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 “É possível pensar nessa realidade: ter 
não somente um balanço financeiro das 

empresas, mas um social, para que o 
conjunto da sociedade tome conhecimento 

do que já avançamos e do que teremos 
ainda que avançar nessa direção. Os 

tempos e as consciências estão maduros 
para que essa ideia caia em terreno fértil e 
se transforme em realidade. Que cada um 

tome a iniciativa e faça a sua parte 
enquanto há tempo. O Brasil não pode 

esperar que o desenvolvimento passe por 
cima dos interesses e das cabeças de 

milhões de pessoas. ”  
(BETINHO, 1997 apud PANDOLFI; GAZIR; CORRÊA, 2012) 

  



 

 

 

 
RESUMO  

  

 
Numa sociedade moderna consciente em relação as atitudes sustentáveis das 
empresas, é preciso que estas invistam no socioambiental e demonstrem tais 
investimentos através de seus Relatórios de Sustentabilidade. O presente estudo 
tem por objetivo analisar os investimentos socioambientais das empresas escolhidas 
como as melhores para se trabalhar no setor de energia brasileiro, em 2013 e 2014. 
A pesquisa quanto aos fins é classificada como descritiva que analisa o investimento 
social e ambiental, tema pouco explorado em pesquisas, assumindo uma forma de 
levantamento. Em relação aos procedimentos foram utilizados a pesquisa 
bibliográfica, documental e ex-post facto, pois a revisão da literatura teve como base 
livros, dissertações, periódicos, e a análise em dos relatórios de sustentabilidade das 
empresas, as demonstrações contábeis, relatórios da administração, os balanços 
sociais das empresas pesquisadas. A abordagem do problema é qualitativa, já que 
se buscou a analisar as empresas classificadas como melhores para se trabalhar e 
seus investimentos socioambientais. Ou seja, comparando as empresas da pesquisa 
do ponto de vista do empregado, com a efetiva responsabilidade social empresarial. 
O universo da pesquisa é composto pelas empresas que foram consideradas “As 
Melhores Para Trabalhar” de acordo com a apuração da revista Exame, em 2013 e 
2014. Tendo em vista sua importância no âmbito de investimentos ambientais, 
optou-se por abordar, apenas o setor de energia do ranking das melhores empresas 
para trabalhar. Sendo assim, a amostra é composta no ano de 2013 por nove 
instituições. Já no ano de 2014 estão dez empresas do setor. O resultado mostrou 
que a empresa vencedora no ranking, também, foi a que mais fez investimentos 
socioambientais, tanto no ano de 2013, como em 2014. 
 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Investimentos Sociais e Ambientais, 
Relatório de Sustentabilidade, Balanço Social. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização 

Como ciência social aplicada, a Contabilidade tem como uma de suas 

obrigações refletir as relações entre os diversos indivíduos ou entidades de uma 

sociedade (Santos, 2003). Para Ribeiro (2009, p. 17) “a contabilidade é a linguagem 

dos negócios”. Para Tinoco e Kraemer a Contabilidade, também, é: 

um sistema de mensuração, avaliação e divulgação, centrado nos 
usuários da informação, destinado a provê-los (os usuários) com 
demonstrações contábeis e outros meios de transparência, 
permitindo-lhes análises de natureza econômica, financeira, social, 
ambiental, física e de produtividade das empresas (entidades de 
caráter geral) (Tinoco; Kraemer, 2004, p.24). 

 

Para Kroetz (1999) a Contabilidade deve estar atenta aos interesses dos seus 

usuários e procurar, através da sua função social, “estudar as influências das 

variações patrimoniais não apenas nas entidades, mas também na sociedade e no 

meio-ambiente” (Kroetz, 1999, p. 9). 

No Brasil, de acordo com uma publicação do Ciro Torres (2008), essa 

mentalidade começou a se formar ao fim da década de 1970 onde as ações sociais 

das empresas tornaram-se assunto de discussões, porém em meio à ditadura a 

ideia de transparência não era bem vista pelos empresários. Então, foi a partir da 

década de 1990, que os relatórios sociais passaram a ser divulgados por algumas 

empresas que sentiram a pressão principalmente pela grande mudança política na 

época e pela busca de “novas práticas corporativas globais” por parte dos “grandes 

investidores e fornecedores”. 

Para Cosenza (2012) o desafio da Contabilidade é integrar na linguagem 

econômica, os elementos do processo contábil, ou seja, o reconhecimento, a 

classificação, a mensuração e a divulgação dos fatos patrimoniais, “estudando um 

componente que, na prática, deveria ser visto como algo central à atividade 

empresarial, ligado à sustentabilidade e à sobrevivência das empresas” (Cosenza, 

2012, p. 101). 

 

1.2 Definição do problema 

Atualmente é possível perceber que a sociedade está bem consciente, em 

relação às atitudes responsáveis das empresas, no âmbito social e ambiental, desde 

a procura parte do consumidor na escolha de produtos e serviços até mesmo na 
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busca do trabalhador por uma colocação profissional em uma empresa. As 

empresas são avaliadas por clientes, colaboradores, acionistas, investidores e seus 

demais Stakeholders. Assim a forma de se manterem visíveis é investindo e 

demonstrando isso em seus relatórios. 

Existem até mesmo rankings para a avaliação das empresas, como 

Benchmarking e o Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones dentre outros ,o 

que facilita ainda mais a decisão das pessoas, com referência ao que estão em 

busca.  

Ainda, quanto à avaliação das empresas, há um ranking das melhores para  

trabalhar, dos setores econômicos do país, publicado pela Revista Exame, 

anualmente. Neste contexto surge a problemática desta pesquisa: as empresas 

escolhidas como as melhores do país para se trabalhar fazem investimentos 

socioambientais? As Demonstrações Contábeis destas empresas têm informações 

dos investimentos sociais e ambientais? 

 
1.3 Relevância do estudo  

Através do resultado da pesquisa será possível verificar o nível de 

investimentos socioambientais das empresas classificadas no ranking de melhor 

empresa para trabalhar, já que o principal método utilizado pelo site Exame, assim 

como outras instituições especialistas no assunto, é através de questionário 

respondido pelos funcionários das empresas. 

Com tais informações é possível identificar se tais empresas apresentam 

investimentos socioambientais relevantes em relação a sua receita e podendo com 

isso indicar um caminho a ser seguido por cada empresa que almeje estar entre as 

primeiras colocadas. 

E como estudantes de Ciências Contábeis a presente pesquisa representa o 

grande interesse na área Socioambiental e pode até mesmo servir como base para 

análises futuras dentro desta vertente contábil, que tem um longo caminho a ser 

percorrido já que está em fase de expansão desde as últimas décadas. 

 

1.4 Estrutura do Estudo 

A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos. Com o primeiro 

abordando a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a relevância do 

estudo. O segundo capítulo apresenta os objetivos geral e específicos. No terceiro 

http://www.sustainability-indices.com/
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capítulo está a revisão da literatura. No quarto capítulo estão os procedimentos 

metodológicos. No quinto estão os resultados da pesquisa. No sexto capítulo 

encontram-se as considerações finais e a sugestão de trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVOS  
   

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar os investimentos socioambientais das empresas do setor de energia 

do país, escolhidas como as melhores para trabalhar, em 2013 e 2014, segundo a 

revista Exame. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Visando alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: apresentar breve conceitos e definições sobre Contabilidade Social e 

Ambiental, as Normas Contábeis relativas aos investimentos sociais e ambientais, a 

Responsabilidade Social Empresarial,  e analisar os investimentos sociais e 

ambientais das empresas em seus relatórios. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Contabilidade Social e Ambiental; 

A contabilidade social é uma das quatro dimensões da contabilidade (jurídica, 

econômica, organizacional e social), cujo objetivo é valorar os benefícios sociais da 

Entidade. Neste contexto, a contabilidade avalia tanto a evolução econômica da 

entidade, como também suas contribuições e responsabilidades sociais (Ribeiro, 

2005 apud Felizardo, 2007). 

Para Cosenza (2012, p. 101) é tarefa da Contabilidade estruturar e manter o 

equilíbrio das relações socioambientais da empresa:  

à Contabilidade cabe a arduosa tarefa de estruturar essa 
necessidade de integração da problemática socioambiental no 
contexto das atividades das empresas, de maneira a se contemplar 
um estado de equilíbrio entre o social e o funcional, onde a 
competitividade, na perspectiva de estratégia de gestão, resulte 
numa postura socialmente correta, ambientalmente sustentável e 
economicamente viável. Em outras palavras, o desafio contábil 
reside na missão de contextualizar na linguagem econômica, os 
elementos caracterizadores do processo contábil: o reconhecimento, 
a classificação, a mensuração e a divulgação dos fatos patrimoniais, 
estudando um componente que, na prática, deveria ser visto como 
algo central à atividade empresarial, ligado à sustentabilidade e à 
sobrevivência das empresas (Cosenza, 2012, p. 101). 

 

Ainda sobre as ramificações contábeis, a Contabilidade Ambiental é uma 

segmentação da contabilidade que, segundo Ribeiro (2006, p. 45), objetiva 

“identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-financeiros 

que estejam relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental, 

ocorridos em determinado período, visando à evidenciação da situação patrimonial 

de uma entidade”.  

A divisão para o Desenvolvimento sustentável nas UN (2001) diz sobre a 

Contabilidade de Gestão Ambiental que “A CGA representa assim uma abordagem 

combinada que facilita a transição de informação da contabilidade financeira e da 

contabilidade analítica para aumentar a eficiência de materiais, reduzir o impacto e 

risco ambiental e reduzir os custos da salvaguarda ambiental”. 

Nesse ramo da contabilidade a empresa pode contabilizar os ganhos 

econômicos ao utilizar recursos naturais e os consumidores e stakeholders podem 

através das informações apresentadas cobrar para que as organizações  busquem 
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um desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, um desenvolvimento aliado a 

máxima preservação ambiental. 

 
3.2. Normas Contábeis relativas aos investimentos sociais e ambientais;  

O CFC aborda por meio da NBCT-15 a questão da divulgação das 

informações sociais e ambientais a partir da Demonstração de Informações de 

naturezas socioambientais. 

A NBCT 15 (CFC, 2004) estabelece procedimentos para evidenciação de 

informações de natureza social e ambiental, com objetivo de demonstrar à 

sociedade a participação e a responsabilidade social da entidade. Por informações 

de natureza social e ambiental a norma entende como: a geração e a distribuição de 

riqueza; os recursos humanos; a interação da entidade com o ambiente externo; a 

interação com o meio ambiente.  

A NBC T 15 estabeleceu aspectos mínimos a serem evidenciados pelas 

empresas. A norma trata, ainda, que as informações de natureza socioambientais 

podem ou não ser extraídas da contabilidade devendo ser efetuada como 

informação complementar às demonstrações contábeis, não se confundindo com as 

notas explicativas e devendo para efeito de comparação conter sempre a 

demonstração do ano anterior. 

Ribeiro (2006, p. 42) resume a importância da evidenciação das ações das 

empresas, afirmando que:  

oferecer benefícios ou, no mínimo, não proporcionar malefícios à 
sociedade passou a ser o comportamento politicamente correto para 
angariar sua simpatia. Novamente, o conjunto das demonstrações 
contábeis pode servir de instrumento para tornar público o 
desempenho e empenho da empresa, a tendência de seu 
comportamento e por inferência, seus efeitos sobre a população 
(Ribeiro, 2006, p. 42). 

 
As demonstrações contábeis, conforme Cunha, Beuren e Cardozo (2010), 

contribuem para informar seus usuários, bem como a sociedade em geral, além das 

informações patrimoniais e financeiras, as ações e os resultados alcançados pelas 

empresas, tanto na área social como ambiental.  

 

3.3. Responsabilidade Social Empresarial; 

A Responsabilidade Social (RS) está conceituada na norma ABNT NBR ISO 

26000, que foi publicada no Brasil em 01/11/2010, pela Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas. A norma dispõe sobre as “Diretrizes da Responsabilidade Social” 

e estabelece os princípios básicos para a gestão da RS.  

a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas 
decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente por meio de 
um comportamento ético e transparente que contribua para o 
desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e bem estar da 
sociedade; leve em consideração as expectativas das partes 
interessadas; esteja em conformidade com a legislação aplicável e 
seja consistente com as normas internacionais de comportamento; e 
esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas 

relações (ABNT, 2010). 
 

Ou seja, uma empresa é responsável quando busca analisar o impacto de 

suas ações no meio em que está inserida seguindo o caminho da ética e agindo de 

forma transparente para satisfazer as necessidades atuais da empresa visando a 

continuidade dos recursos no futuro; para isso suas ações devem estar dentro do 

âmbito legal e atender as expectativas tanto das normas internacionais de 

comportamento quanto de seus stakeholders. 

O INMETRO explica que os princípios citados no parágrafo anterior são “os 

requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão da responsabilidade social”, os 

quais uma organização responsável deve manter em sua política de gestão, além de 

estar claro e disponível a todos os interessados, interna ou externamente. Tais 

requisitos são facilmente aplicados em qualquer organização sejam elas de 

pequeno, médio ou grande porte, e são eles: 

 Responsabilização(accoutability):  condição de 
responsabilizar-se por decisões e atividades e de prestar 
contas destas decisões e atividades aos órgãos de 
governança, autoridades legais e às  partes interessadas da 
organização; 

 Transparência: fraqueza sobre decisões e atividades que 
afetam a sociedade, a economia e ao meio ambiente e a 
disposição de comunicá-las de forma clara, precisa, 
tempestiva, honesta e completa; 

 Comportamento ético: comportamento que esteja de acordo 
com os princípios aceitos de uma conduta moral e correta no 
contexto de uma situação específica e que seja consistente 
com as normas internacionais de comportamento. 

 Respeito pelos interesses das partes interessadas 
(Stakeholders): Ouvir, considerar e responder aos interesses 
das pessoas ou grupos que tenham interesse  em qualquer 
decisão ou  atividade da organização ou por ela possam ser 
afetados.  

 Atendimento aos  requisitos legais e outros requisitos 
subscritos pela organização (cumprimento da lei e outros 
requisitos) ; 
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 Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento: 
comportamento organizacional socialmente responsável, 
oriundos do direito internacional consuetudinário, dos 
princípios geralmente aceitos de leis internacionais e ou de 
acordos intergovernamentais que sejam universalmente ou 
praticamente universalmente reconhecidos. 

 Direito aos humanos: Reconhecer a importância e a 
universalidade dos direitos humanos, cuidando para que as 
atividades da organização não os agridam direta ou 
indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e 
natural que necessitam.  Norma... (2015) 

 

Smith (2013) afirma que os sete princípios da norma ABNT ISO 26000 são 

“abrangentes e respondem às demandas de diversos segmentos da sociedade, a 

fim de potencializar a organização como promotora de uma nova economia, 

inclusiva, verde e responsável”. 

Para Marcondes (2013), especialista em sustentabilidade e comunicação, 

“pautas ambientais” foram amplamente absorvidas pelas organizações e agora a 

atenção, a missão, se volta para o social, já que “crises econômicas e sociais” são 

noticiadas com maior frequência. 

O Diretor Executivo do GPTW Brasil, Ruy Shiozawa, que por definição é o 

responsável pelas estratégias e pela visão da empresa, publicou no Estado de São 

Paulo um texto no qual faz a ligação da RS com os seus empregados. Ele destaca 

que “as empresas, ao formarem e desenvolverem profissionais, estão também 

moldando valores que serão adotados pelas pessoas em seu dia a dia, não importa 

se dentro ou fora da organização”, em sua visão não existe diferença na conduta 

ética, seja ela dentro da esfera pessoal, empresarial ou política, uma pessoa que 

age de acordo com o direcionamento da empresa, envolvido com a ética e valores 

sustentáveis, dificilmente fora da empresa vai demonstrar um comportamento 

diferente e isso impacta positivamente no ambiente que uma empresa está inserida. 

Além disso, ele informa que através de uma pesquisa da GPTW no mundo os 

profissionais de hoje “ao serem questionados sobre o ambiente de trabalho, exigem 

cada vez mais posturas éticas e responsáveis por parte de seus líderes”, e as 

Melhores Empresas para Trabalhar encabeçam a lista de organizações que 

respondem a altura tal exigência. 

Na obra de Machado Filho (2006, p 14), o autor questiona sobre a verdadeira 

intenção de uma empresa ao investir em ações socialmente responsáveis, algumas 

ações não tem “ligações diretas facilmente mensuráveis com a operação dos 
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negócios”, porém as organizações que não se comportam eticamente podem sofrer 

sanções negativas, como a perda de clientes, acionistas ou mesmo funcionários, 

dependendo do nível de sua transgressão. Enfim, de qualquer forma, ainda não 

existem estudos conclusivos que liguem a responsabilidade social e o ganho 

financeiro das empresas. Mas como Machado Filho (2006) mesmo afirma a 

responsabilidade social é direcionada como “função-objetivo de criação de valor 

para a empresa”, ou seja, as ações são desenvolvidas almejando a fama positiva, a 

responsabilidade social pode ser apenas mais uma estratégia de sobrevivência, no 

longo prazo, já que o mercado atualmente tem concorrência acirrada. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Em contabilidade, segundo Raupp e Beuren (2006), as pesquisas são 

classificadas quanto aos objetivos contemplando a pesquisa exploratória, descritiva 

e explicativa; quanto aos procedimentos, englobando o estudo de caso, o 

levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, participante e ex-post-fact e, 

finalmente, quanto à abordagem do problema, compreendendo a pesquisa 

qualitativa e quantitativa. 

A presente pesquisa para os objetivos é classificada como exploratória, pois 

tem como finalidade “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito” (Gil, 2010, p.27), já que analisa o investimento social e 

ambiental, tema pouco explorado em pesquisas. 

Em relação aos procedimentos foram utilizados a pesquisa bibliográfica e a 

documental, pois a revisão da literatura teve como base livros, dissertações, 

periódicos, além dos relatórios de sustentabilidade das empresas, as demonstrações 

contábeis, relatórios da administração, os balanços sociais das empresas 

pesquisadas. 

A abordagem do problema é qualitativa, pois segundo Richardson (1999, p.80) 

“os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem (...) analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais”, já que se buscou a analisar as empresas classificadas como 

melhores para se trabalhar e seus investimentos socioambientais. Ou seja, 

comparando as empresas da pesquisa do ponto de vista do empregado, com a 

efetiva responsabilidade social empresarial.  

 

4.2 Universo 

        O universo da pesquisa é composto pelas empresas que foram consideradas 

“As Melhores Para Trabalhar” de acordo com a apuração da revista Exame, em 

2013 e 2014.  

Esse ranking é composto por empresas que se inscrevem com o interesse de 

ser parte da pesquisa, sejam elas instituições privadas e públicas, os únicos critérios 

exigidos são: existir há pelo menos cinco anos e ter no mínimo 200 funcionários. A 
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partir disso a Revista Exame disponibiliza uma equipe, a VOCÊ S/A, que juntamente 

com a Fundação Instituto Administração (FIA) conduzem toda a pesquisa para a 

apresentação anual dos resultados sendo a principal forma de avaliação através de 

questionário para resposta dos funcionários em relação a empresa e os objetivos de 

cada um. A equipe da revista é representada por especialistas em carreira e 

finanças pessoais já a FIA é uma entidade privada que atua em programas 

institucionais e desenvolvem projetos de pesquisa em diversas áreas da 

administração. 

  

4.3 Amostra 

Tendo em vista sua importância no âmbito de investimentos ambientais, 

optou-se por abordar, apenas o setor de energia do ranking das melhores empresas 

para trabalhar. Sendo assim, a amostra da presente pesquisa é composta no ano de 

2013 por nove instituições, são elas: Elektro, AES Sul, Ampla, Cemar Coelce, CPFL 

Paulista, Endesa Geração, Grupo São Martinho e Nova Fronteira Bioenergia.  

Já no ano de 2014 estão dez empresas do setor, sendo que das citadas 

anteriormente, a Ampla não faz mais parte do ranking e são acrescentadas a Enel 

Green Power e Schneider Eletric. 

 

4.4  Coleta dos dados  

As informações foram colhidas, num primeiro momento através do site da 

Revista Exame, onde foi definida a relação de empresas a serem analisadas. Em 

seguida foram colhidos das publicações do Balanço Social de cada empresa, 

encontrados nos Relatórios de Sustentabilidade dentro do site próprio das 

instituições e cada balanço utilizado encontra-se em anexo a este trabalho. 

 

4.5  Tratamento dos Dados 

Posteriormente à coleta de dados foram identificados os valores de 

investimentos sociais e ambientais e, também, a receita líquida de cada uma das 

empresas da amostra. Em seguida para atingir ao objetivo geral, ou seja, identificar 

o percentual de investimentos socioambientais, foi estabelecida para a análise a 

relação entre os valores totais dos investimentos sociais e ambientais com a Receita 

Líquida visando conhecer o percentual. Também foram elaboradas, através de 



21 
 

 

planilhas eletrônicas, as tabelas que ajudaram, para o melhor entendimento, no 

exposto nas análises das comparações dos dados. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Para a análise dos resultados foi feita a relação dos Investimentos Sociais 

Internos com a Receita Líquida e esse indicador será visto separado do Investimento 

Social Externo e Ambiental. Deste modo será obtido o investimento da empresa em 

relação aos seus funcionários 

Cabe esclarecer que para os investimentos internos foram considerados os 

valores incluindo os encargos sociais compulsórios, bem como excluindo os 

referidos encargos uma vez que estes, apesar de serem apresentados nos 

relatórios, não são investimentos e sim obrigações das empresas com os 

empregados, tais como: INSS, FGTS etc. Porém, nota-se nos relatórios que esses 

encargos formam incluídos, pelas empresas, sugerindo uma forma de aumentar 

seus investimentos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram levantados, na Revista Exame, 

as empresas Listadas como Melhores Empresas Para Trabalhar no ramo de Energia 

dos anos de 2013 e 2014. Das empresas classificadas em tal ranking foram 

pesquisados, seus Relatórios de Sustentabilidade, para a extração dos valores 

referentes aos seus investimentos na área social e ambiental, no ano de 2013, 

conforme a Tabela 1, a seguir: 

Empresa* 
Receita Líquida 

(mil reais) 

Investimento Socioambiental 
(mil reais) 

Social Interno 

Com 
encargos 
Sociais 

 

Sem 
Encargos 
Sociais 

 

C/ encargos 
Sociais 

 

S/ Encargos 
Sociais 

 

ELEKTRO 3.549.334 1.332.871 1.307.853 139.118 114.100 

AES SUL 2.072.919 433.265 408.247 75.075 50.057 

AMPLA 3.849.432 180.818 
 

74.441 
 

CEMAR 1.968.774 726.211 717.076 61.367 52.232 

COELCE 2.849.743  1.391.448 1.356.184 70.147 34.883 

ENDESA 
GERAÇAO 7.635.755 1.714.466 1.714.466 180.189 

 
CPFL PAULISTA - - - - - 

GRUPO SÃO 
MARTINHO - - - - - 

NOVA 
FRONTEIRA 
BIO ENERGIA - - - - - 

*Valores extraídos dos Relatórios de Sustentabilidade conforme a Seguir:  Elektro - Anexo 1, Aes Sul 
- Anexo 2, Ampla – Anexo 3, Cemar – Anexo 4 , Coelce – Anexo 5 e Endesa geração – Anexo 6,  

Tabela 1 - Investimentos Sociais e Ambientais do setor de energia 2013 
Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 
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Das empresas listadas no ano de 2013 não foram encontrados os relatórios 

de sustentabilidade das empresas CPFL Paulista, Grupo São Martinho e Nova 

Fronteira Bio Energia.  

A CPFL Paulista é uma Subsidiária e somente foram encontrados Relatórios 

de Sustentabilidade da holding CPFL Energia para o ano de 2013.  O Grupo São 

Martinho apesar de divulgar o relatório só apresenta no mesmo os projetos dos 

quais participa, sem divulgar os valores investidos. A Nova Fronteira Bioenergia Join 

Venture formada pelo Grupo São Martinho e a Petrobras e também não foram 

encontrados Relatórios com os investimentos socioambientais realizados por essa 

parceria. 

As empresas Ampla e Coelce tem seus investimentos divulgados de forma 

resumida no Relatório de Sustentabilidade da Endesa, porém não são divulgados os 

valores dos Encargos Sociais Compulsórios. 

Para os relatórios e valores não encontrados, tentou-se ainda contato via 

email de forma a conseguir tais informações, porém não houve retorno de tais até 

finalização da pesquisa. 

Das empresas listadas no ranking de 2014 somente foram encontrados os 

relatórios de sustentabilidade para o mesmo ano das empresas Elektro, AES Sul e 

Cemar, conforme Tabela 2. 

Empresa* 
Receita 
Liquida 

 (mil reais) 

Investimento Socioambiental Social Interno 

Com encargos 
Sociais  

(mil reais) 

Sem Encargos 
Sociais  

(mil reais) 

C/ encargos 
Sociais  

(mil reais) 

S/ Encargos 
Sociais  

(mil reais) 

ELEKTRO 4.762.814 1.734.684 1.677.288 130.116 72.720 

AES SUL 2.661.856 810.549 784.210 73.331 46.992 

CEMAR 2.484.218 772.572 751.458 63.273 42.159 

COELCE - - - - - 

CPFL PAULISTA - - - - - 

ENDESA 
GERAÇAO - - - - - 

Enel Green Power - - - - - 

Grupo São 
Martinho - - - - - 

Nova Fronteira 
Bioenergia - - - - - 

Schneider Electric - - - - - 

*Valores extraídos dos Relatórios de Sustentabilidade conforme a Seguir:  Elektro – Anexo 7, AES Sul – Anexo 
8 e Cemar – Anexo 9 
Tabela 2 - Investimentos Sociais e Ambientais do setor de energia 2014 
Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 
. 
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Também foram feitos contatos com as empresas listadas em 2014 para as 

quais não foram encontrados os Relatórios de Sustentabilidade, porém até a 

conclusão do trabalho se obteve retorno dos mesmos. 

Com base nos valores encontrados na Tabela 1 e na Tabela 2 foram 

calculados os percentuais de investimentos socioambientais em relação à Receita 

Líquida (Investimento Socioambiental/Receita Líquida), assim como o social interno 

(Investimento Social Interno/Receita Liquida) apresentados na Tabela 3 e Tabela 4, 

a seguir. 

Resultado da 
 Revista 
Exame 

Empresa 

Investimento 
Socioambiental 

Social Interno 

C/ Encargos 
Sociais  (%) 

S/ Encargos 
Sociais  (%) 

C/ encargos 
Sociais  (%) 

S/ Encargos 
Sociais  (%) 

1º ELEKTRO 37,55% 36,85% 3,92% 3,21% 

2º AES SUL 20,90% 19,69% 3,62% 2,41% 

3º AMPLA 4,70% 
 

1,93% 
 

4º CEMAR 36,89% 36,42% 3,12% 2,65% 

5º COELCE 12,79% 12,79% 2,46% 2,46% 

6º CPFL PAULISTA - - - - 

7º 
ENDESA 
GERAÇAO 22,45% 

 
2,36% 

 

8º 
GRUPO SÃO 
MARTINHO - - - - 

9º 
NOVA FRONTEIRA 
BIO ENERGIA - - - - 

Tabela 3 - Investimentos Sociais e Ambientais do setor de energia sobre a receita liquida de 2013 
Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 

 
Nota-se que na tabela 3, que a empresa Elektro permanece na liderança, ou 

seja, tanto no ranking da revista como nos resultados desta pesquisa, quanto aos 

investimentos socioambientais, pois obteve o maior percentual tanto nos 

investimentos externos, quanto nos investimentos internos. 

Já nos resultados das demais empresas, observa-se que a Cemar está na 

quarta colocação no ranking e na apuração dos investimentos é a segunda colocada 

na pesquisa, por ter mais investimentos externos, mas este resultado não é o 

mesmo, no que se refere aos investimentos internos. 

Resultado da 
Revista Exame 

Empresa 

Investimento Socioambiental Social Interno 

C/ Encargos 
Sociais (%) 

S/ Encargos 
Sociais (%) 

C/ encargos 
Sociais (%) 

S/ Encargos 
Sociais (%) 

1º ELEKTRO 36,42% 35,22% 2,73% 1,53% 

2º AES SUL 30,45% 29,46% 2,75% 1,77% 

3º CEMAR 31,10% 30,25% 2,55% 1,70% 
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4º COELCE - - - - 

5º CPFL PAULISTA - - - - 

6º 
ENDESA 
GERAÇAO - - - - 

7º 
ENEL GREEN 
POWER - - - - 

8º 
GRUPO SÃO 
MARTINHO - - - - 

9º 
NOVA FRONTEIRA 
BIOENERGIA - - - - 

10º 
SCHNEIDER 
ELECTRIC - - - - 

Tabela 4 - Investimentos Sociais e Ambientais do setor de energia sobre a receita liquida de 2014 
Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 
 

Na Tabela 4 apesar de somente terem sido encontrados dados de 3 

empresas  verifica-se que, com exceção da empresa Elektro, existe uma relação 

entre a posição ocupada no ranking e o percentual investido no social interno. 

Tentou-se ainda com base nos dados apresentados nos relatórios de 

sustentabilidade dessas empresas verificar onde concentram-se os maiores 

investimentos dessas empresas e se há em algum caso relação entre a posição que 

a empresa ocupa no Ranking. Sendo assim apresenta-se nas Tabelas 5 e 6 os 

percentuais encontrados. 

 
Elektro 

AES 
Sul 

Ampla Cemar Coelce 
CPFL 

Paulista 
Endesa 
Geração 

Grupo 
São 

Martinho 

Nova 
Fronteira 

Bioenergia 

Alimentação 0,65% 0,62%   0,34%     0,25%     

Previdência Privada 0,11% 0,37%   0,10%     0,11%     

Saúde 0,04% 0,34%   0,22%     0,19%     

Segurança e Saúde no trabalho 0,10% 0,31%   0,02%     0,03%     

Educação 0,00% 0,02%   0,00%     0,01%     

Cultura 0,00% 0,00%   0,00%     0,00%     

Capacitação e 
Desenvolvimento Profissional 0,05% 0,08%   0,04%     0,11%     

Creches ou Auxílio-Creche 0,01% 0,01%   0,00%     0,03%     

PLR 0,55% 0,66%   0,67%     0,46%     

Outros 0,01% 0,00%   0,00%     0,03%     

Tabela 5 - Detalhamento dos Investimentos Sociais Internos Sobre A Receita Liquida de 2013 
Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 
 

Os valores extraídos dos Relatórios de Sustentabilidade conforme a seguir: 

Elektro - Anexo 1, Aes Sul - Anexo 2, Cemar – Anexo 4 , e Endesa geração, 

conforme consta no Anexo 6.  

Ampla e Coelce são controladas pela Endesa (grupo Enel) e não tem seus 

investimentos detalhados no relatório de sustentabilidade.  
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CPFL é controlada pela CPFL Energia e não tem seus investimentos 

detalhados no relatório de sustentabilidade.  

O Grupo São Martinho apesar de divulgar o relatório só apresenta no mesmo 

os projetos dos quais participa, sem divulgar os valores investidos.  

A Nova Fronteira Bioenergia Join Venture formada pelo Grupo São Martinho e 

a Petrobras e, também, não foram encontrados Relatórios com os investimentos 

socioambientais realizados por essa parceria. 

Ainda na análise da tabela 5, nota-se que a empresa AES Sul destaca-se por 

seus investimentos em, praticamente, todos os quesitos. Cabendo, maior destaque 

para o quesito saúde e segurança no trabalho. 

 
Elektro 

AES 
Sul 

Cemar Coelce 
CPFL 

Paulista 
Endesa 
geração 

Enel 
Green 
Power 

Grupo 
São 

Martinho 

Nova 
Fronteira 

Bioenergia 

Schnei
der 

Electric 

Alimentação 0,65% 0,56% 0,41%             
 

Previdência 
Privada 

0,11% 0,16% 0,11% 
            

 

Saúde 0,04% 0,32% 0,25%             
 

Segurança e Saúde 
no trabalho 

0,10% 0,33% 0,03% 
            

 

Educação 0,00% 0,01% 0,01%             
 

Cultura 0,00% 0,00% 0,00%             
 

Capacitação e 
Desenvolvimento 
Profissional 

0,05% 0,02% 0,05% 
            

 

Creches ou Auxílio-
Creche 

0,01% 0,01% 0,00% 
            

 

PLR 0,55% 0,36% 0,76%             
 

Outros 0,01% 0,00% 0,07%             
 

Tabela 6 - Detalhamento dos Investimentos Sociais Internos Sobre A Receita Liquida de 2014 
Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 
 

 Cabe esclarecer que os valores extraídos dos Relatórios de Sustentabilidade 

conforme a seguir: Elektro – Anexo 7, AES Sul – Anexo 8 e Cemar – Anexo 9. 

 A Coelce é controlada pela Endesa (grupo Enel) e não tem seus 

investimentos detalhados no relatório de sustentabilidade.  

Já a CPFL é controlada pela CPFL Energia e não tem seus investimentos 

detalhados no relatório de sustentabilidade.  

A Endesa Geração, Enel gren Power e Scheider Eletric ainda não tem seu 

relatório de 2014 divulgado.  

O Grupo São Martinho Apesar de divulgar o relatório só apresenta no mesmo 

os projetos dos quais participa, sem divulgar os valores investidos. A Nova Fronteira 

Bioenergia Join Venture formada pelo Grupo São Martinho e a Petrobras e também 
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não foram encontrados Relatórios com os investimentos socioambientais realizados 

por essa parceria. 

Na análise da tabela 6, nota-se que a empresa AES Sul, em 2014 também, 

destaca-se por seus investimentos em, praticamente, todos os quesitos. Cabendo, 

maior destaque para o quesito saúde e segurança no trabalho, com aumento dos 

investimentos em relação ao ano de 2013. 

Como resumo das análises foi elaborado um comparativo entre o ranking das 

empresas melhores para trabalhar e o das que mais investem no social interno, 

conforme a Tabela 7  e Tabela 8, adiante. 

 
Resultado 

da 
 Revista 
Exame 

Empresa 

Maior 
Investimento 
social interno 
(S/ Encargos) 

Empresa 

Maior 
Investimento 
social interno 
(C/ Encargos) 

Empresa 

1º ELEKTRO 1º ELEKTRO 1º ELEKTRO 

2º AES SUL 2º CEMAR 2º AES SUL 

3º AMPLA 3º COELCE 3º CEMAR 

4º CEMAR 4º AES SUL 4º COELCE 

5º COELCE 5º 
ENDESA 
GERAÇAO 5º 

ENDESA 
GERAÇAO 

6º CPFL PAULISTA 6º AMPLA 6º AMPLA 

7º ENDESA GERAÇAO - 
CPFL 
PAULISTA - 

CPFL 
PAULISTA 

8º GRUPO SÃO MARTINHO - 
GRUPO SÃO 
MARTINHO - 

GRUPO SÃO 
MARTINHO 

9º 
NOVA FRONTEIRA BIO 
ENERGIA - 

NOVA 
FRONTEIRA 
BIO ENERGIA - 

NOVA 
FRONTEIRA 
BIO ENERGIA 

Tabela 7 - Comparativo entre ranking da revista exame e ranking das que mais investiram em social interno em 

2013 

Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 

 
Resultado 

da 
 Revista 
Exame 

Empresa 

Maior 
Investimento 
social interno 
(S/ Encargos) 

Empresa 

Maior 
Investimento 
social interno 
(C/ Encargos) 

Empresa 

1º ELEKTRO 1º AES SUL 1º ELEKTRO 

2º AES SUL 2º CEMAR 2º AES SUL 

3º CEMAR 3º ELEKTRO 3º CEMAR 

4º COELCE - COELCE - COELCE 

5º CPFL PAULISTA - 
CPFL 
PAULISTA - 

CPFL 
PAULISTA 

6º ENDESA GERAÇAO - 
ENDESA 
GERAÇAO - 

ENDESA 
GERAÇAO 

7º ENEL GREEN POWER - 
ENEL GREEN 
POWER - 

ENEL GREEN 
POWER 

8º GRUPO SÃO MARTINHO - 
GRUPO SÃO 
MARTINHO - 

GRUPO SÃO 
MARTINHO 

9º 
NOVA FRONTEIRA 
BIOENERGIA - 

NOVA 
FRONTEIRA 
BIOENERGIA - 

NOVA 
FRONTEIRA 
BIOENERGIA 
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10º SCHNEIDER ELECTRIC - 
SCHNEIDER 
ELECTRIC - 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Tabela 8 - Comparativo entre ranking da revista exame e ranking das que mais investiram em social interno em 

2014 

Fonte: Os autores, baseado nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas. 
 

A análise reflete dessa forma que o investimento social interno apesar de não 

ser o fator determinante que define a posição da empresa no ranking das melhores 

empresas para se trabalhar é um fator de alta influência, podendo as exceções ser 

explicadas pelo modo de gestão de pessoas da empresa. 

Analisando-se ainda o detalhamento dos investimentos sociais internos feitos 

por cada empresa verifica-se que se concentram em sua maior parte na alimentação 

e pode-se verificar que nos anos de 2013 e 2014 quanto maior o percentual 

investido nesta, melhor a posição ocupada pela empresa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo analisar os investimentos socioambientais 

das empresas do setor de energia do país, escolhidas como as melhores para 

trabalhar, em 2013 e 2014. 

Como se observa no decorrer do trabalho os investimentos socioambientais 

vem ganhando papel relevante junto às empresas, que buscam trabalhar com 

Responsabilidade Social e realizando investimentos socioambientais como forma de 

obter vantagem competitiva. 

Nesse contexto através dos Relatórios de Sustentabilidade divulgados pelas 

empresas objeto de estudo, foram levantados os dados relativos a seus 

investimentos socioambientais de forma a tentar estabelecer uma interface entre os 

investimentos realizados e a posição de tais empresas no ranking da revista Exame.  

No que se refere a essa interface percebe-se que a empresa líder nos anos 

de 2013 e 2014 no ranking da revista também ocupa a liderança quanto aos 

investimentos socioambientais. 

Os resultados deste estudo podem contribuir para uma melhor seleção dos 

investimentos socioambientais pelas empresas que desejam obter vantagens 

competitivas, servindo de certo modo também para comprovar que a opção das 

empresas por investimentos de caráter socioambiental não é destituída de 

fundamento uma vez que servem como vantagem competitiva junto a seus 

stakeholders. 

O presente trabalho acrescentou em nosso conhecimento, como futuros 

gestores, uma visão diferenciada sobre os investimentos socioambientais, como 

forma de agregar vantagem competitiva e de manter satisfeitos os recursos 

humanos das empresas. Contribuirá também como auxilio aos gestores de 

empresas que almejam alcançar o prêmio de Melhor Empresa Para Trabalhar, 

dando a esses uma direção a seguir para alcançar tal titulo. 

Sugere-se novas pesquisas para complementar e dar continuidade e maior 

alcance aos temas relacionados. Uma possível abordagem refere-se a quais são 

realmente os investimentos sociais internos que tem maior influencia sobre os 

colaboradores. Sugere-se também pesquisas sobre prêmios como “Melhor Empresa 

Para Trabalhar” e as vantagens competitivas obtidas com o mesmo. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 - BALANÇO SOCIAL ANUAL DA ELEKTRO (2013) 
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ANEXO 2 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA AES Sul (2013) 
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ANEXO 3 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA AMPLA (2013) 
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ANEXO 4 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA CEMAR (2013) 
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ANEXO 5 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA COELCE (2013) 
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ANEXO 6 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA ENDESA GERAÇÃO (2013) 
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ANEXO 7 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA ELEKTRO (2014) 
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ANEXO 8 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA AES SUL (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

ANEXO 9 – BALANÇO SOCIAL ANUAL DA CEMAR (2014) 

 
 

 


