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RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo identificar as empresas que ingressaram na carteira ISE entre 
os anos de 2007 a 2013 e analisar se existe correlação entre o lucro líquido e o ISE. Esta 
pesquisa é de natureza bibliográfica e documental. A amostra teve um total de 20 empresas e 
foi composta apenas pelas que ingressaram na carteira do ISE nos anos de 2007 a 2013. 
Através de uma metodologia de pesquisa, este estudo comparou o lucro líquido das empresas 
desde 2004 até 2015. O objetivo deste artigo foi verificar se existe uma relação entre os lucros 
das empresas que mais se destacaram na área social e ambiental presentes na 
BM&FBOVESPA e o ISE no período em que as mesmas fizeram parte da carteira entre 2007 
a 2013, e apontar o grau de correlação entre eles. A justificativa para a realização desse estudo 
é a necessidade de obter maiores informações sobre o comportamento do ISE e sua influência 
sobre as empresas. Os resultados obtidos identificaram que a partir do ano em que as 
empresas passaram a fazer parte da composição da carteira do ISE, o lucro líquido passou a 
variar de forma não correlacionada com o ISE em todos os anos. 
 
Palavras-chaves: ISE, responsabilidade social empresarial, lucro líquido 
 
1.   INTRODUÇÃO 
 A sustentabilidade nos últimos anos tem sido um assunto de extrema importância e 
bastante recorrente. Fala-se muito sobre sustentabilidade, pois isso diz respeito não só sobre 
temas relacionados à preservação do meio ambiente, como também trata de questões sociais 
envolvendo assuntos para não comprometer o meio ambiente. 

 Muitas empresas vêm adotando posturas mais sustentáveis através da melhoria da 
qualidade na gestão dos seus recursos naturais, diminuição dos impactos ambientais e 
desenvolvimento de uma gestão corporativa, assim melhorando sua imagem perante a 
sociedade. Em vista disso, muitos investidores estão preferindo aplicar seu capital em 
empresas que estejam ligadas a atividades sustentáveis, pois eles a relacionam com melhor 
desempenho e credibilidade no mercado, como também maior segurança de retorno. 

 Em 2005, a Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, em conjunto com outras 
entidades criaram o Índice de Sustentabilidade Empresarial –ISE que é composto por ações de 
empresas brasileiras de capital aberto que se destacam em responsabilidade social e 
sustentabilidade.   
 Com o passar dos anos, o perfil dos investidores mudou, estando eles atualmente 
interessados em empresas que tenham comprometimento pessoal, que geram valor para o 
acionista no longo prazo e que estejam mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, 
sociais e ambientais.  
 Existe uma preocupação a respeito do valor das empresas que optam por uma política 
voltada para sustentabilidade empresarial, pois de acordo com a “teoria dos stakeholders”, é 
esperado que ocorra uma valorização das empresas em função da redução de passivos 
ambientais e uma melhora na imagem delas. A preocupação se refere a verificar se gastos 
adicionais reduziriam os fluxos de caixa dos acionistas e provocariam uma desvalorização no 
valor de suas ações.  
 Segundo Machado Filho (2002), as empresas têm uma função social a cumprir na 
sociedade e, dessa forma, possuem atribuições éticas, mas a discordância fundamental é sobre 
a natureza das atribuições éticas e quem se beneficiará com elas. Para a visão dos 
stakeholders, a relação entre Responsabilidade Social Corporativa e desempenho financeiro 
das empresas deveria ser positiva, pois demonstra que quanto maior o nível de 
responsabilidade social, melhor seria o desempenho financeiro da empresa, revelando a 



eficiência da administração. No entanto, para a visão dos shareholders (acionistas), ocorre 
uma relação negativa entre Responsabilidade Social Corporativa e desempenho financeiro, 
pois ela pode ocasionar uma redução de valor da empresa caso o nível de responsabilidade 
social seja alto (McGuire et al., 1988; Friedman in Laróz, 2005). 
 GLAUTIER e UNDERDOWN (1986, p.7) afirmam que os investidores, sejam eles 
pequenos sejam grandes, devem receber informações confiáveis e suficientes para tomarem 
decisões eficientes no que diz respeito às suas aplicações.   
 As práticas sustentáveis fazem parte de um processo no qual as empresas começam a 
aderir e cuidar de seus impactos na sociedade e meio-ambiente, tendo diferentes estágios de 
percepção e adesão nos setores privados (Marcondes & Bacarji, 2010). 
 Sobre o conceito de Responsabilidade Social Empresarial, Melo Neto e Froes (1999, 
p. 81) pontuam que:  

 A empresa consome recursos naturais, renováveis ou não, direta ou indiretamente, que são 
 enorme patrimônio gratuito da humanidade; utiliza capitais financeiros e tecnológicos que no 
 fim da cadeia pertencem a pessoas físicas e, conseqüentemente, à sociedade; também utiliza a 
 capacidade de trabalho da sociedade, finalmente, subsiste em função da organização do Estado 
 que a sociedade lhe viabiliza como parte das condições de sobrevivência. Assim, a empresa 
 gira em função da sociedade e do que a ela pertence, devendo, em troca, no mínimo prestar-lhe 
 contas da eficiência com que usa todos esses recursos. 

  
 De acordo com Pinto e Ribeiro (2005), a divulgação da responsabilidade social 
empresarial das empresas, na forma de investimentos no meio ambiente, da distribuição da 
riqueza e contribuições a entidades sociais, é importante não só para as empresas, mas 
também para a sociedade, pois a publicação do balanço social com informações verídicas 
melhora a imagem da empresa e serve como instrumento e controle na avaliação de gestores. 
 Segundo Fischer (2003), Ribeiro e Lisboa (1999), os quais destacam que além das 
empresas preservarem seu compromisso essencial de negócio, com arrecadação de lucros e 
avaliação de desempenho econômico-financeiro, elas devem observar os impactos que 
causam à sociedade. A relação entre as empresas e a sociedade é de interesse mútuo, pois a 
sociedade necessita das empresas para seu desenvolvimento e a empresa necessita da 
sociedade para sua permanência no mercado. Desta forma, a análise entre a relação de 
responsabilidade social e desempenho econômico-financeiro das empresas torna-se 
importante. 
 Nesse sentido elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: Existe relação entre o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o lucro das empresas listadas na BMF& 
BOVESPA entre os anos de 2007 a 2013? 
 O objetivo deste artigo é verificar se existe uma relação entre os lucros das empresas 
que mais se destacaram na área social e ambiental presentes na BM&FBOVESPA e o ISE no 
período em que as mesmas fizeram parte da carteira entre 2007 a 2013, e apontar o grau desta 
correlação entre eles. 
 O estudo justifica-se pela necessidade de obter maiores informações sobre o 
comportamento do ISE e sua influência sobre as empresas. A pesquisa pode ser entendida 
como uma maneira de verificar a aplicação de mudanças específicas de gestão e pelo seu 
impacto nas organizações. Além disso, contribui para a conscientização da responsabilidade 
social e das práticas socialmente responsáveis pelas empresas. 
 
 
 
 
 



2.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 Para dar embasamento teórico ao presente estudo, o referencial teórico aborda 
aspectos relacionados ao índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e responsabilidade 
social das empresas, e estudos correlatos. 
 
2.1 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
 
 O objetivo do ISE, de acordo com Macedo, Sousa e Cípola (2007), é agregar empresas 
que possuem evidência e enfoque em sustentabilidade no longo prazo; e instigar boas práticas, 
sendo referência do desempenho das ações desse tipo de empresa.  
 Sobre o conceito de índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), a BM&F 
BOVESPA (2016) define que: 

 
O ISE é uma ferramenta para análise comparativa do desempenho das empresas listadas na 
BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência 
econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa e também amplia o 
entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-
os em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, 
equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho 
empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas.  

 
 Quanto à sua importância, Macedo, Sousa e Cípola (2007) afirmam que o ISE deve 
servir para os interessados poderem fazer uma comparação entre empresas e grupos 
empresariais comprometidos com a sustentabilidade empresarial, e diferenciá-los em termos 
de qualidade, nível de compromisso, transparência, desempenho, dentre outros fatores 
relevantes para esses investidores. 
 Segundo Monzoni, Biderman e Brito (2006), no mundo inteiro, o mercado de capitais, 
que sempre foi visto como fonte importante de recursos é hoje um poderoso difusor de 
práticas responsáveis. A despeito do mercado brasileiro não ser um mercado tão experiente 
quanto à maioria que utiliza esses índices, há um grande investimento para que sua atuação 
seja mais ampla com a expectativa de que o ISE seja um instrumento de incentivo às melhores 
práticas no setor empresarial brasileiro. 
 Conforme Bovespa (2016),  

O ISE tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta de ações de empresas com 
reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento 
estratégico com a sustentabilidade empresarial, destacando-as para investidores, além de atuar 
como indutor das boas práticas no meio empresarial brasileiro. 

 Para participar do ISE, a empresa deve satisfazer inicialmente a condição de liquidez, 
sendo emissora de uma das 200 ações mais líquidas da BM&FBOVESPA. Este é um critério 
básico para que os fundos e investidores sejam capazes de replicar o índice, negociando ações 
desta empresa. O índice será composto por até 40 destas empresas e a carteira vigora Janeiro a 
Dezembro de cada ano. (Bovespa, O Valor do ISE, 2012) 
 Há três categorias de participação no ISE disponíveis às 
empresas: Elegível, Treineira e Simulado. A participação no simulado é aberta a todas 
as empresas listadas na BM&FBOVESPA, enquanto as categorias: Elegível e Treineira são 
abertas apenas para as emissoras das 200 ações mais líquidas. Importante salientar que os 
nomes das empresas participantes do processo, independentemente da categoria escolhida, 
não são divulgados publicamente. Somente é publicada a lista das empresas elegíveis e, ao 
final do processo, a lista das empresas selecionadas para integrar a carteira do ISE. 
 



Serão selecionados para compor o ISE os ativos que atendam cumulativamente aos critérios 
abaixo.  
1 - Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, 
em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), ocupem as 200 primeiras posições.  
2 - Ter presença em pregão de 50% (cinquenta por cento) no período de vigência das 3 (três) 
carteiras anteriores.  
3 - Não ser classificado como “Penny Stock”. (Ações que valem menos de R$ 1,00) 
4 - Atender aos critérios de sustentabilidade e ser selecionado pelo Conselho Deliberativo do 
ISE. 
5 - Uma vez que um ativo de uma empresa atenda aos critérios de inclusão acima, todas as 
espécies de sua emissão participarão da carteira do índice, desde que estejam entre os ativos 
elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de 
Índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% (noventa e nove por cento) do 
somatório total desses indicadores. (Bovespa, Metodologia ISE, 2016). 

 

 A metodologia atribui o mesmo peso (100) a cada uma das sete dimensões do 
questionário. Os pesos desses critérios são definidos pela relevância do tema no contexto atual 
da gestão empresarial e das demandas da sociedade. O peso dos critérios está disponível para 
consulta no site do índice (www. isebvmf.com.br). 
   

• Dimensão Geral: compromissos, alinhamento, perspectiva estratégica, transparência, 
ética e cidadania;  

• Dimensão Natureza do Produto: impactos pessoais do uso do produto, impactos 
difuso do uso do produto, cumprimento legal; 

• Dimensão Governança Corporativa: propriedade, conselho de administração, gestão, 
auditoria e fiscalização, conduta e conflito de interesses;  

• Dimensão Econômico - Financeira: política, gestão, desempenho, cumprimento legal; 
• Dimensão Ambiental: política, gestão, desempenho, cumprimento legal; 
• Dimensão Social: política, gestão, desempenho, cumprimento legal; 
• Dimensão Mudanças Climáticas: política, gestão, desempenho, relato. 

 
O preenchimento do questionário, que tem apenas questões objetivas, é voluntário e demonstra 
o comprometimento da empresa com as questões de sustentabilidade, consideradas cada vez 
mais importantes pela sociedade e, em especial, por investidores. (Bovespa, Metodologia ISE, 
2016) 
Após o envio das respostas, as empresas devem apresentar documentos corporativos que 
comprovem, de forma amostral, as respostas assinaladas. As respostas das companhias geram 
seu desempenho quantitativo, enquanto que os documentos corporativos geram o desempenho 
qualitativo. Juntos, tais desempenhos compõem uma matriz de resultados, que serve de base 
para avaliação do Conselho Deliberativo do ISE (CISE) e decisão sobre o grupo de empresas 
que irão compor a carteira, considerando o limite de 40 empresas. (Bovespa, Metodologia ISE, 
2016) 

 As empresas são avaliadas pelo “conjunto da obra”, ou seja, devem apresentar um 
desempenho satisfatório em todas as dimensões do questionário e enviar documentos 
comprobatórios para algumas respostas do questionário, escolhidas de maneira amostral, após 
o envio das repostas. Dessa forma, a metodologia de avaliação combina: 
 • Análise quantitativa: pontuação obtida pela empresa com base nas respostas dadas ao 
questionário  
• Análise qualitativa: avaliação da qualidade do documento enviado para comprovação das 
respostas assinaladas no questionário. (Bovespa, O Valor do ISE, 2012). 
 "As empresas que estejam sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, 
situação especial, ou ainda que tenham sofrido ou estejam sob prolongado período de 
suspensão de negociação não podem participar do ISE." (Bovespa, 2016). 



 
A partir disso, as respostas das empresas são separadas em grupos, de acordo com 
resultados similares e daqueles grupos que tiveram as maiores notas, são eleitas as 
companhias que irão compor o índice, sendo aceitas no máximo até 40 empresas (Bovespa, 
Metodologia ISE, 2016).   
Cada carteira tem duração de um ano, sendo que no próximo período as empresas precisam 
ser avaliadas novamente, através das respostas de um novo questionário. Aquelas que não 
conseguirem estar em conformidade com alguns desses critérios na época de avaliação, 
serão excluídas do índice.  (Bovespa, Metodologia ISE, 2016). 
  

2.2  Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
 
 Toldo (2002) conceitua responsabilidade Social como um conjunto de estratégias 
pensadas para orientar as ações das empresas em consonância com as necessidades sociais, de 
modo que a empresa garanta, além do lucro e da satisfação de seus clientes, o bem-estar da 
sociedade. Os negócios da empresa dependem do desenvolvimento dela já que ela está 
inserida na sociedade, logo, esse envolvimento deverá permanecer.  
 Araya (2003) ressalta que o conceito de responsabilidade social não contempla apenas 
elementos sociais e ambientais contidos na legislação, mas sim, envolve ter um 
comportamento empresarial que atende às expectativas da sociedade em relação à empresa.  
 Macedo, Sousa e Cípola (2007) afirmam que o conceito de responsabilidade social 
está diretamente atrelado ao conjunto de práticas que tem efeito positivo para a sociedade, 
aplicado tanto por pequenas quanto por grandes empresas.  
 Para Puppim (2005), Responsabilidade Social Empresarial - RSE é um tema recente, 
mas de crescente interesse na mídia, empresariado, academia, governo, e sociedade civil no  
Brasil. Não há uma lista rígida de coisas que uma empresa deve fazer para ser socialmente 
responsável. Porém, apesar de não existir uma definição consensual, responsabilidade social 
envolve uma gestão empresarial mais transparente e ética e a inserção de preocupações sociais 
e ambientais nas decisões e resultados das empresas. RSE diz respeito à maneira como as 
empresas agem, como impactam e como se relacionam com o meio ambiente e suas partes 
legitimamente interessadas, conhecidas como stakeholders. 
 De acordo com Fischer (2002), Ashley (2002), embora haja grande diversidade das 
atuações das empresas no que tange à responsabilidade social, é possível identificar dois tipos 
básicos: o primeiro considera as ações sociais como bens geradores de resultados para a 
população-alvo; o segundo considera essas ações em termos estratégicos de negócio, 
objetivando a melhoria do desempenho do produto e da marca. 
   Melo Neto e Froes (1999, p.94) apresentam uma lista “dos principais benefícios 
decorrentes das ações sociais das empresas:  
• ganhos de imagem corporativa;   
• popularidade dos seus dirigentes, que se sobressaem como verdadeiros líderes empresariais 
com elevado senso de responsabilidade social; 
• maior apoio, motivação, lealdade, confiança e melhor desempenho dos seus funcionários e 
parceiros;  
• melhor relacionamento com o governo;   
• maior disposição dos fornecedores, distribuidores e representantes em realizar parcerias com 
a empresa;  
• maiores vantagens competitivas (marca mais forte e mais conhecida, produtos mais 
conhecidos);  
• maior fidelidade dos clientes atuais e possibilidades de conquista de novos clientes.”  



 Atribuindo a denominação de capital à reputação obtida pelas ações sociais, Melo 
Neto e Froes (1999, p.92) entendem que o mesmo sofrerá perdas na medida em que a empresa 
deixar de cumprir seu papel social: “...quando a empresa deixa de cumprir suas obrigações 
sociais em relação aos seus empregados, acionistas, consumidores, parceiros e comunidade, 
ela perde o seu capital de responsabilidade social”.  
 GLAUTIER e UNDERDOWN (1986, p.7) afirmam que os investidores, sejam eles 
pequenos sejam grandes, devem receber informações confiáveis e suficientes para tomarem 
decisões eficientes no que diz respeito às suas aplicações.   
 Segundo o Instituto ETHOS (2010) em sua publicação eletrônica:   
 

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e 
transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 

 
2.3 Estudos relacionados 
  
 Tupy (2008) analisou a relação entre variáveis socioambientais e de desempenho 
econômico-financeiro de empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e 
IBR-X. Os resultados demonstraram que empresas do ISE agregaram maior valor econômico 
em relação ao ativo total, do que as empresas do IBR-X. Por meio de regressão linear foi 
verificada a relação entre investimentos em meio ambiente, responsabilidade social, retorno 
sobre o patrimônio líquido, valor de mercado e endividamento, no entanto a relação não foi 
significativa ao nível de 5%. 
 Souza, Parisotto e Marcondes (2011) verificaram a relação existente entre a 
divulgação do Balanço Social e o resultado econômico-financeiro das empresas do setor de 
eletricidade. Constaram que os indicadores sociais externos e internos são os que recebem 
maior volume de investimento e que o crescimento destes, foi acompanhado pelas variáveis 
Receita Operacional Líquida, Lucro Líquido e Ebitda. Constaram também que a empresa que 
apresentou diminuição em seus indicadores sociais externos, também teve diminuição na 
Receita Operacional Líquida, no Ebitda e ainda, passou a ter prejuízo.   
 Orellano e Quiota (2011) analisaram a relação entre os investimentos socioambientais 
e o desempenho financeiro das empresas brasileiras, no período de 2001 a 2007. Verificaram 
uma relação positiva entre investimento socioambiental e desempenho financeiro e uma 
relação de causalidade entre o investimento social interno, ou seja, investimentos sociais 
realizados no âmbito interno contribuem para melhorar o desempenho econômico-financeiro. 
 Milano Filho (2007) buscou averiguar se empresas que estavam inseridas dentro do 
contexto socialmente responsáveis divulgaram informações financeiras que vieram beneficiar 
projetos sociais, ambientais e culturais de interesse publico, analisando a relevância desses 
gastos entre empresas cujos produtos estão associados à externalidades negativas e as 
organizações participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa). Analisou-se 52 empresas e os resultados demonstraram que 
nem todas as organizações que declaram realizar investimentos sociais evidenciam estas 
informações, o que não exclui que sejam realizadas. Na amostra, 11,8% das entidades 
componentes do ISE e 72,2% das organizações vinculadas a externalidades negativas, não 
informaram o valor de gastos sociais, gerando dúvidas sobre a existência ou a dimensão dos 
investimentos à comunidade.  
 O referencial teórico indicou que os resultados demonstraram uma relação positiva 
entre a responsabilidade social e o lucro líquido das empresas, porém essa relação em 



determinados anos e não foi significativa, ainda assim investimentos sociais contribuem para 
melhorar o desempenho econômico-financeiro e a imagem da empresa em relação aos seus 
acionistas. 
 Diante do referencial teórico apresentado, segue-se para a apresentação da 
metodologia utilizada para evidenciar se as determinantes influenciam a composição da 
carteira teórica do Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial. 
 
3.   METODOLOGIA  
 
 Para a realização desse estudo foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental. A 
amostra tem um total de 20 empresas e foi composta apenas por empresas que ingressaram na 
carteira do ISE nos anos de 2007 a 2013. 
 
Tabela 01 - Empresa que compõem a amostra 

AES TIETÊ BICBANCO BRF FOODS CCR 

COELCE COPEL DURATEX ECORODOVIAS 
EVEN  FIBRIA GERDAU MET. GERDAU 
SABESP SANTANDER SUL AMÉRICA TELEFÔNICA 
TELEMAR TIM  ULTRAPAR WEG 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

 Nessa pesquisa o procedimento adotado foi o procedimento de comparar o lucro 
encontrado nas demonstrações do resultado do exercício das empresas com o ISE, com o 
intuito de verificar a sua correlação.  
 Foram selecionadas empresas de vários setores, que disponibilizaram a DRE em sua 
respectiva página na internet e ou no site BM&FBOVESPA de 2004 até 2015. A escolha da 
amostra foi feita levando-se em consideração a permanência de no mínimo 03 anos na carteira 
ISE e a disponibilização das demonstrações contábeis dentro das normas internacionais de 
contabilidade, para uma precisão maior na coleta de dados. 
 A partir do levantamento de todas as companhias que ingressaram na carteira do ISE, 
analisaram-se relatórios divulgados por essas empresas nos sites delas e também no site 
BM&F BOVESPA, com o intuito de averiguar suas demonstrações contábeis.  
 Nesta pesquisa foram excluídas da análise, as empresas que permaneceram no ISE por 
um período inferior a três anos e também aquelas que não disponibilizaram suas 
demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade nos site 
das mesmas ou que não detinham todas as informações necessárias à consecução da pesquisa. 
 Os documentos utilizados para a pesquisa foram as Demonstrações do Resultado de 
exercício (DRE) de 2004 a 2015 das empresas listadas na carteira do ISE e os índices do ISE 
no período de 2007 a 2013.  
 O período entre 2007 a 2013 utilizado para analisar o ISE é referente a três anos antes 
de ingresso das empresas nessa carteira e três anos depois e o período entre 2004 a 2015 é 
referente ao lucro líquido das empresas três anos antes e três anos depois de ingressarem no 
ISE. Optou-se por trabalhar em um período igual antes e depois do ingresso no ISE, 03 anos 
antes e 03 anos depois, visando obter uma mesma margem de observação.  
 Após a coleta dos resultados líquidos das empresas e dos valores do ISE, foi utilizada 
uma planilha do Microsoft Office 2007 no qual se relacionou o Lucro Líquido das empresas 
de 03 anos anteriores ao ingresso no ISE e 03 anos posteriores. Depois foi feito o Teste-t para 
duas amostras presumindo variâncias diferentes e uma análise de regressão e correlação, cujo 
método utilizado foi a função CORREL no Excel, que determina o coeficiente de correlação 
entre as variáveis. Na análise e interpretação de dados foram utilizadas a variável 



independente - ISE (de 2007 a 2013) e a variável dependente - Lucro Líquido (de 2004 a 
2015). 
 Para verificar o comportamento dos resultados das empresas utilizou-se da ferramenta 
de gráfico de colunas, já para verificar a relação entre os resultados utilizou-se gráfico de 
dispersão e análise de correlação.  Quanto a essa análise de regressão e correlação, o método 
utilizado foi a Regressão Logarítmica. 
  
4.   ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 Para se chegar a uma conclusão da questão proposta, esta etapa do trabalho foi 
dividida em três partes, a 1ª etapa consistiu em compilar todas as empresas que entraram no 
ISE de 2007 a 2013, a 2ª etapa consistiu em excluir aquelas empresas que não permaneceram 
na carteira do ISE por mais de três anos e também excluir aquelas que não disponibilizaram 
suas demonstrações contábeis dentro das normas internacionais de contabilidade por fim na 3ª 
etapa consistiu na junção das informações obtidas nas etapas anteriores, analisando, os 
relatórios divulgados nos períodos em questão, se havia correlação entre o aumento do lucro 
após o ingresso na carteira do ISE.  
 Nas tabelas a seguir serão apresentadas as empresas que ingressaram na carteira de 
ações do ISE de 2007 a 2013 e o comportamento do lucro líquido delas nos gráficos. 
 
4.1  Ingresso no ISE em 2007 

 
Tabela 02 - Lucro líquido na DRE três anos antes de ingresso no ISE e três anos depois (em milhões). 
 EMPRESAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Coelce 36,52 189,10 298,20 244,70 338,50 334,40 471,90 

Gerdau 3235,00 3245,00 3492,00 4310,00 4944,89 1004,50 2457,40 

Met Gerdau 5506,00 5059,00 5337,00 4310,00 4261,00 4318,00 2289,00 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 
 

 
Gráfico 1 - Ingresso no ISE em 2007 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  
 Em 2007 a segunda carteira do ISE foi composta por 34 empresas: Acesita, All 
América Latina, Aracruz, Arcelor BR, Bradesco, Banco do Brasil, Braskem, CCR Rodovias, 
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Celesc, Cemig, Coelce, Copel, CPFL Energia, Dasa, Eletropaulo, Embraer, Energias do Brasil 
(EDP), Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Gol, Iochpe-Maxion, Itaubanco, Itaú S/A, Localiza, 
Natura, Perdigão, Petrobrás, Suzano Papel, Suzano PETR, TAM, Tractebel, Ultrapar, 
Unibanco e VCP.  
 Desse total, 11 empresas ingressaram nesse ano e foi selecionada uma amostra de 03 
empresas: Coelce, Gerdau e Metalúrgica Gerdau.  
 Foram excluídas as empresas Acesita, Localiza, Petrobrás, Suzano Petro, Energias BR 
e TAM, por permanecerem menos de três anos na carteira ISE. A empresa Ultrapar foi 
excluída por ter saído em 2008 retornando no ano de 2011.  
 Percebe-se no gráfico 01 que os resultados das empresas apresentaram um declínio no 
decorrer dos três anos após o ingresso no ISE e que esse se mostra mais evidente a partir do 
ano de 2009, com exceção da Coelce que demonstrou crescimento do lucro líquido nesse 
período.  
 
4.2  Ingresso no ISE em 2008 

 
Tabela 03 - Lucro na DRE três anos antes de ingresso no ISE e três anos depois (em milhões) 

 EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 AES Tietê  556,05 614,12 609,42 692,46 780,23 737,30 844,90 

Sabesp 865,64 779,00 1049,00 1008,08 1507,74 1630,40 1380,90 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 
 

 
Gráfico 2 - Ingresso no ISE em 2008 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  
 Em 2008 a terceira carteira do ISE foi composta por 33 empresas: AES Tietê, 
Acesita, Aracruz, Bradesco, Banco do Brasil, Braskem, CCR Rodovias, Cemig, Cesp, Coelce, 
Copel, CPFL Energia, DASA, Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Energias do Brasil (EDP), 
Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Iochpe-Maxion, Itaubanco, Light, Natura, Perdigão, Petrobrás, 
Sabesp, Sadia, Suzano Papel, Suzano Petroquímica, Tractebel, VCP e WEG.  
 Desse total, 07 empresas ingressaram nesse ano e foi selecionada uma amostra de 02 
empresas: AES Tietê e Sabesp.  
 Foram excluídas as seguintes empresas: Cesp, Sadia e Weg, por permanecerem menos 
de três anos na carteira do ISE. A Light foi excluída porque seu lucro líquido é muito superior 
ao das outras empresas, alterando assim o resultado do grupo. A Eletrobrás foi excluída por 
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não apresentar suas demonstrações contábeis dentro das normas internacionais de 
contabilidade. 
 Percebe-se no gráfico 02 que os resultados das empresas apresentaram um crescimento 
no decorrer dos três anos após o ingresso no ISE e que esse se mostra mais evidente a partir 
do ano de 2009, confirmando as expectativas da BOVESPA. 
  
4.3  Ingresso no ISE em 2009 

 
Tabela 04 - Lucro na DRE três anos antes de ingresso no ISE e três anos depois (em milhões) 

 EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Duratex 225,98 318,86 313,81 181,08 467,24 374,90 459,70 

Telemar  1309,95 2317,82 1154,28 -435,96 1432,40 -814,90 112,40 

TIM  -301,68 68,30 180,15 341,37 2211,70 2281,20 1448,90 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 

 

 
Gráfico 03 - Ingresso no ISE em 2009 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

 Em 2009 a quarta carteira do ISE foi composta por 31 empresas: AES Tiete, Banco 
do Brasil, Bradesco, Braskem, Celesc, Cemig, Cesp, Coelce, CPFL Energia, DASA, Duratex, 
Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Energias do Brasil (EDP), Gerdau, Metalúrgica Gerdau, 
Itaubanco, Light, Natura, Odontoprev, Perdigão, Sabesp, Sadia, Suzano Papel, Telemar, TIM 
Participações, Tractebel, Unibanco e VCP.  
 Desse total, 06 empresas ingressaram nesse ano e foi selecionada uma amostra de 03 
empresas: Duratex, Telemar e TIM.  
 Foram excluídas as seguintes empresas: Celesc, Odontoprev e Unibanco por 
permanecerem menos de três anos na carteira do ISE.  
 No gráfico 03 pode-se observar que os resultados da empresa Telemar apresentaram  
declínio e crescimento no decorrer dos três anos após o ingresso no ISE.As empresas Duratex 
e TIM apresentaram crescimento após o ano de 2009 e se mantiveram estáveis após esse 
período.  
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4.4  Ingresso no ISE em 2010 
 

Tabela 05 - Lucro na DRE três anos antes de ingresso no ISE e três anos depois (em milhões) 
 EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BRF Foods  321,00 54,00 228,00 805,00 1365,10 820,70 1066,80 

Copel 1106,61 1078,74 1026,43 1010,30 1176,90 726,50 1101,40 

Even  2,62 71,58 135,63 255,00 232,80 270,60 328,30 

Fibria 836,87 -1310,34 558,05 603,20 -868,10 -698,00 -697,60 

Sul América 321,01 394,85 450,08 612,90 445,70 438,20 487,20 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 
 

 

 
Gráfico 4 - Ingresso no ISE em 2010 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Em 2010 a quinta carteira do ISE foi composta 34 empresas: AES Tietê, Bradesco, 
Brasil, Braskem, BRF Foods, Cemig, Cesp, Coelce, Copel, CPFL Energia, Dasa, Duratex, 
Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Energias BR, Even, Fibria, Gerdau, Gerdau Metalúrgica, 
Indústrias Romi, Itaú S/A, Itaú Unibanco, Light S/A, Natura, Redecard, Sabesp, Sul América, 
Suzano Papel, Telemar, Tim Part S/A, Tractebel, Usiminas e Vivo.  
 Desse total, 11 empresas ingressaram nesse ano e foi selecionada uma amostra de 05 
empresas: BRF Foods, Copel, Even, Fibria e Sul América.  
 Foram excluídas as empresas Usiminas, Redecard, Vivo, Indústrias Romi, por 
permanecerem menos de três anos na carteira do ISE. As empresas Itaú AS e Itaú Unibanco 
foram excluídas por não disponibilizarem suas demonstrações contábeis dentro das normas 
internacionais de contabilidade. 
 No gráfico 04 pode-se observar que os resultados das empresas apresentaram um 
crescimento no decorrer após o ingresso no ISE em 2010 com exceção da empresa Fibria.  
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4.5  Ingresso no ISE em 2011 
 

Tabela 06 - Lucro na DRE três anos antes de ingresso no ISE e três anos depois (em milhões) 
EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bicbanco 3,67 10,83 295,10 334,00 40,10 16,20 -593,20 

Santander 2378,62 5507,60 7382,09 7747,13 5493,22 5848,12 5707,77 

Ultrapar 390,00 441,00 765,20 854,80 1017,90 1228,70 1251,20 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 
 
 

 

 
Gráfico 5 - Ingresso no ISE em 2011 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 
 

 

 Em 2011 a quinta carteira do ISE foi composta pelas empresas: AES Tietê, 
Anhanguera, Bicbanco, Bradesco, Brasil, Braskem, BRF Foods, Cemig, Cesp, Coelce, 
Copasa, Copel, CPFL Energia, Duratex, Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Energias BR, 
Even, Fibria, Gerdau, Gerdau Metalúrgica, Indústrias Romi, Itaú SA, Itaú Unibanco, Light 
S/A, Natura, Redecard, Sabesp, Santander, Sul América, Suzano Papel, Telemar, Tim Part 
S/A, Tractebel, Ultrapar, Vale e Vivo.  
 Desse total, 06 empresas ingressaram nesse ano e foi selecionada uma amostra de 03 
empresas: Bicbanco, Santander e Ultrapar.  
 Foi excluída a empresa Anhanguera por permanecer menos de três anos na carteira do 
ISE. As empresas Copasa e Vale, foram excluídas por não apresentarem suas demonstrações 
contábeis dentro das normas internacionais de contabilidade. 
 Percebe-se no gráfico 05 que, os resultados das empresas apresentaram um 
comportamento diferente entre elas: enquanto o Santander apresentou queda nos lucros, mas 
com resultado positivo, a Ultrapar apresentou crescimento e o Bicbanco resultado negativo.  
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4.6  Ingresso no ISE em 2012 

 
Tabela 07 - Lucro na DRE três anos antes de ingresso no ISE e três anos depois (em milhões) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CCR 634,60 677,50 910,80 1192,40 1367,90 1349,70 786,90 

Ecorodovias  192,39 594,00 387,60 427,00 399,50 474,20 115,80 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 

 

 
Gráfico 6 - Ingresso no ISE em 2012 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 
 Em 2012 a sétima carteira do ISE foi composta por 38 empresas: AES Tiete, 
Anhanguera, Banco do Brasil, Bicbanco, Bradesco, Braskem, BRF Brasil Foods, CCR, 
Cemig, Cesp, Copel, Coelce, Copasa, CPFL Energia, Duratex, Energias do 
Brasil, Ecorodovias, Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Even, Fibria, Gerdau, Gerdau 
Metalúrgica, Itaú S/A, Itaú Unibanco, Light S/A, Natura, Redecard, Sabesp, Santander, Sul 
América, Suzano Papel, Telemar, Tim Part S/A, Tractebel, Ultrapar e Vale.  
 Desse total, 02 empresas ingressaram nesse ano e a amostra é composta pelas mesmas: 
CCR e Ecorodovias.  
 Não foi excluída nenhuma empresa da amostra. 
 Percebe-se no gráfico 06 que os resultados das empresas apresentaram um crescimento 
após o ingresso no ISE, porém esse resultado foi alterado em 2015 possivelmente pela crise 
mundial.  

 
4.7  Ingresso no ISE em 2013 

 
Tabela 08 - Lucro na DRE três anos antes de ingresso no ISE e dois anos depois (em milhões) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Telefônica  2398,80 4362,20 4452,20 3715,90 4936,70 3420,20 

WEG 533,60 607,00 664,90 845,30 962,30 1165,80 

Fonte: BM&FBOVESPA e site das empresas, 2016. 
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Gráfico 7 - Ingresso no ISE em 2013 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

  
 Em 2013 compuseram a oitava carteira do ISE 37 empresas: AES Tietê, Banco do 
Brasil, Bicbanco, Bradesco, Braskem, BRF Brasil Foods, CCR, Cemig, Cesp, Copel, Coelce, 
Copasa, CPFL Energia, Duratex, Energias do Brasil, Ecorodovias, Eletrobrás, Eletropaulo, 
Even, Fibria, Gerdau, Gerdau Metalúrgica, Itaú S/A, Itaú Unibanco, Light S/A, Natura, 
Sabesp, Santander, Sul América, Suzano Papel, Telefônica, Telemar, Tim Part S/A, Tractebel, 
Ultrapar, Vale e WEG. Desse total, 02 empresas ingressaram nesse ano e a amostra é 
composta pelas mesmas: Telefônica e WEG. Não foi excluída nenhuma empresa. 
 No gráfico 07 observa-se que o resultado da empresa WEG apresentou-se em 
crescimento constante após o ingresso no ISE, o mesmo não foi observado com a empresa 
Telefônica, onde se pode verificar que houve um crescimento em 2014 e um declínio em 
2015.  
 

4.8  Lucro líquido três anos antes de ingresso no ISE 
 A tabela 09 representa o lucro líquido das empresas nos três anos antes delas 
ingressarem no ISE. 

 
Tabela 09 - Lucro líquido três anos antes do ingresso no ISE (em milhões) 

EMPRESAS 1 º 2º 3º 

Coelce 36,52 189,10 298,20 

Gerdau 3235,00 3245,00 3492,00 

Metalúrgica 
Gerdau 

5506,00 5059,00 5337,00 

 AES Tietê  556,05 614,12 609,42 

Sabesp 865,64 779,00 1049,00 

Duratex 225,98 318,86 313,81 

Telemar N L 1309,95 2317,82 1154,28 

TIM Part -301,68 68,30 180,15 

BRF Foods  321,00 54,00 228,00 

Copel 1106,61 1078,74 1026,43 

Even  2,62 71,58 135,63 
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Fibria 836,87 -1310,34 558,05 

Sul América 321,01 394,85 450,08 

Ultrapar 390,00 441,00 765,20 

Bicbanco 3,69 10,83 295,10 

Santander 2378,62 5507,60 7382,09 

CCR 634,60 677,50 910,80 

Ecorodovias  192,39 594,00 387,60 

Telefônica  2398,80 4362,20 4452,20 

WEG 533,60 607,00 664,90 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 
A tabela 10 representa o lucro líquido das empresas três anos depois delas ingressarem no ISE 

 
Tabela 10 - Lucro líquido três anos depois do ingresso no ISE (em milhões) 

  1º 2º 3º 

Coelce 244,70 338,50 334,40 

Gerdau 4310,00 4261,00 1004,00 

Metalúrgica 
Gerdau 

6249,00 4842,00 4318,00 

 AES Tietê  692,46 780,23 737,30 

Sabesp 1008,08 1507,74 1630,40 

Duratex 181,08 467,24 374,90 

Telemar N L -435,96 1432,40 -814,90 

TIM Part 341,37 2211,70 2281,20 

BRF Foods  805,00 1365,10 820,70 

Copel 1010,30 1176,90 726,50 

Even  255,00 232,80 270,60 

Fibria 603,20 -868,10 -698,00 

Sul América 612,90 445,70 438,20 

Ultrapar 854,80 1017,90 1228,70 

Bicbanco 334,00 40,10 16,20 

Santander 7747,13 5493,22 5848,12 

CCR 1192,40 1367,90 1349,70 

Ecorodovias  427,00 399,50 474,20 

Telefônica  3715,90 4936,70 3420,20 

WEG 845,30 962,30 1165,80 

            Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A tabela 11 mostra a média feita entre os três anos antes do ingresso no ISE e a média feita 
três anos depois do ingresso no ISE. 

 
Tabela 11 - Média Lucro líquido três anos antes e depois do ingresso no ISE (em milhões) 

      

EMPRESAS MEDIA ANTES 
ISE 

MEDIA 
DEPOIS ISE 

Coelce 174,61 305,87 

Gerdau 3324,00 3191,67 

Metalúrgica 
Gerdau 

5300,67 5136,33 

 AES Tietê  593,20 736,66 

Sabesp 897,88 1382,07 

Duratex 286,22 341,07 

Telemar N L 1594,02 60,51 

TIM Part -17,74 1611,42 

BRF Foods  201,00 996,93 

Copel 1070,59 971,23 

Even  69,94 252,80 

Fibria 28,19 -320,97 

Sul América 388,65 498,93 

Ultrapar 532,07 1033,80 

Bicbanco 103,21 130,10 

Santander 5089,44 6362,82 

CCR 740,97 1303,33 

Ecorodovias  391,33 433,57 

Telefônica  3737,73 4024,27 

WEG 601,83 991,13 

 Tabela 11 - Média do lucro líquido antes e depois do ingresso no ISE 
          Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
 

 
As tabelas 9 e 10 mostram o lucro líquido das empresas nos três anos anteriores ao ingresso 
no ISE e três anos posteriores ao ingresso no ISE. De acordo com as tabelas podemos 
verificar podemos que existe diferença entre as médias dos lucros líquidos das empresas nos 
anos anteriores e posteriores ao ISE. Após essa verificação, foi feita uma média entre os anos 
anteriores e posteriores ao ISE e constatou-se diferença entre as médias quando comparadas 
entre elas, como se pode observar nas tabelas 11 e 12.  
 
 
 
 
  



Tabela 12 - Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  174,6066667 305,8666667 

Média 1312,272807 1533,563333 

Variância 2932363,352 3335642,616 

Observações 19 19 

Hipótese da diferença de média 0 

gl 36 

Stat t -0,385278631 

P(T<=t) uni-caudal 0,351149062 

t crítico uni-caudal 1,688297694 

P(T<=t) bi-caudal 0,702298124 

t crítico bi-caudal 2,028093987   
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 O método usado para analisar se existe diferença entre as médias dos lucros líquidos 
das empresas antes e depois do ingresso no ISE foi o teste t para amostras diferentes. Esse 
teste é usado quando existem duas condições experimentais, como o lucro antes e depois do 
ISE e diferentes grupos de empresas. 
 Conforme exposto na tabela 10, as hipóteses são:  
- Hipótese H0: Não existe diferença entre as médias dos lucros líquidos após o ingresso no 
ISE . 
- Hipótese H1: Existe diferença entre as médias dos lucros líquidos após o ingresso no ISE.  
Se P(T<=t) bi-caudal for menor ou igual a 0,05, aceita-se H0. 
Se P(T>t) bi-caudal for maior que 0,05 rejeita-se H0. 
Conclusão: P(T>t) bi-caudal: 0,702298124. 
Rejeita-se H0, existe diferença entre as médias dos lucros líquidos após o ingresso no ISE.  
 Porém essa análise compara apenas o lucro líquido das empresas entre os três anos 
antes do ingresso no ISE e três anos depois, não comprovando sua correlação com o ISE. Para 
essa comprovação usaremos a análise de correlação. 
 A Tabela 13 representa a média do valor do ISE e do lucro líquido das empresas 
demonstrando ano a ano o comportamento do ISE em relação com o lucro líquido das 
empresas. Percebe-se que as variáveis se comportam de maneira não correlacionada, 
ocorrendo em alguns anos relação inversa, como nos anos de 2008 e 2009, quando o ISE 
aumenta e o lucro líquido das empresas diminui. 
   

Tabela 13 - Evolução do ISE 
  ISE  MÉDIA LUCRO LIQUIDO 

(em milhões) 
2007 2011,81 3601,23 

2008 1185,19 850,27 

2009 1972,04 28,83 

2010 2087,30 657,28 

2011 2018,94 2978,64 

2012 2432,53 809,70 

2013 2479,61 2280,60 

          Fonte: Dados da Pesquisa, BM&FBOVESPA, 2016. 

 
 
 



 
Gráfico 8 - Variação da correlação entre o ISE e os lucros 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  
 A correlação é conhecida como coeficiente de correlação e indica o quanto duas 
variáveis estão vinculadas. Estabelece o nível de influência que uma variável tem sobre a 
outra, proporcional ou inversamente proporcional. Quanto mais próximo de 1 (positivo) for o 
resultado, mais fortemente correlacionadas estão as duas variáveis. Por outro lado, quanto 
mais próximo de 1 (negativo), mais inversamente proporcionais estão correlacionadas essas 
variáveis. 
r: +1 - correlação perfeitamente positiva 
r: -1 - correlação perfeitamente negativa 
 Quanto mais próximo o coeficiente de correlação estiver de -1 ou +1, mais forte é a 
relação. 
 

Tabela 14 - Tabela de Interpretação dos dados do coeficiente de correlação 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO -  
INTERPRETAÇÃO 

0,00 - 0,19 MUITO FRACA 
0,20 - 0,39 FRACA 
0,40 - 0,69 MODERADA 
0,70 - 0,89 FORTE 
0,90 - 1,00 MUITO FORTE 

     Fonte: wikipedia.org 
 

 A análise de correlação do gráfico 08 proporcionou um coeficiente de determinação 
(R²) de 0,031. A variação do lucro em relação ao ISE é representada em 17,63%, 
r=0,176318717. Conforme se pode observar pela tabela de interpretação dos dados do 
coeficiente de correlação (tabela 14), essa relação é considerada muito fraca.  
 Na análise do gráfico 08, foi observado o comportamento dos pontos em relação à reta 
e se eles estão próximos e bem distribuídos aleatoriamente e sem nenhum padrão aparente. 
Por essa razão a função que melhor se adaptou aos dados foi a regressão logarítmica. 
 Pela não linearidade da relação entre ISE e lucro líquido desse trabalho, não foi 
adotada para essa pesquisa a análise de regressão linear por ter sido observado que a reta de 
regressão não se ajusta aos dados e que também a variação do lucro não acompanha a 
variação do ISE.  
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Após a realização da pesquisa e análises dos dados obtidos, torna-se possível 
responder se existe alguma correlação entre o lucro líquido das empresas e o ISE, questão 
essa declarada como problemática da pesquisa.  
 Conforme os dados analisados tornaram-se possível chegar à seguinte conclusão: 
conforme tabela de interpretação dos dados do coeficiente de correlação, as duas variáveis 
apresentam relação muito fraca entre si:   
1.  Valores da carteira do ISE no período de 2007 a 2013 (Variável Independente).  
2.  Receita Líquida das empresas listadas no ISE no período de 2004 a 2015 (Variável 
Dependente).  
  Conclui-se através da análise de Correlação que a partir do ano em que as empresas 
passaram a fazer parte da composição da carteira do ISE, o lucro líquido passou a variar de 
forma não correlacionada com o ISE em todos os anos. 
 Em termos percentuais, conclui-se que 17,63% das variações do ISE são explicadas 
pela variação nos resultados da carteira e pode ser determinada pela equação. 
 Em relação ao comportamento do lucro após o ingresso no ISE as empresas 
apresentaram resultados diferentes entre si mesmo estando no mesmo grupo, o que confirma a 
pouca correlação do ISE com o lucro líquido no período estudado. 
 No ano de 2007 percebe-se que os resultados das empresas apresentaram um declínio 
no decorrer dos três anos após o ingresso no ISE e que esse se mostra mais evidente a partir 
do ano de 2009, com exceção da Coelce que demonstrou crescimento do lucro líquido nesse 
período.  
 Já no ano de 2008 os resultados das empresas apresentaram um crescimento no 
decorrer dos três anos após o ingresso no ISE e que esse se mostra mais evidente a partir do 
ano de 2009, confirmando as expectativas da BOVESPA. 
 No ano de 2009 pode-se observar que os resultados da empresa Telemar apresentaram 
declínio e crescimento no decorrer dos três anos após o ingresso no ISE. As empresas Duratex 
e TIM apresentaram crescimento após o ano de 2009 e se mantiveram estáveis após esse 
período.  
 Em 2010 podem-se os resultados das empresas apresentaram um crescimento no 
decorrer após o ingresso no ISE com exceção da empresa Fibria. 
 No ano de 2011 observa-se que os resultados das empresas apresentaram um 
comportamento diferente entre elas: enquanto o Santander apresentou queda nos lucros, mas 
com resultado positivo, a Ultrapar apresentou crescimento e o Bicbanco resultado negativo. 
 Em 2012 os resultados das empresas apresentaram um crescimento após o ingresso no 
ISE, porém esse resultado foi alterado em 2015 possivelmente pela crise mundial. 
 Em 2013 observa-se que o resultado da empresa WEG apresentou-se em crescimento 
constante após o ingresso no ISE, o mesmo não foi observado com a empresa Telefônica, 
onde se pode verificar que houve um crescimento em 2014 e um declínio em 2015.  
 Em relação a coleta de dados, houve uma maior facilidade entre os anos de 2010 a 
2015, pois esses dados foram coletados do site www.econoinfo.com.br que é vinculado ao 
BM&F BOVESPA. Houve dificuldade na coleta de dados anteriores ao ano de 2010, que 
tiveram que ser coletados nos sites das empresas, pois o site BM&F BOVESPA só 
disponibiliza as demonstrações contábeis das empresas referentes aos últimos cinco anos que 
vai de 2010 a 2015. 
  Observou-se que nem todas as empresas disponibilizaram suas demonstrações 
contábeis dentro do modelo das normas contábeis internacionais, dificultando a análise e 
interpretação dos dados. Isso não demonstra que os resultados desse trabalho estejam 
inconsistentes, mas que a utilização dos dados em forma de amostra pode alterar o resultado 



final, tendo em vista que o lucro de algumas empresas é muito superior ao de outras incluídas 
no mesmo grupo. 
 Os estudos realizados sobre índice de sustentabilidade empresarial apresentam vários 
resultados que, em sua maioria, indicam evidências de lucro líquido superior  entre empresas 
socialmente responsáveis  em relação àquelas que não adotam tais práticas. No entanto, os 
resultados empíricos não são conclusivos e consensuais, carecendo este tema de estudos 
detalhados que investiguem a relação entre esses dois quesitos, principalmente em nível de 
mercado brasileiro, que ainda apresentam fragilidades e inconsistências. 
 Aos interessados pela continuidade desse trabalho sugere-se uma pesquisa mais 
precisa utilizando os dados da população e não da amostra, demonstrações financeiras dentro 
das normas internacionais de contabilidade e dados sempre atualizados. 
 Sugere-se também escolher como amostra, empresa do mesmo segmento para não 
haver grandes diferenças nos resultados entre as empresas de um grupo para o outro. 
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