáveis quantitativas fuzzy. Variáveis essas que representam linguisticamente de modo 

impreciso, conceitos de variáveis de um dado problema, admitindo como valores somente 

expressões linguísticas, também chamadas de termos primários, tais como muito pequeno, 

pequeno, médio, grande, muito grande, etc. Estes valores contrastam com os valores precisos 

assumidos por variáveis numéricas que são utilizados habitualmente na matemática (FILHO, 

2004). 

 

As variáveis linguísticas são expressas por termos linguísticos, interpretados como 

números fuzzy específicos, definidos utilizando-se uma variável base, que em termos clássicos 

pode ser exemplificada por qualquer fenômeno físico (temperatura, pressão, velocidade, 

volume, vazão, etc) ou qualquer outra variável numérica (idade, desempenho, custos, receitas, 

etc). Os termos linguísticos são utilizados para representar valores aproximados da variável 

base, em casos particulares, sendo demonstrados através de números fuzzy adequados 

(MORAES, 2008). 

 

De acordo com Cristellotti (2011), variáveis linguísticas podem ser utilizadas como 

bases para a classificação de graus de preferência/pertinência. Um exemplo pode ser a questão 

da altura, podendo atingir níveis muito baixo, baixo, mediano, alto e muito alto. Os conjuntos 

fuzzys podem ser utilizados nesse caso para melhor expressar esses valores por funções de 

pertinência conforme Figura 4, elaborada pelo utilizando a ferramenta Matlab. 
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Figura 4: Funções pertinencias para a variável altura 

Fonte: Autoria própria 

 

Segundo Chamovitz (2010), uma variável linguística é caracterizada por cinco fatores 

(N, T(N), X, G, M), onde: 

 

 N: nome da variável em questão; 

 T(N): conjunto de termos que compõem a variável N, ou seja, conjuntos dos nomes 

dos valores linguísticos; 

 X: universo do discurso; 

 G: uma gramática, regra sintática para gerar os valores da variável N de acordo com os 

termos do conjunto T(N), conectivos lógicos, modificadores e delimitadores; 

 M: regra semântica que associa cada valor gerado por G em um conjunto fuzzyem X.

 

Um exemplo que pode ilustrar é a altura: 

 

 N: altura 

 T(N): { muito baixo, baixo, mediano, alto e muito alto} 

 X: 1,3m até 2,4m 

 G: altura baixa e pouco mediana 

 M: É associado a um conjunto fuzzy cuja função de pertinência exprime o seu 

significado. 

 Exemplo: A pessoa tem uma altura de 1,7m 
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2.2.3 Processos de controlador lógico fuzzy 

 

Um controlador lógico fuzzy é composto por uma base de conhecimento que inclui 

uma base de dados e uma base de regras, além disso, existe uma interface de fuzificação, um 

sistema de inferência e uma interface de defuzzificação como pode ser visto na Figura 5 a 

seguir (SERRA, 2001). 

 

 

Figura 5: Controlador Lógico Fuzzy 

Fonte: (SERRA, 2001) 

 

Esses controladores são sistemas baseados em conhecimento que incluem regras fuzzy 

e funções de pertinência fuzzy que funcionam na incorporação da experiência humana em sua 

base de conhecimento, é utilizado um conjunto de sentenças linguísticas ou regras de 

 uma parte consequente 

 condicionantes que 

são ativadas na presença de um evento particular (GAVIÃO, 2014). 

 

De acordo com Serra (2001), a base de conhecimento tem como finalidade a 

codificação do conhecimento do especialista por meio de um conjunto de regras de controle 

fuzzy, dentro dela existem a base de dados, contendo as definições dos rótulos linguísticos das 
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regras de controle fuzzy e a base de regras, constituída pela coleção de regras de controle fuzzy 

representando o conhecimento do especialista. 

 

Para esse mesmo autor, a interface de fuzzyficação busca desempenhar uma 

transformação de escala e converter o valor crispy em um grau de pertinência no conjunto 

fuzzy. O sistema de inferência usa esses valores convertidos e a base de conhecimento para 

que aconteça o processo de tomada de decisão ou raciocínio. Por fim se tem a interface de 

defuzzyficação transforma a ação de controle linguística, baseada nos conjuntos fuzzy obtidos, 

em uma saída numérica. 

 

2.2.4 Tipos de sistemas fuzzy 

 

De acordo com Gavião (2014), os tipos de sistemas fuzzy mais comuns em aplicações 

de modelagem são o Mamdani e o Sugeno, porém também é possível encontrar na literatura 

outros modelos, como o Tsukamoto e o Larsen. Segundo esse autor, de uma maneira geral a 

diferença entre esses métodos ocorre por ocasião da implicação dos consequentes das regras 

de inferência, pois cada um utiliza funções diferentes para representar os conjuntos de saída, 

mas independentemente do tipo de sistema utilizado, as entradas e saídas de um sistema fuzzy 

sempre são valores discretos. 

 

O modelo de Mamdani possui módulos de interface que transformam as variáveis de 

entrada baseadas em grandezas numéricas, em conjuntos fuzzy equivalentes e, posteriormente, 

as variáveis fuzzy geradas em variáveis numéricas proporcionais, adequadas para os sistemas 

de atuação existentes (FILHO, 2004).  

 

Já o  idêntico ao método anterior 

nos processos iniciais do sistema fuzzy, nas fases de fuzzyficação das entradas e aplicação dos 

operadores lógicos. Diferenciando apenas por serem gerados valores discretos nas funções de 

pertinência de saída, sendo assim apenas uma função dos valores de entrada ou até mesmo 

constantes, não tendo variáveis linguísticas como no modelo Mamdani (MATHWORKS, 

2014). 
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2.2.5 Definições e operações fuzzy 

 

Como já ocorre no universo dos número crispys, existe uma série de definições e 

operações que envolvem os conjunto fuzzy, aqui serão apresentados os mais importantes de 

serem lembrados (CHAMOVITZ, 2010). 

Um conjunto fuzzy A em X é vazio somente se sua função pertinência é igual a zero 

sobre todo X: 

 

A =  A (x) = 0   x  X 

 

 O complemento fuzzy A normalmente é dado por: 

 

A  (x) = 1 - A (x)   x  X 

 

 Dois conjuntos fuzzy são iguais apenas se tiverem a mesma função de pertinência em 

todo X: 

 

A=B se e somente se A B (x)   x  X 

 

Um conjunto fuzzy B é um subconjunto de A se a sua função de pertinência for menor 

ou igual a de A sobre todo X: 

 

A B se e somente se A (x)  B (x)   x  X 

 

Além disso, existe a utilização de operadores minimum (mínimo ou ) e maximum 

(máximo ou ), para se chegar às funções características dos conjuntos resultantes (interseção 

e união), e que podem ser representadas da seguinte forma: 

 

 A B A (x)  B (x)   x  X 

A B A (x)  B (x)   x  X 
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2.2.6 O modelo Coppe-Cosenza de hierarquia fuzzy 

 

O modelo Coppe-Cosenza foi desenvolvido baseando-se no modelo de localização 

MASTERLI  Modelo di Assetto Territoriale e di Localizzazione Industriale, que considera 

aspectos qualitativos e confronta demanda e oferta de fatores pelas atividades econômicas nas 

unidades territoriais de cada região, inicialmente o modelo de Cosenza também fora criado 

para estudos de localização e com alguns aspectos a mais que o modelo original: considerou 

aspectos globais, tanto de localização quanto de produção; levando em consideração 

dimensões, dinamismo e tecnologia; flexibilidade e consistência (CHAMOVITZ, 2010). Hoje 

esse modelo também é usado para avaliações, tratando o nível de satisfação de um conjunto 

de atributos/fatores necessários a um determinado projeto ou solicitados por ele em 

contraponto a disponibilidade destes atributos/fatores por diferentes alternativas. 

 

De acordo com Cosenza e Toledo (2003), o Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia 

Fuzzy é um modelo de alocação de recursos que busca avaliar a satisfação de um conjunto de 

atributos/fatores necessários para um projeto específico ou solicitados por ele em contraponto 

a disponibilidade destes atributos/fatores por diferentes alternativas. O grau de satisfação é 

medido através da comparação da importância entre os fatores para o projeto e a quantidade e 

qualidade da disponibilidade deste fator em cada alternativa. 

 

Para esses autores a maior utilidade deste método é a possibilidade de ser tomada uma 

decisão entre diversos perfis de diferentes graus de importância aos fatores gerais e 

específicos, tendo ainda um elevado número de alternativas. 

 

Segundo Chamovitz (2010), Martins (2010), Pereira e Barros (2014) e Cosenza, Doria 

e Pessôa (2015), o modelo Coppe-Cosenza de análise hierárquica, que será aplicado nesse 

trabalho, consiste em uma operação entre duas matrizes: uma para o conjunto de demandas e 

outro para o conjunto de potencialidades, que seria a oferta. 

 

Consideremos F={fi | 1,...,n}, um conjunto finito de atributos/fatores. O conjunto Ã é 

um conjunto de pares ordenados. 

 

Ã ={ Ã(f)) | f  F} 
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Ã representa a matriz de ij)hxm (h sendo conjunto de atributos 

demandados e m conjunto de fatores) f é a função pertinência que demonstra o grau de 

importância dos fatores: crucial, condicionante, pouco condicionante e irrelevante.  

 

Da mesma forma, sendo ={ B(f)) f  F)} onde B representa a matriz de oferta, e 

B (f) é uma função pertinência que demonstra os níveis dos fatores ofertados pelas diversas 

alternativas: excelente, bom, regular e insuficiente. (COSENZA; TOLEDO, 2003). 

 

De acordo com Cristellotti (2011), a matriz A é uma matriz de requerimento, 

significando que o conjunto Ã não possui os fatores, apenas explicita os desejados, 

pertencentes apenas ao conjunto definindo os seus contornos: escalas, níveis de qualidade, 

disponibilidade e regularidade de atendimento etc. Já a matriz B, que contém os fatores atende 

A por aproximação. O fator n do conjunto Ã não é necessariamente igual ao fator n disponível 

em . Escolhida uma alternativa, Ã assume os valores dos elementos contidos B. 

 

Dessa forma a matriz de demanda deverá ser montada como na Tabela 1. 

 

 
f1 f2 ... fn 

A1 a11 a12 a1j a1n 

A2 a21 a22 a2j a2n 

... ai1 ai2 aij ain 

Am Am1 am2 amj amn 

Tabela 1: Matriz de demanda 

Fonte: Adaptado de (COSENZA; TOLEDO, 2003) 

 

Onde: 

 A1, A2,..., Am é  conjunto de atributos demandados pelos projetos ou necessários a 

eles; 

 f1, f2,..., fn é o conjunto de fatores; 

 aij é um coeficiente fuzzy do atributo i, com relação ao fator j. 
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Já a matriz de oferta a ser montada deverá ser como na Tabela 2 que pode ser vista a 

seguir. 

 

 
B1 B2 ... Bm 

f1 b11 b12 b1k b1m 

f2 b21 B22 b2k b2m 

... bj1 bj2 Bjk bjm 

fn Bn1 Bn2 bnk Bnm 

Tabela 2: Matriz de oferta 

Fonte: Adaptado de (COSENZA; TOLEDO, 2003) 

 

Onde: 

 

 B1, B2,..., Bm é  conjunto de alternativas 

 f1, f2,..., fn é o conjunto de fatores; 

 bjk é um coeficiente fuzzy da alternativa k, com relação ao fator j. 

 

De acordo com Pessôa et al. (2014) quando acontece uma ausência de oferta de um 

dos fatores demandados, abre-se a possibilidade que alguns fatores críticos ou condicionantes 

para a escolha sejam pouco condicionantes ou até mesmo irrelevantes dependendo do que se 

espera. Para que haja uma melhor tratativa são elaboradas algumas classificações 

diferenciadas para esses casos: 

 

 Vazio ( ): existem condições para desenvolvimento futuro de oferta do fator que está 

sendo considerado; 

 Nulidade ({0}): não existe um fator e em nenhum momento será possível que ele seja 

ofertado; 

 Inexistência ( : significa que o fator não existe naquele local. 
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Em seguida é feito o cotejo entre as matrizes de demanda e de oferta, que 

considerando dois elementos genéricos aij e bjk será obtido através do operador aij bjk 

representado na Tabela 3 a seguir. Esse operador pode assumir diferentes regras 

operacionais e permitir a utilização de modificadores clássicos de dilatação ou contração 

(PESSÔA et al., 2014). 

 

aij  bjk                 Oferta 

Demanda  {0}  Excelente Bom Regular Insuficiente 

Crucial 0 0 0 1 1-1/n 1-2/n 1-3/n 

Condicionante 0 0 0 1+1/n 1 1-1/n 1-2/n 

Pouco 

Condicionante 

0 0 0 

1+2/n 1+1/n 1 1-1/n 

Irrelevante 0 0 0 1+3/n 1+2/n 1+1/n 1 

Tabela 3: Matriz de cotejo 

Fonte: Adaptado de (CHAMOVITZ, 2010; PESSÔA et al., 2014) 

 

Onde n é o número de fatores adotados no modelo. 

 

De acordo com Cosenza, Doria e Pessôa (2015) esse modelo também possibilita a 

utilização do veto quando um dos fatores necessários é imprescindível ao que se é esperado, 

sendo assim aquela opção não pode ser uma escolha. Um exemplo é na escolha de um local 

para uma empresa de refrigerantes longe de uma fonte de água, o que não sentido de escolha 

por ser um item essencial. 

 

Por fim, foram ordenadas as alternativas foi feita uma análise dos resultados e como as 

empresas têm se saído, quais foram seus pontos fortes e fracos diante aos indicadores 

analisados. 

 

Na Figura 6 a seguir pode ser observado resumidamente o passo a passo que é 

executado no modelo em questão. 

  



42 
 

 

Figura 6: Passo a passo do modelo 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2.7 Aplicações do modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy 

 

O modelo utilizado nessa pesquisa já foi utilizado por diversas vezes principalmente 

com as seguintes aplicações: localização (motivo de sua criação), avaliação e também casos 

de demonstração do próprio modelo e seu funcionamento, indicando os passos que devem ser 

seguidos por novos pesquisadores. Esses trabalhos podem ser visualizados no Quadro 3 a 

seguir. 

 

Autor Ano Objetivo Aplicação

Paulo Afonso Rheingantz 2000 
Avaliar qualitativamente o desempenho 

dos edifícios de escritórios. 
Avaliação 

Olga Moraes Toledo; 

Carlos Alberto Nunes 
Cosenza 

2003 
Apresentar o modelo Coppe-Cosenza e 

como ele pode ser utilizado. 
Demonstração 

Olga Moraes Toledo; 

Carlos Alberto Nunes 
Cosenza 

2004 
Avaliar o desempenho de uma 

Instituição de Ensino. 
Avaliação 

Maria Emilia Cosenza 
Andraus 

2004 

Correlacionar os dados clínicos e 
eletroencefalográficos obtidos com o 
monitoramento prolongado de vídeo e 

fazer inferências de precisão 
diagnóstica. 

Avaliação 
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Autor Ano Objetivo Aplicação

Carlos Alberto Nunes 
Cosenza; 

César das Neves; 

Fernando Rodrigues 
Lima; 

Flávio Raposo de Almeida 

2006 

Apresentar métodos e resultados de um 
estudo de localização para sítios de 
produção de Biodiesel baseado em 

Lógica Fuzzy e operacionalizado em 
ambiente GIS (Georeferenced 

Information System). 

Localização

Odair Barbosa de Moraes 2008 

Estabelecer um método de análise de 
dados para a obtenção de indicadores de 

qualidade ambiental urbana em áreas 
recuperadas. 

Avaliação

Guilherme Weber Martins 2010 
Determinar o potencial de oferta de 

transporte aéreo de uma região. 
Localização

Ilan Chamovitz 2010 

Avaliar o desempenho de grupos que 
utilizam o Fórum de Discussão Virtual 

para atingir determinada tarefa 
educacional. 

Avaliação

Marco Cristellotti 2011 

Auxiliar na avaliação diagnóstica e na 
tomada de decisão relativa à localização 

dos estabelecimentos industriais de 
cortumes. 

Localização

Sérgio Nogueira Fiuza; 

Angélica Faria 
Campanhão; 

Henrique Rego Monteiro 
da Hora; 

Helder Gomes Costa 

2012 

Identificar localização mais indicadas 
dentre os municípios do Norte 

Fluminense para instalação de um 
determinado grupo de atividades 

industriais, de acordo com termos de 
oferta e demanda. 

Localização

Fabio Luiz Peres 
Krykhtine; 

Antonio Carlos Dias 
Morim; 

Natália Gonçalves Pires 
do Vale; 

Luiz Eduardo Netto Sá 
Fortes; 

Armando Gonçalves 
Celestino Neto 

2013 
Apresentar um ferramental para a 

criação de um sistema de comutação 
flexível para a tomada de decisão. 

Avaliação
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Autor Ano Objetivo Aplicação

Ruan Carlos Alves 
Pereira; 

Carlos Frederico O. 
Barros 

2014 
Identificar localizações viáveis para a 
instalação de usinas de pirólise dentre 
algumas alternativas de municípios. 

Localização

Leonardo Antonio 
Monteiro Pessôa; 

Marcos Pereira Estellita 
Lins; 

Carlos Alberto Nunes 
Cosenza; 

Helder Gomes Costa 

2014 
Comparar metodologias de localização 
fuzzy na seleção de um local para uma 

base naval hipotética 
Localização

Carlos Alberto Nunes 
Cosenza; 

Francisco Antonio Doria; 

Leonardo Antonio 
Monteiro Pessôa 

2015 
Apresentar o modelo de comparação 
entre as matrizes de oferta e demanda 

utilizando a lógica fuzzy. 
Demonstração

Karine Dutra Viana; 

Viviane Leite de Dias 
Mattos 

2017 
Medir a satisfação de usuários de 

transporte público de uma determinada 
região. 

Avaliação

Quadro 3: Aplicações do modelo Coppe-Cozenza de Hierarquia Fuzzy 

Fonte: Autoria Própria 

 

A maior quantidade de trabalhos que utilizam o Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia 

Fuzzy tratam de localização e avaliação, o primeiro assunto foi o que originou o modelo que 

busca localizar áreas onde há ofertas que possam satisfazer demandas de um 

mercado/empresa, o tema avaliação foi ganhando uma série de artigos com tempo e adaptou 

muito bem esse modelo proposto. 

 

Os trabalhos de avaliação são os que mais se assemelham ao executado nessa 

dissertação, por trabalharem com análise de indicadores buscando entender o desempenho das 

questões iniciais (empresa, instituições de ensino, fórum de discussão, satisfação de usuários, 

entre outros). Porém não foi encontrado trabalho algum que tratasse de do tema 
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sustentabilidade, sendo assim inédito esse tema utilizando o Modelo Coppe-Cosenza de 

Hierarquia Fuzzy. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 ELEMENTOS DO MÉTODO CIENTÍFICO 

 

De acordo com Richardson (1999) o 

 para o método 

científico, por exemplo: a necessidade de observar, a necessidade de formular hipóteses, a 

elaboração de instrumentos . Esse mesmo autor demonstra em seu livro uma estrutura de 

cinco elementos do método científico que deve ser utilizado em uma pesquisa científica: 

meta, modelo, dados, avaliação e revisão. 

 

Nessa pesquisa, os seguintes elementos configuram o método científico: 

 

 Meta: Avaliar a sustentabilidade de cinco empresas do setor elétrico do sudeste 

brasileiro utilizando.  

 Modelo: Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy. 

 Dados: obtenção através de pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica e 

também busca em balanços financeiros, GRIs e Relatos Integrados das empresas 

avaliadas. 

 Avaliação: aplicação do Modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy para analisar a 

sustentabilidade de empresas do setor elétrico do sudeste brasileiro. 

 Revisão: mudanças propostas para o aperfeiçoamento do processo e estudos futuros 

 

3.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nessa pesquisa foi adotada a tipologia e delineamento da metodologia apresentados 

por Gil (2008) e Gerhardt e Silveira (2009). Segundo esses autores uma pesquisa pode ser 

classificada das seguintes formas: quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos seus 

objetivos e quanto aos procedimentos técnicos utilizados. 

 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009) uma pesquisa pode ter uma maior 

preocupação com números ou com um aprofundamento de questões sociais, sendo uma 

pesquisa quantitativa mais ligada ao pensamento positivista, enfatizando o raciocínio 

dedutivo, as regras lógicas e os atributos mesuráveis da experiência humana. Já a pesquisa 
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qualitativa está mais ligada a aspectos da realidade humana de difícil quantificação, 

concentrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

 

Na visão quanto à natureza existem dois exemplos: pesquisas básicas que geram 

resultados úteis à ciência, mas sem aplicação prática prevista; e pesquisas aplicadas que 

buscam conhecimento para aplicação prática para gerar a solução de problemas específicos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 

Segundo Gil (2008) cada pesquisa tem um objetivo específico que pode ser agrupado 

da seguinte maneira: exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória busca 

principalmente esclarecer conceitos e trazer uma maior familiaridade com o problema 

analisado, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, tendo planejamento 

flexível, de modo a considerar os mais variados aspectos relativos ao fato estudado e que 

posteriormente possa ser replicado. A pesquisa descritiva busca descrever as características de 

uma população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre diferentes variáveis. A 

pesquisa explicativa tem como objetivo principal identificar os principais fatores que 

contribuem para a ocorrência de um fenômeno, por explicar a razão esse é o tipo de pesquisa 

que mais aprofunda o conhecimento da realidade. 

 

Para Gil (2008), o procedimento que é utilizado para coleta de dados por parte do 

pesquisador é o elemento mais importante na identificação de um delineamento. Esses 

procedimentos podem ser divididos em dois grandes grupos

bibliográfica e pesquisa documental) e fonte de dados fornecidos por pessoas (pesquisa 

experimental, pesquisa ex-post-facto, o levantamento, o estudo de campo e o estudo de caso).

 

De acordo com as classificações elencadas anteriormente nas propostas de Gil (2008) 

e Gerhardt e Silveira (2009), observa-se que essa pesquisa contempla diferentes aspectos, 

podendo assim ser classificada como híbrida, como pode ser observado no Quadro 4 a seguir. 
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Critérios Classificação Justificativa 

Abordagem Quantitativa 

A pesquisa está mais ligada a parte numérica 
e seus resultados, enfatizando o raciocínio 
dedutivo, as regras lógicas e os atributos 
mesuráveis. 

Natureza Aplicada 
Esse trabalho gera resultados para solução de 
problemas específicos com aplicação prática. 

Objetivos Exploratória 
Essa pesquisa busca um maior conhecimento 
acerca da sustentabilidade e avaliar empresas 
do setor elétrico do sudeste brasileiro. 

Procedimentos 
técnicos 

Bibliográfica, com 
elementos de pesquisa 
documental 

A maior parte das fontes de "papel" 
utilizadas nessa pesquisa foi encontrada em 
livros e artigos científicos, além de balanços 
financeiros e relatórios de sustentabilidade 
das empresas avaliadas por esse trabalho.  

Quadro 4: Classificação da pesquisa 

Fonte: Adaptado de (GIL, 2008) 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa pode ser dividida em 8 passos que foram seguidos para obtenção de seus 

resultado, esses passos podem ser visualizados na Figura 7 e também estão descritos com 

maior especificidade logo após a figura. 
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Figura 7: Metodologia 

Fonte: Autoria Própria 

 

Passo 1: no primeiro passo foi encontrado o problema a ser analisado por esse trabalho 

que é a análise da sustentabilidade de empresas usando o ferramental de um modelo fuzzy e 

foi formulada uma hipótese central do trabalho a ser executado e validado pelos dados 

coletados e analisados nessa pesquisa. 

 

Passo 2: nesse passo foi feita a fundamentação teórica através de uma pesquisa 

bibliográfica de forma contínua procurando em obras nacionais e também internacionais, 

utilizando para isso a biblioteca da universidade e o portal da Capes, além de sites da Internet 

que discutissem sobre sustentabilidade e também lógica fuzzy. 

 

Passo 3: escolha do setor da economia a ser analisado que é o de distribuidoras de 

energia e suas principais empresas do sudeste brasileiro. Além disso, foram definidos os 

critérios a serem avaliados pelo modelo, feito através da pesquisa em diferentes referenciais, 

buscando os indicadores mais utilizados na literatura. Para fins os indicadores utilizados 

foram levantados a partir da proposição do GRI, Relatos Integrados e dos balanços 
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financeiros apresentados pelas empresas e seus resultados foram considerados para elaboração 

da matriz de satisfação ao critério. 

 

Passo 4: Aqui foi escolhida a lógica fuzzy como forma de avaliar as empresas de 

acordo com os critérios do passo anterior por ser uma forma eficaz de diminuir a 

subjetividade da avaliação e  foi formulado o modelo tendo como pontos iniciais a 

sustentabilidade e a lógica fuzzy. 

 

Passo 5: para fins de definição dos graus de importância de cada critério foi formado 

um grupo focal contendo diversos especialistas com conhecimento em sustentabilidade e com 

suas respostas foram utilizadas as modas de suas respostas para formar a matriz de demanda. 

Já para a matriz de oferta os indicadores aqui analisados foram parametrizados de acordo com 

o número de clientes de cada empresa quando eles já não se encontravam parametrizados. 

 

Passo 6: aplicação da modelagem fuzzy elaborada na pesquisa, utilizando o modelo 

Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy. Sendo elaboradas as matrizes de oferta e demanda para 

cada critério das empresas analisadas e feito o cotejamento entre elas para ser obtido o 

resultado de cada uma das empresas avaliadas nesse estudo. 

 

Passo 7: análise dos resultados obtidos, procurando entender como foi o desempenho 

das empresas analisadas, buscando possíveis pontos de melhoria. São analisadas as melhores 

e piores empresas em cada dimensão do Triple Bottom Line, além do resultado final de cada 

empresa. 

 

Passo 8: conclusões obtidas após o desenvolvimento da pesquisa apresentando o que 

de mais importante foi aprendido com esse trabalho, além de abrir a possibilidade de possíveis 

estudos futuros que podem vir a ser realizados nas lacunas deixadas por essa dissertação. 
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4 MODELAGEM FUZZY DE SUSTENTABILIDADE EM DISTRIBUIDORAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA COM O APOIO DO MODELO COPPE-COSENZA 

 

4.1 MODELAGEM 

 

Essa pesquisa busca comparar e hierarquizar empresas brasileiras do setor de 

distribuição de energia elétrica  

dos aqui utilizados foram obtidos nos relatórios de sustentabilidade e nos 

demonstrativos financeiros de 2015 e 2016 de cada empresa que estão disponíveis na internet 

(GRI, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e).  

 

No quadro a seguir podem ser observadas características das cinco empresas que são 

abordadas nesse estudo. Elas foram escolhidas por estarem entre as maiores empresas do 

mercado de distribuição de energia elétrica do Brasil e atuarem nos locais de maior valor 

econômico e mais populosos do país. A seguir podem ser observadas no Quadro 5 as 

características das empresas apresentadas nesse estudo, demonstrando o tamanho e 

importância delas. 
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Empresas Características 

Empresa 1 

Empresa de energia que atua nas áreas de geração, transmissão 
e distribuição de energia. Na área de distribuição de energia 
conta com aproximadamente 3,4 milhões de clientes e fornece 
cerca de 24.700 GWh de energia. 

Empresa 2 
Empresa de energia que atua na área de distribuição de energia. 
Conta com aproximadamente 2,5 milhões de clientes e fornece 
cerca de 13.000 GWh de energia. 

Empresa 3 
Empresa de energia que atua na área de distribuição de energia. 
Conta com aproximadamente 7,2 milhões de clientes e fornece 
cerca de 43.000 GWh de energia. 

Empresa 4 

Empresa de energia que atua nas áreas de geração, transmissão 
e distribuição de energia, além de distribuição de gás natural, 
serviços em telecomunicações. Na área de distribuição de 
energia conta com aproximadamente 11 milhões de clientes e 
fornece cerca de 36.200 GWh de energia. 

Empresa 5 

Empresa de energia que atua nas áreas de geração e 
distribuição de energia. Na área de distribuição de energia 
conta com aproximadamente 4 milhões de clientes e fornece 
cerca de 25.900 GWh de energia. 

Quadro 5: Características das empresas 

Fonte: Autoria Própria 

 

Assim como Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012) e Caiado et al., (2017) nesse trabalho 

usa-se como base o tripé da sustentabilidade (Triple Bottom Line), analisando as dimensões 

econômicas, ambientais e sociais. Em busca de manter os três eixos com o mesmo peso e 

mantendo o equilíbrio entre eles são escolhidos em igual quantidade os indicadores para cada 

dimensão desse modelo: econômico, ambiental e social. 

 

Os indicadores escolhidos para essa dissertação têm como base pesquisas 

bibliográficas em autores diversos que já os utilizaram para avaliações e os quais foram 

encontrados em relatórios divulgados pelas empresas analisadas, com isso foram obtidos os 

indicadores que podem ser observados a seguir no Quadro 6. 
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Indicadores Referência 

Receita Operacional Líquida (AZEVEDO, 2006; KRYLOV, 2016)

EBITDA (WU; OLSON, 2006; CAIADO et al., 2017)

Lucro líquido (AZEVEDO, 2006; WU; OLSON, 2006)

Investimentos e gastos ambientais 
(CAMPOS, 2005; MUROVEC; SLABE; 

PRODAN, 2012) 

Consumo próprio de água 
(CAMPOS, 2005; GÓMEZ-NAVARRO et 

al., 2009; CAIADO et al., 2017) 

Resíduos totais 
(CAMPOS, 2005; GÓMEZ-NAVARRO et 

al., 2009) 

Horas de treinamento por colaborador 
(ANTONY; BANUELAS, 2005; 

NIKOLAOU; EVANGELINOS; ALLAN, 
2012) 

Investimento social externo 
(CAMPOS, 2005; BERRY; JUNKUS, 

2012; CAIADO et al., 2017) 
Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor 

(IASC) 
(CAIADO et al., 2017; RESENDE; 

CARDOSO, 2019) 

Quadro 6: Referência dos indicadores 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na dimensão econômica foram considerados os indicadores relacionados ao ganho 

monetário das empresas e como as partes interessadas podem analisá-las: 

 

 Receita Operacional Líquida - valor que a empresa realmente recebe, após desconto de 

impostos incidentes sobre a venda e descontos e abatimentos concedidos; 

 EBITDA - importante para avaliar empresas de capital aberto, ele retrata o lucro da 

empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização; 

 Lucro líquido - apresenta o lucro da empresa subtraindo seu custo do total do valor de 

sua receita total. 

 

Já na dimensão ambiental foram considerados critérios que trazem informações de 

dinheiro gasto pelas empresas, utilização de água e a quantidade gerada de resíduos por elas: 

 

 Investimento e gastos ambientais - valor utilizado pela empresa para diminuir o 

desgaste da mesma no meio ambiente;  
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 Consumo próprio de água - quantidade de água que a empresa utiliza para geração de 

seu produto; 

 Resíduos totais - quantidade total de resíduos gerados pela empresa durante seu 

processo de produção e funcionamento. 

 

Por fim foram na dimensão social, os indicadores se referem ao tratamento ao 

trabalhador, mas também a comunidade próxima e os clientes finais da empresa: 

 

 Horas de treinamento por colaborador - quantidade de horas que um colaborador passa 

em treinamento durante o trabalho;  

 Investimento social externo - valor investido pela empresa em projetos sociais, 

subsídios e outros programas; 

 Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - indicador que permite avaliar a 

satisfação de clientes residenciais de acordo com a forma que o serviço de distribuição 

de energia elétrica é executado pela fornecedora. 

 

 
O quadro 7 a seguir apresenta esses critérios utilizados nessa pesquisa de maneira 

consolidada, informando seus indicadores e unidades que foram analisados. 
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Critérios Indicadores Unidades 

Critério Econômico 1 (CE1) Receita Operacional Líquida R$ mil 

Critério Econômico 2 (CE2) EBITDA R$ mil 

Critério Econômico 3 (CE3) Lucro líquido R$ mil 

Critério Ambiental 1 (CA1) Investimentos e gastos ambientais R$ mil 

Critério Ambiental 2 (CA2) Consumo próprio de água m³ 

Critério Ambiental 3 (CA3) Resíduos totais Ton 

Critério Social 1 (CS1) 
Horas de treinamento por 

colaborador 
h/colaborador 

Critério Social 2 (CS2) Investimento social externo R$ mil 

Critério Social 3 (CS3) 
Índice ANEEL de Satisfação do 

Consumidor (IASC) 
% 

Quadro 7: Critérios analisados 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para montagem do modelo proposto nesse trabalho são formuladas duas matrizes para 

análise dos dados, a primeira (demanda) representada no quadro 3 será com os graus de 

importância esperados para cada critério e serão classificados como: 

 

 Crucial  a boa avaliação do indicador é imprescindível para que a empresa seja 

considerada sustentável; 

 Condicionante  a avaliação do indicador é importante para avaliação de 

sustentabilidade da empresa; 

 Pouco condicionante  a avaliação do indicador agrega pouco à sustentabilidade da 

empresa; 

 Irrelevante  a avaliação do indicador pouco acrescenta ou não tem valor para agregar 

à sustentabilidade da empresa. 

 

Para definição desse grau de importância foi definido um grupo focal de especialistas 

com atuação na área de sustentabilidade organizacional, com formação de graduação/pós-

graduação em Gestão e Sustentabilidade, as informações sobre esses especialistas podem ser 

vistas no Quadro 8 a seguir. 
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Formação 
Área de 
Atuação 

Anos de Experiência em Gestão 
Organizacional / Sustentabilidade 

1-5 5-10 >10 

Engenharia Gestão X 

Engenharia Gestão X 

Engenharia Projeto X 

Engenharia Projeto X 

Engenharia Manutenção X 

Administração Gestão X 

Administração Gestão X 

Quadro 8: Grupo Focal 

Fonte: Autoria Própria 

 

A distribuição desses especialistas, conforme suas áreas de atuação, pode ser vista a 

seguir na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Formação do dos especialistas do grupo focal 

Fonte: Autoria Própria 
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A seguir pode ser visualizada também a distribuição conforme suas áreas de atuação 

na Figura 9. 

 

Figura 9: Áreas de atuação dos especialistas do grupo focal 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Por fim mostra-se estetisticamente a distribuição dos especialistas de acordo com o 

tempo de experiência de cada um na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Tempo de experiência dos especialistas do grupo focal 

Fonte: Autoria Própria 
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De acordo com Caplan (1990), grupos focais são pequenos grupos de seis a dez 

pessoas que são reunidos para avaliar conceitos ou identificar certas questões. Para esse autor 

os grupos podem ser selecionados com participantes homogêneos ou heterogêneos com 

respeito ao assunto, a quantidade deve ser maior que seis para que as pessoas escolhidas não 

fiquem esparsas e haja uma maior interação. Já grupos com mais de dez pessoas são difíceis 

de serem gerenciados por isso é indicado um número menor. 

 

A dinâmica de grupo tem como mediador uma pessoa que a utiliza para compreender 

o entendimento dos participantes, para o moderador a reunião deve ser estruturada e com 

objetivos específicos bem definidos, já para os participantes ela é tratada de uma maneira 

mais informal e flexível (DIAS, 2000). 

 

Como resultado do grupo focal formado para essa pesquisa foi obtido o resultado 

representado no Quadro 9 a seguir. 

 

Quadro 9: Avaliação dos especialistas 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por fim, como resultado foi obtido o Quadro 10 que pode ser visto a seguir que 

consolidou a opinião de todos os sete especialistas tendo como grau de importância final a 

moda obtida nas respostas dos especialistas, ou seja, o grau de importância que foi 

apresentado mais vezes pelos especialistas em cada critério. 
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Critérios Grau de importância 

Critério Econômico 1 Condicionante 

Critério Econômico 2 Condicionante 

Critério Econômico 3 Crucial 

Critério Ambiental 1 Condicionante 

Critério Ambiental 2 Pouco condicionante 

Critério Ambiental 3 Condicionante 

Critério Social 1 Pouco condicionante 

Critério Social 2 Condicionante 

Critério Social 3 Crucial 

Quadro 10: Graus de importância esperados para cada critério 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já a segunda matriz (oferta) representada nos quadros 11 e 12 demonstram os graus de 

satisfação apresentados por cada empresa em virtude de cada critério, sendo classificado da 

seguinte maneira: 

 

 Excelente (E)  o valor do indicador tem nível muito alto de satisfação; 

 Bom (B)  o valor do indicador satisfaz o que é esperado da empresa, porém ainda 

pode melhorar; 

 Regular (R)  o valor do indicador satisfaz minimamente o que é esperado da empresa;

 Insuficiente (I)  o valor do indicador está abaixo do que se espera de uma empresa 

sustentável. 

 

As empresas avaliadas nesse trabalho são de tamanhos diferentes (quantidade de 

trabalhadores e clientes), por isso para a avaliação dos graus de satisfação delas os critérios 

econômicos, ambientais e o social 2 foram parametrizados de acordo com o número de 

clientes de cada empresa. Já os outros critérios foram já se encontram parametrizados no 

indicador obtido. No Quadro 11 é visualiza-se o desempenho das empresas em 2015. 
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Critérios 
2015 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

Critério 
Econômico 1 

Bom Regular Excelente Excelente Bom 

Critério 
Econômico 2 

Excelente Regular Bom Excelente Bom 

Critério 
Econômico 3 

Excelente Bom Regular Excelente Regular 

Critério 
Ambiental 1 

Regular Regular Regular Regular Regular 

Critério 
Ambiental 2 

Bom Bom Bom Regular Regular 

Critério 
Ambiental 3 

Excelente Bom Bom Bom Regular 

Critério 
Social 1 

Excelente Bom Bom Regular Regular 

Critério 
Social 2 

Insuficiente Regular Bom Bom Insuficiente 

Critério 
Social 3 

Regular Regular Regular Regular Insuficiente 

Quadro 11: Grau de satisfação a cada critério 2015 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Já no Quadro 12 observa-se o desempenho dessas empresas no ano de 2016. 

 

Critérios 
2016 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

Critério 
Econômico 1 

Bom Regular Bom Excelente Bom 

Critério 
Econômico 2 

Excelente Regular Bom Excelente Bom 

Critério 
Econômico 3 

Excelente Bom Regular Bom Insuficiente 

Critério 
Ambiental 1 

Excelente Regular Regular Regular Regular 
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Critério 
Ambiental 2 

Bom Bom Bom Insuficiente Regular 

Critério 
Ambiental 3 

Excelente Regular Bom Bom Regular 

Critério 
Social 1 

Excelente Bom Bom Regular Regular 

Critério 
Social 2 

Regular Regular Bom Bom Insuficiente 

Critério 
Social 3 

Regular Bom Regular Regular Regular 

Quadro 12: Grau de satisfação a cada critério 2016 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em seguida foi elaborada a matriz de cotejamento, nela é possível observar a 

pontuação recebida pela empresa no caso de cada conjunto de ofertas e demandas. Os pares 

(Excelente, Crucial); (Bom, Condicionante); (Regular, Pouco condicionante); (Insuficiente, 

Irrelevante) são os resultados esperados e não há penalização ou bonificação. Porém quando a 

empresa for melhor que o esperado ela terá uma bonificação de 1/9, e caso ela seja pior que o 

esperado ela será penalizada em 1/9 na avaliação. Essa matriz de cotejamento pode ser vista 

na Tabela 4 a seguir. 

 

aij  bjk Oferta 

Demanda Excelente Bom Regular Insuficiente 

Crucial 1 0,8888889 0,777777778 0,666666667 

Condicionante 1,111111111 1 0,888888889 0,777777778 

Pouco condicionante 1,222222222 1,1111111 1 0,888888889 

Irrelevante 1,333333333 1,2222222 1,111111111 1 

Tabela 4: Matriz de cotejo dessa pesquisa 

Fonte: Autoria Própria 

 

A seguir pode ser observado como se saiu cada uma das empresas em cada um dos 

anos aqui avaliados, sendo indicados os valores obtidos por cada uma dela em cada critérios 

analisado. O Quadro 13 representa os valores alcançados por cada uma das cinco empresas 
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nos nove critérios aqui avaliados no ano de 2015, esse mesmo quadro pode ser visto em um 

maior tamanho no Apêndice A. 

 

Critérios Demanda Oferta 2015 Índice fuzzy Oferta 2015 Índice fuzzy Oferta 2015 Índice fuzzy Oferta 2015 Índice fuzzy Oferta 2015 Índice fuzzy
Critério Econômico 1 Condicionante Bom 1,00 Regular 0,89 Excelente 1,11 Excelente 1,11 Bom 1,00

Critério Econômico 2 Condicionante Excelente 1,11 Regular 0,89 Bom 1,00 Excelente 1,11 Bom 1,00
Critério Econômico 3 Crucial Excelente 1,00 Bom 0,89 Regular 0,78 Excelente 1,00 Regular 0,78
Critério Ambiental 1 Condicionante Regular 0,89 Regular 0,89 Regular 0,89 Regular 0,89 Regular 0,89

Critério Ambiental 2 Pouco condicionante Bom 1,11 Bom 1,11 Bom 1,11 Regular 1,00 Regular 1,00
Critério Ambiental 3 Condicionante Excelente 1,11 Bom 1,00 Bom 1,00 Bom 1,00 Regular 0,89

Critério Social 1 Pouco condicionante Excelente 1,22 Bom 1,11 Bom 1,11 Regular 1,00 Regular 1,00
Critério Social 2 Condicionante Insuficiente 0,78 Regular 0,89 Bom 1,00 Bom 1,00 Insuficiente 0,78

Critério Social 3 Crucial Regular 0,78 Regular 0,78 Regular 0,78 Regular 0,78 Insuficiente 0,67

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

Quadro 13: Desempenhos das empresas em 2015 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já o Quadro 14 representa os valores alcançados por cada uma das cinco empresas nos 

nove critérios aqui avaliados no ano de 2016, o qual também pode ser visto em um maior 

tamanho no Apêndice B. 

 

Critérios Demanda Oferta 2016 Índice fuzzy Oferta 2016 Índice fuzzy Oferta 2016 Índice fuzzy Oferta 2016 Índice fuzzy Oferta 2016 Índice fuzzy
Critério Econômico 1 Condicionante Bom 1,00 Regular 0,89 Bom 1,00 Excelente 1,11 Bom 1,00

Critério Econômico 2 Condicionante Excelente 1,11 Regular 0,89 Bom 1,00 Excelente 1,11 Bom 1,00
Critério Econômico 3 Crucial Excelente 1,00 Bom 0,89 Regular 0,78 Bom 0,89 Insuficiente 0,67
Critério Ambiental 1 Condicionante Excelente 1,11 Regular 0,89 Regular 0,89 Regular 0,89 Regular 0,89

Critério Ambiental 2 Pouco condicionante Bom 1,11 Bom 1,11 Bom 1,11 Insuficiente 0,89 Regular 1,00
Critério Ambiental 3 Condicionante Excelente 1,11 Regular 0,89 Bom 1,00 Bom 1,00 Regular 0,89

Critério Social 1 Pouco condicionante Excelente 1,22 Bom 1,11 Bom 1,11 Regular 1,00 Regular 1,00
Critério Social 2 Condicionante Regular 0,89 Regular 0,89 Bom 1,00 Bom 1,00 Insuficiente 0,78

Critério Social 3 Crucial Regular 0,78 Bom 0,89 Regular 0,78 Regular 0,78 Regular 0,78

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

 

Quadro 14: Desempenhos das empresas em 2016 

Fonte: Autoria Própria 

 

Nos três gráficos a seguir pode ser comparado o desempenho das empresas nos dois 

anos analisados em cada uma das três dimensões avaliadas. Na Figura 11 pode ser visualizado 

o resultado no aspecto econômico. 
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Figura 11: Gráfico de desempenho econômico por empresa 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na Figura 12 pode ser observado o desempenho das empresas no aspecto ambiental 

nos anos de 2015 e 2016. 

 

 

Figura 12: Gráfico de desempenho ambiental por empresa 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por fim na Figura 13 é possível visualizar os resultados das empresas no aspecto social 

nos de 2015 e 2016. 
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Figura 13: Gráfico de desempenho social por empresa 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na Figura 14 a seguir pode ser observado de forma gráfica como cada empresa se saiu 

nas três diferentes dimensões no ano de 2015. Entendendo com isso os melhores e piores 

resultados que foram encontrados. 

 

 

Figura 14: Gráfico de desempenho por empresa em 2015 

Fonte: Autoria Própria 

 

Já na Figura 15 a seguir pode ser visto esses mesmos desempenhos no ano de 2016 
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Figura 15: Gráfico de desempenho por empresa em 2016 

Fonte: Autoria Própria 

 

No fim do modelo é obtido o Índice fuzzy, que pode variar entre 6 e 12, sendo 6 para 

uma empresa que teve como resultado 0,66... em todos os 9 critérios avaliados e 12 a que teve 

1,33... em todos esses critérios, pois no modelo aqui apresentado não foram considerados 

apenas critérios que todas as empresas tivessem disponíveis. Com os resultados obtidos foi 

possível hierarquizá-las, desde a empresa mais sustentável até a que menos se caracteriza 

nesse aspecto, que pode ser visto no Quadro 15. 

 

Empresa 
Índice fuzzy 

2015 
Hierarquização 

2015 
Índice fuzzy 

2016 
Hierarquização 

2016 

Empresa 1 9,00 1 9,33 1 

Empresa 2 8,44 4 8,44 4 

Empresa 3 8,78 3 8,67 3 

Empresa 4 8,89 2 8,67 3 

Empresa 5 8,00 5 8,00 5 

Quadro 15: Índice fuzzy das empresas 

Fonte: Autoria Própria 
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Já a Figura 16 a seguir demonstra graficamente esses desempenhos gerais das 

empresas aqui analisadas nos dois anos analisados, podendo ser comparadas as melhoras e 

pioras das empresas. 

 

Figura 16: Gráfico de desempenho das empresas 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como resultado dessa pesquisa foi possível observar que nesses dois anos analisados 

houve pequenas diferença entre os resultados das empresas em análise, sendo a hierarquização 

delas ocorrendo de maneira similar com apenas a Empresa 3 e Empresa 4 que no primeiro ano 

ficaram em terceira e segunda respectivamente e no segundo ano de análise terminaram 

empatadas. 

  

É importante ser ressaltado que não houve empresa com melhora no aspecto 

econômico analisado, no aspecto ambiental apenas uma empresa apresentou melhora e por 

fim no aspecto social foi onde as empresas tiveram seus melhores desempenhos comparando 

ano a ano. Além disso, comparando os dois anos é possível ser observado que apenas a 

empresa melhor classificada teve uma melhora em seu resultado. Dentre as outras 4 quatro 

empresas compradas duas se mantiveram com a mesma avaliação final e as outras duas 

tiveram piora. 
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Na execução desse modelo pode-se verificar que a empresa mais bem avaliada em 

geral nesse conjunto de critérios foi a que mais vezes superou as expectativas de demanda, 

entregando mais que o esperado para a maior parte dos critérios. Sendo essa a Empresa 1, que 

esteve em primeiro lugar, empatada ou isoladamente, em todas as três dimensões analisadas 

por essa pesquisa. 

 

Também pôde ser constatado que somente em poucos casos as empresas entregaram 

muito abaixo do que era demandado (casos de ofertar regular ou insuficiente para um critério 

crítico, por exemplo). Havendo alguns casos mais críticos onde a penalização acaba sendo 

maior e mais prejudicial ao resultado final obtido pela empresa. 

 

Nessa pesquisa todos os critérios foram considerados de mesma importância, 

analisando o -se 

que onde mais as empresas podem evoluir são nos critérios sociais, os quais alcançaram o 

índice fuzzy mais baixo, porém pela análise nesses dois anos pôde ser visto que isso aconteceu 

nesse período. Nesse aspecto a Empresa 5 é a que tem pior resultado, pois não conseguiu 

superar o que era demandado a ela em nenhum indicador social e tendo uma grande 

penalização no Critério Social 3 nos dois anos analisados. 

  

Nos indicadores econômicos as empresas tiveram seus resultados um pouco melhores 

que na dimensão social, porém no Critério 3 (Lucro líquido) a Empresa 5 apresentou um 

prejuízo no ano de 2016, influenciando negativamente em seu resultado em um dos critérios 

mais importantes para que uma empresa permaneça no mercado. Já a Empresa 1 obteve 

grandes resultados, sendo bastante equilibrada tanto no aspecto financeiro quanto ambiental e 

social. 

 

Por último, mas não menos importante, a dimensão ambiental foi onde essas cinco 

empresas se apresentaram da melhor maneira de maneira geral sendo a Empresa 1 a qual 

obteve o melhor resultado nos dois anos dentre todas as empresas em uma dimensão o que 

gera uma grande contribuição para o resultado final onde ela aparece como a principal 

empresa. Já a Empresa 4 no ano de 2016 e Empresa 5 nos dois anos têm os piores resultados 

nessa dimensão sendo penalizadas em dois critérios e sem obter uma bonificação. 

 



68 
 

Um fator negativo aqui observado é o fato de nos critérios mais cruciais poucas 

empresas conseguiram se sair de maneira excelente, não entregando o que se espera de 

organizações tão importantes. E no critério Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor 

(IASC) todas as empresas ficaram bem abaixo do esperado, não entregando o que seus 

clientes esperavam, demonstrando os problemas enfrentados pelos clientes dessas empresas 

que muitas revezes têm reclamado do que é entregue. 

 

A análise utilizando o modelo de hierarquia fuzzy Coppe-Cosenza mostrou-se 

importante, pois foi capaz de lidar com empresas que acabaram se mostrando de tamanhos 

diferentes, pois compara os indicadores de maneira parametrizada na matriz de demanda e na 

matriz de oferta considera os entendimentos de especialistas para aspectos que são gerais.

  

Esse modelo também se mostrou interessante pelo fato de pontuar de maneira um 

pouco superior quando uma empresa se mostra acima do que foi demandado, não tendo 

valores apenas para casos onde o indicador foi cumprido ou não. Além disso, com ele é 

possível a escolha entre zerar um indicador que seja imprescindível para o resultado da 

análise (sem esse fator não há como satisfazer o esperado global) ou haver apenas uma 

penalização como foi utilizado nesse trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho foram encontrados indicadores utilizados na literatura para retratar a 

sustentabilidade das empresas de acordo com o triple bottom line, aqui foram avaliadas 

empresas de distribuição de energia utilizando a lógica fuzzy para auxiliar na tomada de 

decisão. 

 

Esta pesquisa conseguiu atingir seus objetivos de desenvolver uma modelagem para 

avaliar a sustentabilidade de cinco empresas de distribuição de energia elétrica com o apoio 

do modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy, com isso foram analisados os indicadores 

econômicos, ambientais e sociais dessas empresas após ter sido feita uma pesquisa na 

literatura tratando da sustentabilidade e também da lógica fuzzy. 

 

O modelo aqui utilizado contribuiu no apoio ao processo de tomada de decisão no 

contexto da sustentabilidade organizacional e por ser de simples aplicação pode ser facilmente 

explicado a quem busca melhorar analisar indicadores e seus resultado, além ser útil como 

input para empresas que buscam implementar soluções com o objetivo de melhorar seus 

desempenhos na área de sustentabilidade. Importante ressaltar também que esse modelo se 

mostra relevante por lidar com a não compensação entre os dados de entrada, pois não adianta 

uma empresa ser boa na dimensão ambiental e ruim na econômica e social, por exemplo. 

 

Os resultados aqui encontrados se mostraram coerentes ao que era esperado pelo autor 

desse trabalho, pois as empresas de distribuição de energia costumam receber uma grande 

quantidade de reclamações e nesse trabalho foi possível observar que nenhuma empresa teve 

um grande destaque e nenhuma delas se apresentou muito abaixo em todos os critérios.  

 

É importante ser frisado que as empresas devem sempre buscar serem sustentáveis 

nessas três dimensões, pois ao se tornar mais sustentável além de contribuir para seu lucro e 

desenvolvimento, auxilia também em uma melhor qualidade ambiental para seus 

colaboradores e da mesma forma toda a sociedade. Além disso, todos esses aspectos estão 

interligados, sendo necessário manter um bom nível ambiental e social para não haver 

impactos na dimensão econômica que é o principal objetivo das organizações em manter alto.
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O desenvolvimento desse trabalho possibilitou a visualização da importância da 

análise da sustentabilidade das empresas, além disso, foi de grande valor a visão desse tema 

utilizando a lógica fuzzy nesse campo ainda inexplorado por ela, principalmente com o 

modelo Coppe-Cosenza de Hierarquia Fuzzy que foi utilizado pela primeira vez em uma 

análise de sustentabilidade. 

 

5.2 FUTUROS TRABALHOS 

 

O desenvolvimento desse estudo na dissertação de mestrado possibilitou a visualização de 

oportunidades de melhorias e novos estudos sobre o assunto. 

A seguir estão algumas sugestões de possíveis desdobramentos para o estudo aqui aplicado:

 

 Ser feita uma análise de sensibilidade do fator que é utilizado como bônus/penalização 

pelo modelo (1/n); 

 Análise de um maior número de critérios/empresas; 

 Utilização do modelo para diferentes tipos de empresa. 
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