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RESUMO 

 

As atividades exercidas pelas empresas geram impactos econômicos, sociais e 
ambientais positivos ou negativos. O aumento da consciência ambiental da 
sociedade tem obrigado o governo e as empresas a buscar o desenvolvimento 
sustentável. A maneira como muitas empresas apresentam as ações 
realizadas a fim de reduzir estes impactos é através dos relatórios de 
sustentabilidade. O Triple Botton Line mensura o desempenho econômico, 
social e ambiental, por meio de algumas ferramentas para avaliação de 
impactos. Devido à ausência de um padrão obrigatório de relatório de 
sustentabilidade, no presente trabalho foram utilizados indicadores ambientais, 
com base em quatro sistemas de indicadores mais conhecidos, sendo eles, 
Ecological  Footprint Method (EFM), Dashboard of Sustainabilit, Barometer of 
Sustainability e GRI (Global Reporting Initiative), extraindo partes específicas, 
de acordo com as informações válidas para cada segmento, para um grupo de 
empresas atuantes no Município de Guarulhos, que foi selecionado para esta 
pesquisa. Foram coletados dados secundários extraídos dos relatórios de 
sustentabilidade de quatro empresas listadas na BM&FBOVESPA (Ambev, 
CCR, EDP Energia e Itaú) e uma que não está listada (Aché) para identificar o 
nível de evidenciação dos relatórios analisados, o  comportamento das 
empresas relacionados ao gerenciamento da água, os indicadores utilizados de 
fato, e confrontar com o comportamento do lucro líquido, verificando se 
possuem comportamentos cronológicos simulares. Conclui-se que nos 
relatórios de sustentabilidade analisados houve evolução no nível de 
evidenciação, qualidade e transparência das informações relacionadas aos 
indicadores de retirada por fonte, água reciclada, água reutilizada, controle de 
efluentes e lucro líquido. A evolução financeira acompanhou o crescimento da 
preocupação com a sustentabilidade. Todas as empresas analisadas 
demonstraram consciência e real preocupação com o tripé da sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Impactos ambientais, Indicadores ambientais, Relatórios de 
sustentabilidade, BM&FBOVESPA, Água. 
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ABSTRACT 

 

The activities carried out by the companies generate positive or negative 
economic, social and environmental impacts. The increasing environmental 
awareness of society has forced the government and companies to pursue 
sustainable development. The way in which many companies present the 
actions taken in order to reduce these impacts is through sustainability reports. 
The Triple Botton Line measures economic, social, and environmental 
performance through some impact assessment tools. Due to the absence of a 
mandatory sustainability reporting standard, environmental indicators were used 
in the present study, based on four well-known indicator systems: Ecological 
Footprint Method (EFM), Dashboard of Sustainability, Barometer of 
Sustainability and GRI (Global Reporting Initiative), extracting specific parts, 
according to the information valid for each segment, for a group of companies 
operating in the Municipality of Guarulhos, which was selected for this research. 
Secondary data extracted from the sustainability reports of four companies 
listed on the BM & FBOVESPA (Ambev, CCR, EDP Energia and Itaú) and one 
that is not listed (Aché) were collected to identify the level of evidence of the 
reports analyzed, water management, indicators used in fact, and to confront 
the behavior of net profit, verifying if they have simulated chronological 
behaviors. It is concluded that in the sustainability reports analyzed there was 
an exponential evolution in the level of evidence, quality and transparency of 
the information related to the indicators of withdrawal by source, recycled water, 
reused water, effluent control and net profit. Financial developments have 
accompanied the growing concern with sustainability. All the companies 
analyzed demonstrated awareness and a real concern with the tripod of 
sustainability. 
 
Keywords: Environmental Impacts, Environmental Indicators, Sustainability 
Reports, BM&FBOVESPA, Water. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1990 existe uma significativa pressão por parte da 

sociedade sobre o governo e as empresas acerca dos impactos ambientais e 

sociais devido às atividades exercidas (BARBIERI, 2016). A maneira com que 

as empresas têm encontrado para demonstrar as ações realizadas para 

redução desses impactos é através da elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. 

O ambientalismo é um movimento organizado que congrega cidadãos, 

empresas e órgãos governamentais, com a finalidade de proteger e melhorar o 

ambiente em que as pessoas vivem hoje e viverão amanhã. Esse movimento 

está preocupado com o esgotamento de recursos, correta destinação dos 

resíduos sólidos, resíduos tóxicos, disponibilidade de água potável, perda de 

área recreativa, crescimento dos problemas de saúde, além dos danos 

causados no ecossistema devido ao aquecimento global (ARMSTRONG; 

KOTLER, 2014). 

Armstrong e Kotler op cit. identificaram que, nos últimos anos, as 

empresas estão adotando medidas de sustentabilidade ambiental não devido à 

imposição de leis, regulações federais e estaduais, e à sociedade, mas sim 

porque entenderam que é o correto para o bem-estar tanto da sociedade e da 

empresa quanto para o futuro ambiental do planeta.  

O conceito de sustentabilidade está dentro do tripé que refere-se a: 

ambiental, social e econômico. O conceito criado em 1994 por John Elkington, 

cofundador da organização não governamental SustainAbility (IDEA, 2009), se 

desdobra em novos conceitos, sendo um destes conhecido como Triple Bottom 

Line (TBL), que mensura o desempenho econômico, social e ambiental, por 

meio de algumas ferramentas para avaliação de impactos. 

Van Bellen (2006), realizou um levantamento dos sistemas de 

indicadores mais utilizados, na perspectiva dos especialistas em 

desenvolvimento sustentável. E como resultados foram identificados os três 

modelos mais lembrados, a saber: a) Ecological  Footprint Method (EFM) ou 

Pegada Ecológica: consiste em mensurar a capacidade de carga que integra a 
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máxima população que pode ser suportada no sistema; b) Dashboard of 

Sustainability ou Painel de Sustentabilidade: busca avaliar a performance 

ambiental, social e econômica, e fornecer um relato da sustentabilidade; c) 

Barometer of Sustainability ou Barômetro da Sustentabilidade: é um modelo 

sistêmico que busca mensurar o bem-estar ambiental e o bem-estar social a 

fim de checar o progresso em direção à sustentabilidade.   

Além dos benefícios à sociedade e ao meio ambiente, as utilizações 

destes modelos são apreciadas por investidores e são ferramentas obrigatórias 

às empresas de sociedade anônima. Nos últimos anos, muitas empresas 

brasileiras de sociedade anônima e limitadas também têm se utilizado de 

alguns indicadores como forma de se tornar mais competitiva no mercado, 

evidenciando e promovendo a empresa como sustentável, demonstrando sua 

atuação com a responsabilidade social e ambiental. Barbieri (2016) destaca 

que os investidores se utilizam destes modelos a fim de minimizar os riscos de 

seus investimentos. 

Dentro desta perspectiva, empresas brasileiras de grande porte têm se 

utilizado também dos padrões de relatório de Sustentabilidade da Global 

Reporting Initiative (GRI), uma organização internacional com sede em 

Amsterdã, pioneira nos relatórios de sustentabilidade desde a década de 1990, 

que fornece os padrões mais utilizados no mundo permitindo que empresas, 

governos, sociedade e diversas outras organizações entendam, comuniquem o 

impacto do negócio e tomem decisões assertivas em questões críticas sobre 

sustentabilidade, tais como: mudanças climáticas, direitos humanos e 

corrupção. Nos relatórios de sustentabilidade também são apresentados os 

valores e o modelo de governança da organização e demonstram a ligação 

entre sua estratégia e seu compromisso com uma economia global sustentável, 

corroborando com o tripé da sustentabilidade (GRI, 2017). 

Os impactos ambientais ocasionados pelas empresas não são um 

assunto recente. Entretanto, cada vez mais as empresas têm informado sua 

preocupação com o meio ambiente, pois entenderam que a sociedade 

atualmente tem atrelado a imagem da empresa ao quanto ela é sustentável, 

tornando-se assim não só uma questão de cumprimento das obrigações com 
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os órgãos ambientais, mas também uma questão de sobrevivência no mercado 

e vantagem competitiva frente a seus concorrentes (STAREC et al., 2014). 

Segundo dados do Censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Município de Guarulhos possui uma 

população de 1,3 milhões de habitantes e mais de 30.000 empresas atuantes. 

O Parque Industrial de Cumbica possui em torno de 5.000 empresas dos mais 

diversos segmentos, sendo muitas consideradas de grande porte. Contudo, um 

número ínfimo destas empresas apresenta relatórios de sustentabilidade 

(IBGE, 2017).  

Os indicadores ambientais são dinâmicos e variam de acordo com a 

natureza do objeto, o qual neste trabalho serão o gerenciamento da água, no 

meio industrial, e o lucro líquido da empresa, analisados no período que cada 

empresa disponibiliza seus relatórios anuais. Apesar de existirem diversos 

modelos de relatórios de sustentabilidade, ainda não há um padrão 

estabelecido obrigatório, o que possibilita neste trabalho a utilização dos 

indicadores dos quatro modelos abordados, extraindo partes específicas, de 

acordo com as informações válidas para cada segmento, para um grupo de 

empresas atuantes no Município de Guarulhos, que foram previamente 

selecionadas para esta pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivo, analisar a evolução do nível de 

evidenciação das informações relacionadas à gestão de recursos hídricos dos 

relatórios de sustentabilidade das seguintes empresas listadas no índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA (2018), atualmente 

com o nome de B3, estando em fase de transição: AMBEV, EDP ENERGIAS 

BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., CCR S.A. e ACHÉ. Todas com 

atuação no Município de Guarulhos. Para chegar à evidenciação das 

informações serão utilizadas técnicas de análise de conteúdo qualitativa 

descritiva. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar o comportamento dos 

indicadores relacionados ao gerenciamento da água de cinco empresas 

atuantes no Município de Guarulhos e confrontar esse dado com o 

comportamento do lucro líquido de cada uma das empresas. Assim, verificar a 

eficiência em relação à sustentabilidade empresarial de cada uma das 

empresas da pesquisa. Quatro dessas empresas são de capital aberto listadas 

na BM&FBOVESPA, três que façam parte do grupo que recebeu o ISE de 2018 

e uma que não possui capital aberto.  

 

2.2. Objetivo Específico 

Análise qualitativa descritiva com evolução temporal, através da 

elaboração de uma tabela com indicadores ambientais relativos à gestão da 

água, através de dados publicados nos Relatórios de Sustentabilidade das 

empresas Aché, Ambev, CCR Nova Dutra, EDP Energia e Itaú Unibanco, onde 

serão analisados os seguintes parâmetros:   

I. Retirada por fonte 

II. Água reciclada 

III. Água reutilizada 

IV. Controle de efluentes 

V. Lucro líquido. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Por meio de análises dos resultados de pesquisas desenvolvidas sobre 

a qualidade das águas do Município de Guarulhos, pode-se verificar a baixa 

qualidade da água deste Município. 

 Rosa (2014), analisou a qualidade da água em três pontos do Córrego 

Taquara do Reino e após analises físico-químicas e microbiológicas, constatou 

o elevado grau de degradação deste córrego, com altas taxas de contaminação 

fecal por Escherichia Coli, fato que implica graves riscos à comunidade local. 

 Silva (2017), trabalhou com a qualidade da água da Bacia Hidrográfica 

do Córrego Taboão e verificou que a baixa qualidade encontrada está 

diretamente relacionada com o tipo de uso e ocupação do solo da área de 

estudo. A ausência de saneamento básico para coleta e tratamento dos 

esgotos domésticos e efluentes industriais foram determinantes na baixa 

qualidade das águas verificada nas análises. Foram coletadas amostras de 

água para análise laboratorial em 4 pontos e todos os 4 pontos apresentaram 

algum grau de degradação ambiental. Porém, os pontos mais à jusante (pontos 

2, 3, e 4) apresentaram classificação péssima devido à intensa urbanização 

além da presença de indústrias, ocasionados pelos efluentes industriais ao 

longo do percurso do córrego. 

 Martinez (2012), analisou o reflexo do tipo de uso e ocupação do solo na 

qualidade da água do alto curso do Rio Baquirivu-Guaçu, região que 

compreende parte de Guarulhos e Arujá. O autor cita que ao se comparar a 

qualidade da água da área de estudo com os índices impostos pela Legislação 

Brasileira, fica evidente que não se atende as condições mínimas exigidas, pois 

a água apresenta aspecto desagradável quanto à cor e odor, presença de 

substâncias químicas e de organismos prejudiciais à saúde. Essa baixa 

qualidade da água está relacionada às modificações do tipo de uso do solo na 

área de estudo, onde as áreas de campo/agricultura cederam espaço para 

áreas urbanas e industriais, sem que, na mesma velocidade a infraestrutura 

sanitária contemplasse a coleta e tratamento de esgotos domésticos e dos 

despejos de efluentes industriais. 
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 Assim, fica evidencia-se que o lançamento inadequado de esgoto 

doméstico é um dos responsáveis pela baixa qualidade das águas dos 

córregos da área urbana de Guarulhos. Porém, os efluentes industriais são 

descritos em vários estudos como ator que contribui nesse cenário de 

degradação.  

Diante do exposto, os Relatórios de Sustentabilidade apresentados 

pelas empresas, principalmente as listadas na BM&FBOVESPA como 

detentoras do ISE - devido à exigência de se comprovar com documentos 

todos os dados relatados - são importantes ferramentas para análise dos 

indicadores ambientais utilizados por essas empresas  contidas no ISE, na 

gestão de recursos hídricos e suas contribuições construtivas ou destrutivas na 

qualidade das águas do Município de Guarulhos.  
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Evolução da Sustentabilidade 

De acordo com Starec et al. (2014), a globalização dos mercados tem 

resultado em transformações econômicas, sociais, culturais e políticas nos 

países, nas empresas e na sociedade. A gestão empresarial, impulsionada 

pela intensificação da orientação neoliberal na economia e na vida das pessoas 

tem buscado resultados imediatos de curto prazo, predominantemente 

econômico, o que tem comprometido a qualidade de vida no planeta e 

agravado os problemas sociais. 

Atualmente a sociedade está mais consciente dos impactos ambientais e 

tem pressionado as empresas e o governo, diante do paradoxo de uma 

sociedade marcada pelo consumo predominante. Segundo Maróstica, 

Maróstica e Branco (2014), o conceito preferencialmente utilizado de 

desenvolvimento sustentável teve início em 1971 e foi concluído em 1987 

através do Relatório Brundtland, da Comissão Mundial de Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas (CMMAD), entendido como 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades".  

Em 1992, no Rio de Janeiro, a ideia defendida pela CMMAD foi 

ampliada, consolidando-se com a realização da Conferência da Organização 

das Nações Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, na qual 

representantes de 178 países discutiram e deliberaram sobre instrumentos 

orientados para a sustentabilidade do desenvolvimento. Foram assinados 

diversos acordos internacionais, dentre eles a Declaração do Rio de Janeiro, a 

Agenda 21 Global, a Convenção do Clima, e a Convenção da Biodiversidade. 

Philippi Jr. e Malheiros (2013), destacam que todos esses documentos tem a 

informação e os indicadores como peça-chave na estratégia para a 

transformação de padrões de consumo e produção mais alinhados com o 

conceito do desenvolvimento sustentável. 
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Barbosa (2007), defende que a mudança de paradigma das empresas, 

em que o único foco era o lucro, juntamente com os componentes 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável, que são o crescimento 

econômico, proteção ao meio ambiente e igualdade social, originaram o Triple 

Bottom Line (TBL), que segundo Elkington (1994), leva a organização a se 

concentrar não apenas sobre o valor econômico que adiciona, mas também 

sobre o valor social e ambiental que cria ou destrói, por meio de algumas 

ferramentas de mensuração de impactos. 

 

4.2 Indicadores de Sustentabilidade 

  Os empresários e administradores devem ter uma nova atitude para 

solucionar ou minimizar os problemas ambientais, eles precisam considerar a 

variável meio ambiente em suas tomadas de decisão e, adotar ações 

administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de 

suporte do planeta. A gestão ambiental é influenciada pelas pressões da 

sociedade, do governo, do mercado e, principalmente dos investidores, os 

quais procuram minimizar os riscos de seus investimentos (BARBIERI, 2016). 

Conforme Philippi Jr e Malheiros (2013), indicadores são uma medida 

que resume informações importantes sobre determinado fenômeno, ou seja, 

que aquilo está sendo efetivamente medido tenha um significado relevante, não 

sendo somente associado a essa medição, pois são ferramentas para a 

tomada de decisão. Os indicadores ambientais têm como finalidade revelar, de 

modo simplificado, fenômenos ambientais complexos. Devem sempre ser 

desenvolvidos visando o fornecimento de informações ao tomador de decisão e 

à comunicação pública. 

O Ecological  Footprint  Method (EFM), também conhecido como Método 

da Pegada Ecológica, é modelo de indicador desenvolvido pelos autores 

Wackernagel  e Ress (1996) para mensurar a sustentabilidade ecológica de um 

determinado sistema, que pode ser uma empresa, município, Estado ou País. 

Nossa e Carvalho (2003) defendem que a sociedade tem pressionado o 

Governo Brasileiro e as empresas para preservação do meio ambiente, 

principalmente quando as condições ambientais se tornam inadequadas devido 
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ao uso desordenado das atividades produtivas, alterando a relação entre o 

homem e o meio ambiente. 

O Dashboard of Sustainability, também conhecido como Painel da 

Sustentabilidade, assemelha-se a um painel de automóvel. Para Hardi e 

Semple (2000), esse formato do Painel de Sustentabilidade constitui uma 

ferramenta útil aos tomadores de decisão, de instituições públicas ou privadas, 

no sentido de melhor direcionar suas estratégias de desenvolvimento rumo à 

sustentabilidade. Dentro da dimensão ecológica deste modelo, os principais 

indicadores existentes são: emissão de gases potencializadores do efeito 

estufa (dióxido de carbono, metano e óxido nitroso) e destruidores da camada 

de ozônio, quando em intensas concentrações (cloro, flúor e carbono); 

concentração de poluentes atmosféricos; terras aráveis; área florestal; 

urbanização; moradias urbanas informais; uso de fontes de água renovável; 

demanda bioquímica de oxigênio dos corpos d’água; concentração de 

coliformes fecais em água potável; área de ecossistemas nativos; porcentagem 

de área protegida; e presença de mamíferos e pássaros. 

O Barômetro da Sustentabilidade (BS) foi desenvolvido na década de 

1990 pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e pode 

ser utilizado em qualquer nível do sistema, do local ao global. O método 

pressupõe que o desenvolvimento sustentável seja uma combinação entre o 

bem-estar humano e bem-estar ecossistêmico. Logo, essas duas dimensões 

são consideradas conjuntas, mas medidas separadamente (Prescott-Allen, 

2001). Cada uma das dimensões se subdivide em cinco elementos, sendo que 

para a dimensão ecossistêmica foram elencados os elementos terra, ar, água, 

espécies e utilização dos recursos; já para a dimensão humana os elementos 

são: riqueza, conhecimento e cultura, população e saúde, comunidade e, por 

fim, equidade. 

A GRI possui padrões de relatórios de sustentabilidade que informam 

publicamente sobre diversos impactos econômicos, ambientais e sociais. O 

relatório de sustentabilidade com base nos padrões fornece informações sobre 

as contribuições positivas ou negativas de uma organização para o 

desenvolvimento sustentável. As normas do GRI possuem 36 Padrões de 

Relatórios de Sustentabilidade e um Glossário. A série 300 dos padrões GRI 



 
 
 

10 
 

inclui padrões específicos de tópicos usados para relatar informações sobre os 

impactos materiais de uma organização relacionados a temas ambientais, 

como materiais, energia, água, biodiversidade, emissões, efluentes e resíduos, 

conformidade ambiental e avaliação ambiental do fornecedor (GRI, 2017). 

Dentro da série 300, há o GRI 303 que aborda o tema água, foco de estudo 

deste trabalho. Esta norma pode ser usada por uma organização de qualquer 

porte, tipo, setor ou localização geográfica que deseje relatar seus impactos 

relacionados a este tópico.  

A ONU reconhece que o acesso à água doce como um direito humano, 

por ser essencial à vida humana e ao bem-estar. Uma empresa pode impactar 

os recursos hídricos por meio de sua retirada e consumo de água. Os impactos 

sobre as retiradas de um sistema de água podem afetar de diversas maneiras 

como (GRI, 2017): 

 Baixa do nível do lençol freático, reduzindo o volume de água 

disponível para uso ou alteração da capacidade de um ecossistema 

desempenhar suas funções; 

 Impactos mais amplos sobre a qualidade de vida na área, incluindo 

consequências econômicas e sociais; 

 Consequências para as comunidades locais ou povos indígenas para 

quem a fonte de água é importante.  

As divulgações desta norma no relatório de sustentabilidade possibilitam 

o fornecimento de importantes informações sobre os impactos de uma 

organização relacionados à água e como ela os gerencia. 

Na norma GRI 303 existem três tipos de divulgação:  

 Divulgação 303-1 Retirada de água por fonte;  

 Divulgação 303-2 Fontes hídricas significativamente afetadas pela 

retirada de água; 

 Divulgação 303-3 Água reciclada e reutilizada. 

O assunto sobre indicadores ambientais é extremamente vasto. Há 

diferentes indicadores que podem ser aplicados em diferentes situações, em 

conjunto ou não. Segundo Borja e Moraes (2003), a indicação de indicadores 

ambientais é condicionada ao conhecimento da área de estudo (empresa, 
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Município, Estado ou País), aos objetivos do sistema de indicadores, os 

campos disciplinares que participarão da avaliação, as técnicas e instrumentos 

de coleta de dados e quais métodos de ponderação e agregação de cada 

indicador. Os indicadores ambientais podem ser baseados em diferentes 

categorias de análise e variáveis propostas, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Categorias de análise e variáveis propostas para os Indicadores 
Ambientais (Borja, 1997 apud Borja e Moraes, 2003). 

Categoria de análise Variáveis 

Moradia 
Conforto e segurança construtiva, acesso à propriedade 

da Terra e localização 

Saneamento 
Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza  

urbana, drenagem urbana. 

Infra-estrutura urbana Energia elétrica, iluminação e sistema viário. 

Serviços urbanos Abastecimento comercial, comunicação e transporte público. 

Infra-estrutura social e cultural Saúde, educação e lazer/cultura. 

Conforto do ambiente Conforto acústico, térmico e visual e qualidade do ar. 

Paisagem urbana 

Espaços públicos, patrimônio histórico/artístico, patrimônio  

construído e áreas verdes, arborização, elementos e atributos 

naturais e comunicação visual. 

Cidadania 
Segurança pública, justiça e informação, acesso e 

 participação na gestão pública e organização popular. 

  

 

4.3 Controle de Sustentabilidade 

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão é fruto da combinação entre a 

BM&FBOVESPA e a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos 

(CETIP). Essa combinação a tornou uma das maiores empresas provedoras de 

infraestrutura para o mercado financeiro do mundo em valor de mercado. A 

BM&FBOVESPA, a partir de 2012, passou a recomendar às empresas listadas 

que publicavam relatórios de sustentabilidade, integrado ou similar e onde este 

estava disponível. Em caso negativo, as empresas deveriam explicar por que 

não o faziam. Essa iniciativa, intitulada Relate ou Explique para Relatório de 

Sustentabilidade ou Integrado, realizada em parceria com a GRI e em apoio ao 

International Integrated Reporting Council (IIRC), objetivava uma adesão 
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progressiva das companhias à prática de reportar para os investidores 

informações e resultados relacionados às dimensões ambiental, social e de 

governança corporativa (BMF, 2017). 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, sob o aspecto da sustentabilidade 

corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa. Também expande o entendimento em relação 

às 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 (BMF, 2017). O ISE é 

atualmente uma referência para avaliação do desempenho das empresas.  

O ISE busca detectar a capacidade de geração de 
valor das empresas e o nível de risco associado ao 
seu desempenho em diferentes dimensões da 
sustentabilidade (...). Espera-se que o ISE sirva de 
instrumento para despertar a consciência das 
empresas e dos investidores” (BIDERMAN, BRITO e 
MONZONI, 2006, pg. 6). 

 

Estudos do Sustainable Investment Forum (SIF) para a Europa e 

Estados Unidos, pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) na pesquisa 

Sustainability Nears a Tipping Point e pelos relatórios do Principles for 

Responsible Investment (PRI) mostraram resultados convergentes nos 

investimentos sustentável e responsável. Os investidores ganham por meio de 

prêmio no valor das ações, e as empresas, maior rentabilidade e valor de 

mercado. As empresas que fazem parte da carteira, apresentam um valor de 

mercado de 10% a 19% maior em relação às demais (SIMONETTI et al., 2012). 

 

4.4. Relatório de Sustentabilidade 

O relatório de sustentabilidade é um relatório publicado por uma 

empresa ou organização sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais 

causados por suas atividades. Ele também apresenta a ligação entre a 

estratégia da empresa e seu compromisso com uma economia global 
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sustentável e é a principal plataforma para comunicar o desempenho e os 

impactos da sustentabilidade, sejam eles positivos ou negativos (GRI, 2007). 

Para Barbieri (2016), o relatório de sustentabilidade deve informar a 

eficiência econômica, equidade social e respeito ao meio ambiente. O relatório 

é um ato voluntário, que depende de como os tomadores de decisões 

entendem a responsabilidade social, divulgado ao público em geral como 

prestação de contas à sociedade e aos acionistas e, apesar de existirem 

diversos padrões, não há um modelo obrigatório, sendo o GRI o padrão de 

relatório de sustentabilidade mais influente.  

Devido à ausência de um padrão de relatório de sustentabilidade 

obrigatório, as empresas adotam modelos próprios ou modelos reconhecidos 

que definem indicadores que servem para evidenciar as ações socioambientais 

implementadas. Castro, Siqueira e Macedo (2009) afirmam que a abrangência 

do relatório contempla não só ao atendimento das pretensões dos stakeholders 

da organização, mas também abrange todas as informações necessárias à 

análise do perfil socioambiental das empresas. Freeman (1984), definiu um 

stakeholder como qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado 

pela realização dos objetivos da empresa. 

Para se construir uma economia e um mundo sustentável é necessário 

construir e manter a confiança nas empresas e nos governos. A transparência 

é a base de um relatório de sustentabilidade. As decisões tomadas diariamente 

por empresas e governos impactam diretamente os seus stakeholders e o nível 

de confiança com estes. Sendo assim, quanto maior a transparência, maior a 

possibilidade de tomada de decisão assertiva (GRI, 2018). 

Para garantir a transparência e qualidade das informações descritas, a 

GRI defende duas classes de princípios para relatos de sustentabilidade (GRI, 

2013): 

1) Princípios para definição do conteúdo do relatório: 

a) Inclusão das partes interessadas (Stakeholders): A organização deve 

identificar seus stakeholders e explicar no relatório as medidas que 

adotou para responder às expectativas e interesses razoáveis dessas 

partes. 
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b) Contexto da Sustentabilidade: O relatório deve descrever o desempenho 

da organização no contexto mais amplo da sustentabilidade, tendo como 

pergunta subjacente aos relatos de sustentabilidade, como a 

organização está contribuindo ou pretende contribuir no futuro para a 

melhoria ou deterioração de condições econômicas, ambientais e 

sociais, desdobramentos e tendências em nível local, regional ou global. 

c) Materialidade: o relatório deve abordar aspectos que reflitam os 

impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da 

organização, ou que possam influenciar consideravelmente as 

avaliações e decisões de stakeholders. 

d) Completude: A cobertura de aspectos materiais e seus limites deve ser 

suficientemente ampla para refletir impactos econômicos, ambientais e 

sociais significativos e permitir que stakeholders avaliem o desempenho 

da organização no período analisado. Envolve principalmente as 

dimensões de escopo, limite e tempo. 

 

2) Princípios para assegurar a qualidade da informação: 

a) Equidade: O relatório deve refletir aspectos positivos e negativos do 

desempenho da organização, de modo a permitir uma avaliação 

equilibrada do seu desempenho geral. 

b) Comparabilidade: A organização deve selecionar, compilar e relatar as 

informações de forma consistente. As informações relatadas devem ser 

apresentadas de modo que permita aos stakeholders analisar mudanças 

no desempenho da organização ao longo do tempo e subsidiar análises 

relacionadas a outras organizações. 

c) Exatidão: As informações devem ser suficientemente precisas e 

detalhadas para que os stakeholders possam avaliar o desempenho da 

organização relatora. 

d) Tempestividade: A organização deve publicar o relatório regularmente e 

disponibilizar as informações a tempo para que os stakeholders tomem 

decisões fundamentadas. 

e) Clareza: A organização deve disponibilizar as informações de forma 

compreensível e acessível aos stakeholders que fazem uso do relatório. 
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f) Confiabilidade: A organização deve coletar, registrar, compilar, analisar e 

divulgar as informações e processos usados na elaboração do relatório 

de uma forma que permita sua revisão e estabeleça a qualidade e 

materialidade das informações. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Área de estudo 

Segundo dados do IBGE, o Município de Guarulhos está localizado a 

nordeste da cidade de São Paulo e possui uma área de 318,7 km2. Guarulhos 

faz parte de um conjunto de 39 Municípios que compõem a região 

Metropolitana da cidade de São Paulo (Figura 1). Delimitação dos Municípios: a 

Norte Mairiporã e Nazaré Paulista, à Nordeste Santa Izabel, à Leste Arujá, à 

Sudeste Itaquaquecetuba, à Sudeste, sul, Oeste e Noroeste São Paulo. 

 

Figura 1. Localização do Município de Guarulhos. 

 

 Fonte: Baseado em Oliveira et al. (2009). 

 

De acordo com um conjunto de fatores, como forma de ocupação de sua 

área, políticas públicas e localização, Guarulhos tornou-se um centro 

estratégico de distribuição e logística para a economia da Região Metropolitana 

de São Paulo e, inclusive, para o Estado de São Paulo, pois está situado entre 

as duas principais rodovias do Brasil: BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), que 

faz a ligação entre as capitais São Paulo e Rio de Janeiro; e BR-381 que faz a 
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ligação entre São Paulo e Belo Horizonte e recebe neste trecho o nome de 

Rodovia Fernão Dias (BARROS, 2017).  

 

5.1.1.   Hidrografia 

Os limites com o município de São Paulo são estabelecidos, 

respectivamente, com o Rio Cabuçu de Cima a oeste de Guarulhos, e com o 

rio Tietê a sul de Guarulhos. Faz limite ainda com o município de Arujá através 

do Rio Jaguari. Guarulhos é dividido em 5 principais bacias hidrográficas, 

conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Mapa Hidrográfico de Guarulhos. 

 

     Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2008). 
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De acordo com Oliveira et al. (2007), no Município de Guarulhos 

destacam-se alguns cursos d’água, tais como: Piracema, Pedrinhas, Canal de 

Circunvalação, Itapegica, São João, Queromano, Cavalos, Cubas, Japoneses, 

Cocaia, Taboão, Invernada (ou Cachoeirinha), Capão da Sombra, Água Suja, 

Tanque Grande, Lavras, Guaraçau, Taboão (Aracília), Água Chata, Moinho 

Velho, Baquirivu-Mirim, Cocho Velho, Parati-Mirim, Popuca e Botinha. Alguns 

deles deságuam nos rios Baquirivu-Guaçu e Cabuçu de Cima, outros 

diretamente no Rio Tietê, que é o destino final das águas drenadas das áreas 

urbanas de Guarulhos. Parte do município, em zona rural, ainda apresenta 

relação com a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, como é o caso dos 

ribeirões Tomé Gonçalves e Itaberaba e dos córregos Jaguari e Morro Grande, 

ambos no bairro do Morro Grande. 

 

5.1.2. Clima 

Como característica básica, o Município de Guarulhos apresenta inverno 

seco e o verão chuvoso, com influência de frentes frias antárticas e da umidade 

proveniente do oceano Atlântico. O período chuvoso é marcado pela ocorrência 

de pancadas de chuvas que podem atingir valores superiores a 50 mm 

acumulados em uma hora, sendo comum o processo de enchentes nestas 

ocasiões. Por outro lado, a umidade do ar pode atingir valores inferiores a 20%, 

em episódios problemáticos à saúde pública e risco de incêndios (RIBEIRO, 

2016).  

A área intensamente urbanizada da Região Metropolitana de São Paulo 

e de Guarulhos encontra-se numa região abrigada entre as Serras da 

Cantareira ao norte e do Mar ao sul, onde a circulação atmosférica nem 

sempre é favorável, existindo a possibilidade de eventos de baixa qualidade do 

ar, levando em consideração a enorme quantidade de gases lançados pelos 

veículos automotores da metrópole, indústrias e aeronaves, agravados ainda 

mais pelo fenômeno de inversão térmica que pode ocorrer nos períodos de 

inverno (ANDRADE et al., 2008). 
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5.1.3. Meio socioeconômico de Guarulhos: uma síntese histórica 

De acordo com Graça (2007), o desenvolvimento econômico de 

Guarulhos começou com a descoberta de jazidas de ouro em 1590, por Afonso 

Sardinha, demarcando o início do processo de uso e ocupação do solo, em 

especial nas regiões da Serra de Itaberaba, Bananal, Tanque Grande e Lavras, 

na porção norte do município, nas unidades de relevo de montanhas e 

morrotes. 

Ainda, de acordo com a mesma autora, entre os séculos XVII e XVIII, 

inúmeras sesmarias foram entregues aos arrendatários, para a prática da 

agricultura, mineração, criação de gado e produção de aguardente, 

promovendo a ocupação territorial com a utilização da mão-de-obra escrava 

(indígena e negra). 

Com a paralização da exploração aurífera, ao final do século XVIII, 

foram desenvolvidas atividades agrícolas (horticultura e avicultura) e, 

posteriormente, as industriais extrativas (argila/areia), principalmente nas 

várzeas dos rios Baquirivu - Guaçu, Tietê e Cabuçu de Cima (MESQUITA, 

1998). O município torna-se cidade no início do século XX, passando a se 

chamar “Guarulhos”, pela Lei Estadual nº 1.021, de 06 de novembro de 1.906. 

O crescimento socioeconômico de Guarulhos começa a se desenhar na 

década de 1950, com a execução do Plano Rodoviário Nacional, ocasião que 

se constroem duas rodovias no município: Presidente Dutra e Fernão Dias. 

De acordo com o uso e a ocupação da terra, pode-se observar que as 

áreas mais altas que haviam sido abandonadas pela extração do ouro, 

começaram a ser procuradas pela agricultura e pecuária (zona rural) e as áreas 

mais baixas deram início à fase industrial e urbana. Devido à forte 

industrialização na década de 1970, o contingente humano condicionou a 

formação de loteamentos efetuados sem grandes preocupações geotécnicas, 

que avançaram das unidades de relevo mais planas em direção a norte, nas 

áreas em declive (RIBEIRO, 2016).  
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5.1.4. Uso e ocupação do solo 

 Em relação tipo de ocupação do solo do Município de Guarulhos, a 

maior porção urbana e mais homogênea encontra-se nos bairros próximos ao 

centro do município (porção sul, onde predominam os usos habitacionais, 

comerciais e de serviços). Nos bairros localizados a oeste do Aeroporto 

Internacional de São Paulo (Cumbica), encontram-se indústrias e galpões de 

porte pertencentes às transportadoras (MESQUITA, 1998). 

Entretanto, Mesquita (1998) ainda observa-se um avanço da área 

urbana para a porção norte do município (área ambientalmente mais 

preservada). Neste contexto, destacam-se os bairros Cabuçu, Invernada, 

Fortaleza e Água Azul. Todos estes quatro bairros apresentam crescimento 

desordenado, predomínio de uma população de baixa renda, deficiência de 

infraestrutura urbana (calçamento, limpeza das vias, limpeza de córregos e 

coleta de esgoto), além de ocupação ilegais para instalação de unidades 

habitacionais, muitas vezes em áreas de risco (deslizamento de encostas ou 

áreas de inundação pela proximidade dos córregos).   

 

5.2. Grupo de empresas da pesquisa 

A primeira etapa da metodologia foi a coleta de dados secundários 

extraídos dos relatórios sociais de quatro empresas listadas na 

BM&FBOVESPA, de diferentes segmentos – Ambev, CCR Nova Dutra, EDP 

Energia e Itaú Unibanco, e uma que não está listada (Aché), as quais oferecem 

produtos e serviços no município de Guarulhos, foco de análise devido à 

necessidade de saber como as empresas veem o meio ambiente e quais são 

os indicadores utilizados de fato. A escolha das empresas se deu pela riqueza 

de detalhes nos relatórios de sustentabilidade, a real preocupação com a 

dimensão ambiental e, a possibilidade de se comparar os indicadores focados 

em cada segmento. 

A apresentação de uma empresa não listada na BM&FBOVESPA se dá 

para mostrar que não são somente as empresas listadas que se preocupam 

em realizar e apresentar seu relatório de sustentabilidade. A Aché foi escolhida 

visto que divulga anualmente seu relatório de sustentabilidade desde 2012, 
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devido a sua preocupação em evoluir na gestão e prestar contas à sociedade e 

por ser uma empresa de grande porte, tendo grande impacto no município de 

Guarulhos.  

Foram coletadas informações referentes aos indicadores ambientais 

relativos à água, como retirada por fonte, água reciclada, água reutilizada e 

controle de efluentes, e o lucro líquido (indicador econômico), através da 

análise de relatórios públicos de sustentabilidade das empresas. A escolha do 

município de Guarulhos como universo de pesquisa baseou-se no relevante 

papel econômico, demográfico e geográfico que ele possui no Estado de São 

Paulo. 

 

5.3. Uso dos indicadores 

 

5.3.1. Indicadores de desempenho ambiental 

Os documentos analisados serão todos os relatórios de sustentabilidade 

publicados e disponíveis na internet, das empresas Aché, Ambev, CCR Nova 

Dutra, EDP Energia e Itaú Unibanco. O critério de escolha das empresas que 

compõe a amostra foi embasado na listagem da BM&FBOVESPA com as 

empresas selecionadas para 2018, divulgada na home page da própria 

BM&FBOVESPA. O universo da pesquisa foi composto por 30 empresas 

brasileiras que utilizaram as diretrizes GRI para construir seus relatórios de 

sustentabilidade de 2017. Diante desta lista, selecionaram-se as empresas que 

atuam no Município de Guarulhos. 

Como o objetivo desta pesquisa é avaliar a evolução do desempenho 

sustentável da água e compará-lo com a evolução econômica no mesmo 

período serão analisados nos relatórios de sustentabilidade das empresas, 

aspectos quantitativos das informações presentes nos mesmos. 

Os indicadores essenciais foram desenvolvidos através de processos da 

GRI que envolvem as várias partes interessadas, com o objetivo de identificar 

os indicadores com aplicação generalizada e que se presumem relevantes para 

a maioria das organizações. As organizações devem elaborar os seus 
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relatórios com base nos indicadores essenciais, a não ser que sejam 

considerados não relevantes de acordo com os princípios da GRI para a 

elaboração de relatórios. Os indicadores complementares representam práticas 

emergentes ou questões que podem ser relevantes para algumas 

organizações, mas não para outras (Leite Filho, Prates e Guimarães, 2009). Na 

Tabela 2 pode-se visualizar a quantidade de indicadores essenciais e 

complementares que abrangem as diretrizes GRI para relatórios de 

sustentabilidade. 

 

Tabela 2. Quantidade de Indicadores Essenciais e Complementares (EC – 
econômico; EN – desempenho ambiental; LA – desempenho social; HR – 
direitos humanos; SO – sociedade; e PR – responsabilidade pelo produto). 
 

INDICADORES EC EN LA HR SO PR 

Essenciais 7 17 9 6 6 4 

Complementares 2 13 5 3 2 5 

TOTAL 9 30 14 9 8 9 
    Fonte: Leite Filho, Prates e Guimarães (2009). 

  

Nesta pesquisa foram utilizados os indicadores ambientais essenciais 

relativos ao gerenciamento da água (retirada por fonte, água reciclada e 

reutilizada e controle de efluentes) pelas empresas que compõem a análise e 

durante o período que será possível analisar, que está em acordo com os 

relatórios que cada uma das empresas disponibiliza para downloads, nos seus 

sites.  

 

5.3.2. Indicadores de desempenho econômico 

Para os mesmos períodos de coleta de dados de desempenho ambiental 

coletados nos relatórios anuais das empresas, também foram coletados dados 

relativos ao desempenho econômico (lucro), em cada um dos relatórios anuais 

das empresas selecionadas nesta pesquisa, referente a todo o período de 

análise. 
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5.3.3. Indicadores de desempenho ambiental x econômico 

 Após a análise dos dados de desempenho ambiental e econômico foi 

feito um confronto destas informações de maneira individual (para cada uma 

das cinco empresas analisadas), para, então, verificar se no universo amostral 

desta pesquisa ambos indicadores de desempenho possuem comportamentos 

cronológico similares.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Levantamento de informações relativas às empresas do estudo 

 

6.1.1. AMBEV S.A. 

A Ambev S.A. é uma empresa de capital aberto, sediada em São Paulo, 

constituída por ações ordinárias negociadas na B3 e na Bolsa de Valores de 

Nova York (NYSE). A Companhia é controlada pela Interbrew International B.V. 

(IIBV), AmBrew S.A. (AmBrew) – ambas subsidiárias da AnheuserBusch InBev 

(AB InBev) – e pela Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional 

de Beneficência. Ela é fruto de uma junção entre as centenárias Cervejaria 

Brahma e Companhia Antarctica, e atualmente opera em 16 países das 

Américas, sendo eles Antigua, Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, 

Chile, Cuba, Dominica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Republica 

Dominicana, Saint Vincent e Uruguai (AMBEV, 2018). 

O seu faturamento é de R$ 77 bilhões por ano, conforme relatório 

publicado em 2016. Fabrica, distribui e comercializa mais de 100 rótulos, 

provenientes das 26 marcas de Cerveja, 11 de refrigerantes, 1 de água, 1 de 

chá, 1 de isotônico, 1 de energético e 1 de suco. No Brasil emprega 32 mil 

colaboradores, possui 100 centros de distribuição direta e 6 de excelência, 

10.000 fornecedores distribuídos nas cinco regiões do Brasil e 34 cervejarias e 

maltarias. No município de Guarulhos há uma cervejaria, chamada de 

Cervejaria Água da Serra e 2 centros de distribuição. A Governança 

Corporativa da Ambev é integrada pela Assembleia Geral de Acionistas, o 

Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento, o Conselho 

Fiscal e a Diretoria Executiva. A empresa obteve aumento no seu lucro líquido, 

sendo R$ 8,5 bilhões em 2011 e R$ 13,1 bilhões em 2016 (AMBEV, 2017). 

A água é sua principal matéria-prima e a preservação dela faz parte da 

estratégia do negócio. Por isso, desde a década de 1990, a Ambev trabalha 

para diminuir o índice de consumo de água em suas cervejarias e unidades 

fabris. Ela defende que, reduzir o impacto ao meio ambiente, colabora para 
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aumentar o acesso à água potável da comunidade, e assim garante a 

perenidade do negócio (AMBEV, 2017). 

Em relação à gestão dos recursos hídricos, em 1995 a Ambev 

implementou um rigoroso Sistema de Gestão Ambiental, programa que 

monitora os índices de ecoeficiência em todas as suas cervejarias e demais 

unidades fabris, com o objetivo de diminuir cada vez mais o impacto da sua 

produção no meio ambiente (AMBEV, 2017). 

Em parceria com outras empresas instaladas próximo às suas 

cervejarias, inovaram e desenvolveram projetos para o reaproveitamento dos 

efluentes industriais tratados em suas cervejarias que seriam devolvidos ao 

meio ambiente. Nas cidades de São Luís (MA), Itapissuma (PE) e Aquiraz (CE) 

ampliaram a disponibilidade hídrica para outros setores por meio do 

reaproveitamento de parte dos efluentes na produção de alumínio, tijolos e 

plantação de cana (AMBEV, 2017). 

Ainda dentro do contexto dos recursos hídricos, a Ambev participa do 

Projeto Bacias, que tem o objetivo de recuperar e preservar importantes bacias 

hidrográficas no país. É uma iniciativa ambiciosa que possui dentro da 

Plataforma Água. Por meio de um amplo diagnóstico de cada bacia, foram 

reunidos parceiros e traçado um plano local com ações que incluem educação 

ambiental, restauração ecológica, práticas de conservação e PSA (Pagamento 

por Serviços Ambientais). O Projeto Bacias também oferece assistência 

gratuita aos agricultores para o CAR (Cadastro Ambiental Rural), o qual além 

de comprovar a regularização da propriedade, permite ao proprietário o acesso 

ao crédito e a programas de adequação ambiental (AMBEV, 2018). 

O primeiro Relatório de Sustentabilidade da Ambev foi divulgado em 

2011, devido entenderem que somente uma empresa sustentável é capaz de 

dar resultados sólidos, expressivos e de longo prazo. O relatório faz parte da 

conduta da Ambev em ser uma empresa transparente com todos os seus 

públicos de interesse. Neste relatório foi informado que, nos últimos 8 anos, a 

empresa reduziu o índice de consumo de água em mais de 27%. Cada fábrica 

possui um gerente de meio ambiente responsável pelas metas de redução de 

uso de água, diminuição do consumo de energia, da emissão de poluentes e 
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de carbono, aumento do índice de reciclagem de resíduos e garantia do 

tratamento da água utilizada para devolução na natureza. 

A preocupação da empresa com a redução do consumo de água não se 

restringe às suas operações. O Banco CYAN, criado pela Ambev em 2011, é 

uma iniciativa para estimular as pessoas a reduzirem o consumo de água no 

seu dia a dia. O objetivo é engajar a sociedade para que perceba que pode 

contribuir para que a água seja usada racionalmente, recompensando aqueles 

que conseguirem diminuir a utilização do recurso. Por meio de uma parceria 

com a concessionária de água do Estado de São Paulo (Sabesp) e com o 

CODAU (Centro de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba, no estado de 

Minas Gerais), o Banco permite o acesso à média de consumo de residência 

dos moradores de 6,2 milhões de imóveis registrados no estado de São Paulo 

e 120 mil imóveis da cidade de Uberaba atendidos pelo CODAU. No primeiro 

ano de funcionamento, o Banco CYAN fez com que seus correntistas 

economizassem cerca de 65 milhões de litros de água até o fim do ano. 

A preocupação com a escassez de água, devido às mudanças 

climáticas, fez com que a empresa implantasse processos de recuperação de 

torres de resfriamento e reuso, possibilitando que se tornasse mais eficiente. A 

Ambev possui 37 Estações de Efluentes Industriais (ETEIs) instaladas nas 

unidades do Brasil e de HILA-ex (América Latina Hispânica) que cuidam de 

100% dos efluentes industriais gerados pela empresa. 

A Ambev foi escolhida pela Revista Época Empresa Verde de 2016 

como uma das 20 empresas com melhores práticas ambientais do país. Foram 

avaliadas as estratégias ambientais das concorrentes e as ações voltadas para 

as mudanças climáticas, questões como impacto na biodiversidade, uso de 

matérias-primas renováveis, consumo consciente da água, destinação dos 

resíduos, eficiência energética e inovação no desenvolvimento de processos e 

produtos. 

 No Relatório de Sustentabilidade de 2016, a Ambev destacou que suas 

ações focaram na diminuição do consumo de água em suas cervejarias, na 

conservação de bacias hidrográficas e no acesso à água potável para 

comunidades no semiárido. 
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A água representa 90% de seu principal produto – a cerveja – levando a 

empresa a investir e trabalhar constantemente na eficiência hídrica. Desde 

1995, possui um sistema de gestão focado em diminuir o consumo de água de 

suas cervejarias e recuperar seus efluentes. Entre os anos de 2002 e 2016, 

reduziu em 43% o seu consumo de água. Os investimentos no tratamento de 

efluentes e seu direcionamento acontecem em todas as unidades fabris, 

entretanto, no relatório foi destacada a Cervejaria de Aquiraz, onde parte dos 

efluentes são direcionados para uma empresa vizinha, que com isso deixa de 

captar água limpa da natureza, tendo em vista que 100% do volume necessário 

para sua produção vem do efluente tratado desta cervejaria. 

 Em 2016, a Ambev constituiu um Comitê Externo de Especialistas em 

Segurança Hídrica, formado por especialistas em recursos hídricos dos mais 

diversos setores (academia, organização civil e setor privado) para nos 

aconselharem no tema. O Comitê a aconselhou a compartilhar a sua 

experiência em gestão hídrica com outras empresas e também a ajudar na 

questão do acesso à água potável.  

Em relação à questão de gestão hídrica, a Ambev desenvolveu em 

parceria com o Pacto Global da ONU, a Fundación Avina e a Carbon Trust uma 

plataforma gratuita do seu sistema de gestão de água online, chamada de 

Sistema de autoavaliação de eficiência hídrica (SAVeh). Com base no 

preenchimento de um autodiagnostico, a ferramenta gera um plano de ação 

personalizado para cada empresa, buscando o aumento da eficiência e a 

diminuição de desperdícios. A plataforma tem como objetivo principal auxiliar 

pequenas e médias empresas que utilizam água no seu processo produtivo a 

reduzir o consumo de água, contribuindo para aumentar a segurança hídrica no 

país. Esta plataforma já ajudou na redução de mais de 40% do consumo de 

água da empresa nos últimos 13 anos. 

Em relação à ajuda na questão do acesso à água potável, atualmente 35 

milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável de forma 

consistente e segura. Em 2016, a Ambev pesquisou sobre o problema e 

constatou que a maioria dessas pessoas reside no semiárido. Com base neste 

resultado, a empresa formou parcerias com organizações que já atuam na 
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região há décadas e desenvolveram uma água mineral chamada AMA, a qual 

reverte 100% do lucro com a sua venda, a projetos de acesso à água potável.  

Quanto à conservação de recursos hídricos, a Ambev ampliou seus 

esforços com a Coalizão Cidades Pela Água, liderada pela The Nature 

Conservancy, que busca impactar 12 regiões metropolitanas, 21 bacias 

hidrográficas e mais de 42 milhões de pessoas, para conservar e recuperar 

mananciais e rios em importantes regiões com estresse hídrico. A Coalizão já 

tem trabalhos iniciados em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, 

Vitória e Brasília e tem planos para iniciar trabalhos em outras seis regiões num 

futuro próximo. 

A Ambev possui uma Política de Responsabilidade Global e de 

Suprimentos que define padrões e princípios a serem seguidos pela empresa e 

também por sua cadeia de fornecedores em temas como direitos trabalhistas, 

humanos, ambientais e compliance. Em 2016 foram iniciadas as auditorias in 

loco nos fornecedores e terminaram em 2017, verificando na prática a 

aderência dos fornecedores às suas políticas como respeito à jornada de 

trabalho, prevenção de acidentes, uso de equipamentos de proteção individual, 

combate à corrupção, gestão de água, tratamento de resíduos, entre outras. O 

SAVeh foi implantado em seus fornecedores compartilhando o seu 

conhecimento em gestão e eficiência hídrica gratuitamente, visando incentiva-

los a reduzir o seu consumo de água. 

Nos relatórios não é apresentado o volume de consumo de água para 

cada litro de bebida produzido. Contudo, no relatório de 2011 a empresa 

informou querer reduzir o consumo para 3,5 litros de água, para cada litro de 

bebida produzido até 2012. No relatório de 2016, foi informado que em 2013 foi 

estipulada a meta global de redução para 3,2 litros de água o volume 

necessário para envasar 1 litro de bebida, a ser alcançada até 2017. 

No relatório publicado em 2011, a Ambev informou que o seu consumo 

de água foi de 3,75 Hectolitros (hl/hl) e no relatório de 2016, o valor informado 

foi menor, 3,04 hl/hl, havendo assim uma redução no consumo. Desde o 

primeiro relatório, a empresa informou atender aos indicadores de total de 

retirada por fonte, água reciclada, água reutilizada e controle de efluentes.  
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Conforme dados apresentados na Tabela 3, o consumo de água 

decresceu a cada ano durante todo o período da análise. Em contrapartida, os 

investimentos para redução do consumo de água trouxeram aumento do lucro 

líquido da empresa. Esse comportamento antagônico entre os 2 indicadores 

está representado na Figura 3.  

 

Tabela 3. Valores referente ao consumo de água e lucro líquido da Ambev, 
retirados dos relatórios anuais de 2011 a 2016.  

AMBEV S.A. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consumo de água TOTAL (hl/hl) 3,75 3,59 3,34 3,29 3,17 3,04 

Lucro líquido (R$ bilhões) 8,5 10,5 11,4 12,4 12,9 13,1 

Fonte: Baseado em: AMBEV (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015 e 2016).   

 

Figura 3. Comportamento dos indicadores ambiental e econômico da AMBEV, 
referente ao período entre 2011 e 2016. 

 

          Fonte: Baseado em: AMBEV (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015 e 2016).   
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6.1.2. Energias Brasil S.A. 

A EDP – Energias Brasil S.A. é uma empresa de capital aberto 

constituída por ações ordinárias negociadas na B3. Pelo 12º ano consecutivo 

ela integra a carteira do ISE da B3, atingindo a pontuação máxima em 5 das 7 

dimensões do índice. Ela faz parte do Grupo EDP e está presente no Brasil 

desde 1996 atuando nos segmentos de geração, distribuição, 

transmissão, comercialização e soluções de energia elétrica no país. Com sede 

na cidade de São Paulo, a EDP possui ativos em 12 estados: Amapá, Ceará, 

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins (EDP, 2017). 

Atualmente é o quinto maior grupo privado do segmento de Geração no 

Brasil, a quarta maior comercializadora privada de energia e o sexto maior 

grupo privado de distribuição de energia. Em 2017 a Receita Operacional 

Líquida totalizou R$ 11,76 bilhões, ante R$ 8,88 bilhões em 2016, um aumento 

de 32,5%. Investiu R$ 89 milhões em questões ambientais. Em Geração, 

detém 2,8 GW de capacidade instalada em 15 usinas hidrelétricas e uma 

termelétrica, localizadas em sete estados brasileiros; em Distribuição, opera em 

São Paulo e no Espírito Santo. Emprega 3.395 colaboradores. No município de 

Guarulhos a distribuição de energia é realizada pela EDP (EDP, 2017). 

A estrutura de Governança Corporativa da EDP é composta por 

Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, amparado por 

Comitês de Assessoramento, Diretoria e Conselho Fiscal de caráter não 

permanente. Ela está em linha com as práticas de governança do mercado, o 

que inclui os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. A empresa obteve aumento no seu lucro líquido, 

sendo R$ 439,8 milhões em 2007 e R$ 611,9 milhões em 2017. 

A água é fundamental para a geração de energia elétrica, tanto em 

hidrelétricas como em termelétricas. Sua escassez, portanto, impacta 

significativamente o desempenho do negócio. Assim, a Companhia investe em 

ações e tecnologias que visam à preservação e ao melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos (EDP, 2017). 
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O primeiro Relatório de Sustentabilidade da EDP Brasil foi divulgado em 

2005, entretanto, somente a partir do relatório de 2007 que foi possível a 

identificação de indicadores objetos de estudo deste trabalho. No relatório de 

2007, a empresa informou que neste mesmo ano consolidou seu 

posicionamento de promover a sustentabilidade em todos os aspectos de seu 

negócio, elaborando os programas de Redução do Consumo e Uso Racional 

da Água e Energia Elétrica, de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e de 

Redução do Consumo de Combustíveis. Os gastos com proteção ambiental 

foram de R$ 31,17 milhões, sendo R$ 2,8 milhões com a gestão de água 

residuais e R$ 5,5 milhões em proteção e recuperação de solos, águas 

subterrâneas e superficiais. 

A Enersul – nome que levou até 2009 como maior distribuidora de 

energia do Estado do Mato Grosso do Sul –, construiu em sua sede uma 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e, desenvolveu na cidade de 

Jardim, um projeto que prevê a captação de água das chuvas e o melhor 

aproveitamento de luz natural. A Enerpeixe – geradora com participação de 

60% do capital na usina hidrelétrica Peixe Angical, localizada no Rio Tocantins, 

construída em parceria com Furnas Centrais Elétricas, atualmente Eletrobrás 

Furnas, detendo 40% do capital –, desde 2005 realiza o Programa de 

Monitoramento da Qualidade de Vida da População Reassentada. A EDP 

acompanha e avalia as condições de vida de 107 famílias relocadas em áreas 

urbanas e rurais em decorrência da instalação do Aproveitamento Hidrelétrico 

(AHE) Peixe Angical. O monitoramento mostrou melhoria das condições de 

vida das famílias no que diz respeito à moradia, ao abastecimento de água, 

saneamento básico e ao acesso à educação. Todas as casas têm água potável 

e canalizada, banheiros com instalações sanitárias e adequada infraestrutura 

de transporte e educação. 

 Em 2007, a EDP ultrapassou a meta de redução de 3% do consumo de 

água nas unidades administrativas em relação a 2006. Uma das ações 

envolveu uma campanha de conscientização do público interno, como 

panfletos e gibis educativos, adesivos nos sanitários e ações de engenharia e 

controle, como a redução na vazão de torneiras e descargas sanitárias. Na 

Bandeirante – nome que levou até 2009 distribuindo energia em 28 municípios 
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nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São 

Paulo –, o consumo foi estimado em 54.400 m3, com base nos dados do 

primeiro trimestre do ano. Mediante desenvolvimento das ações, o consumo 

real ficou em 46.857 m3, abaixo da meta proposta para o período de 52.760 m3. 

O resultado dessas ações se refletiu na economia de 7,5 milhões de litros de 

água. 

No Grupo, o total de água consumida em 2007 foi de 78.446 m3. No 

período, diversas instalações foram adequadas, poços de captação de água 

subterrânea foram fechados e instalações de grande porte foram integradas ao 

sistema de abastecimento público de água. Todas as instalações apresentam 

correta destinação final de líquidos, seja para a rede pública de coleta, seja por 

meio de sistemas de fossa séptica construídos em conformidade com as 

normas técnicas aplicáveis. 

Em 2017, a EDP informou que foram inaugurados o novo prédio 

administrativo da Usina Termelétrica (UTE) Pecém e o Centro de Serviços da 

Distribuição Poá (CSD) da EDP São Paulo, que contam com sistema de 

captação de água pluvial nos telhados. Ainda na EDP São Paulo, destaca-se 

em 2017, a manutenção do sistema de captação de água de chuva, o que 

possibilitou o reuso de aproximadamente 8 mil litros de água, utilizadas para 

lavagem do piso e nas descargas dos mictórios do vestiário (EDP, 2017). 

Durante o período, a EDP Brasil consumiu 12.036.182 m³ de água, cerca 

de 6,1% menor que o consumo de 2016. O montante é menor na comparação 

com o total de água captado no ano anterior devido ao aumento da eficiência 

do consumo de água no processo produtivo da UTE Pecém e a conclusão das 

obras de construção da UHE São Manoel (EDP, 2017). 

O consumo de água bruta concentra-se na geração térmica, sendo que 

as demais atividades consomem água para fins administrativos. Nos últimos 

três anos foram realizados, projetos de otimização, que ocasionaram a redução 

de 8,6% do recurso consumido por MWh do ano de 2016 para o ano de 2017. 

Na UTE Pecém, o consumo de água por energia gerada reduziu de 2,476 

M3/MWH em 2016 para 2,279 M3/MWH em 2017 (EDP, 2017). 
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No canteiro de obras da UHE São Manoel a água é captada do Rio 

Teles Pires, tratada em Estação de Tratamento de Água (ETA) e, 

posteriormente, enviada para os diversos pontos de consumo. Já em relação 

ao descarte adequado dos efluentes, o tratamento é feito por meio de sistema 

de lagoas, sendo uma anaeróbia e uma facultativa aeróbia (EDP, 2017). 

A UTE Pecém, por sua vez, realiza análises das águas residuais a fim 

de verificar a qualidade por meio da medição de alguns parâmetros, como pH, 

temperatura, materiais sedimentáveis e sólidos suspensos totais, entre outros 

parâmetros. Sendo que em 2017 todos os efluentes descartados estavam 

dentro dos padrões exigidos pela legislação. Após essa etapa, o material é 

encaminhado para a Empresa de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), 

responsável pelo tratamento e destinação de efluentes – à exceção dos 

perigosos e dos contaminados por óleos e graxas, que são transportados para 

tratamento em empresas especializadas (EDP, 2017). 

Conforme dados apresentados nas Tabelas  4 e 5, o consumo de água, 

durante o período de análise, aumentou a cada ano até 2016 e teve redução 

em 2017. O lucro líquido da empresa aumentou até 2015, decrescendo em 

2016 e 2017. Esse comportamento entre os 2 indicadores está representado na 

Figura 4. Entretanto, este comportamento não é um retrato de prejuízo da 

empresa, muito pelo contrário, teve um aumento de valor de mercado, sendo 

4,7 bilhões em 2015 e 8,5 bilhões em 2017, corroborando com os estudos 

realizados por Simonetti et al. (2012), na qual informa que as empresas que 

fazem parte da ISE possuem aumento de valor de mercado.  

 No relatório publicado em 2007, a EDP informou que o seu consumo de 

água foi de 78.446 m3 e no relatório de 2017, o valor informado foi maior, 

12.036.182 m³, devido ao crescimento da empresa durante este período. Em 

2007, a EDP atuava apenas em 4 estados brasileiros, em 2017 passou a atuar 

em 12 estados brasileiros. Desde o relatório de 2007, a EDP informou atender 

aos indicadores de total de retirada por fonte, água reciclada, água reutilizada e 

controle de efluentes. 
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Tabela 4. Valores referente ao consumo de água e lucro líquido da Energias 
Brasil S.A., retirados dos relatórios anuais de 2007 a 2012.  

ENERGIAS BRASIL S.A. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Consumo de água TOTAL ( x 1.000 m³) 78,4 76,1 91,2 116,2 95,6 123,6 

Lucro líquido (R$ milhões) 440 389 696 583 491 344 
Fonte: Baseado em: EDP (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012). 

 

Tabela 5. Valores referente ao consumo de água e lucro líquido da Energias 
Brasil S.A., retirados dos relatórios anuais de 2013 a 2017.  

ENERGIAS BRASIL S.A. 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo de água TOTAL 
149,5 5898,0 10618,6 12812,8 12036,2 

( x 1.000 m³) 

Lucro líquido (R$ milhões) 376 744 1.265,9 667 612 
Fonte: Baseado em: EDP (2013, 2014, 2015, 2016 e 2017). 

 

Figura 4. Comportamento dos indicadores ambiental e econômico da Energias 

Brasil S.A., referente ao período entre 2007 a 2017. 

 

Fonte: Baseado em: EDP (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 

2017).   
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6.1.3. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. 

O Banco Itaú Unibanco é uma empresa de capital aberto, constituída por 

ações ordinárias negociadas na B3 e na Bolsa de Valores de Nova York 

(NYSE). Desde o início da criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) da B3, o Itaú Unibanco faz parte da carteira, mesmo quando suas 

operações eram separadas. O Banco Itaú iniciou suas operações em 1944 e o 

Unibanco em 1924, tendo cada uma delas adquirido diversas outras operações 

financeiras até realizarem a fusão em 2008. Entretanto, mesmo após a criação 

do Itaú Unibanco aumentaram ainda mais as aquisições de instituições 

financeiras, operando no Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, 

México, Panamá e Colômbia. Emprega 87.711 colaboradores, possui 3.780 

agências no Brasil e 531 no Exterior, 766 PABs (Postos de Atendimento 

Bancário) no Brasil e 26 no Exterior, 25.079 caixas eletrônicos no Brasil e 1.228 

no exterior (ITAÚ, 2018). 

Atualmente é um dos maiores bancos do mundo, com operações 

internacionais e bases sólidas na América Latina; e o 2º Banco classificado de 

acordo com a sua participação no total de ativos do setor bancário brasileiro, 

com R$ 1.331,8 bilhões, atrás apenas do Banco do Brasil S.A, o qual é uma 

estatal, com R$ 1.436,8 bilhões. O seu compromisso com o Brasil os leva a 

atuar como agente de transformação da sociedade, trabalhando para grandes 

causas, como cultura, educação, esportes e mobilidade urbana, continuamente 

buscando o bem comum e contribuindo com o desenvolvimento do País (ITAÚ, 

2017). 

A Governança Corporativa do Itaú é integrada pela Assembleia Geral de 

Acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Auditoria 

Independente, a Auditoria Interna e a Diretoria. A empresa obteve aumento no 

seu lucro líquido, sendo R$ 13,3 bilhões em 2010 e R$ 23,3 bilhões em 2016. 

O primeiro Relatório de Sustentabilidade do Itaú foi publicado em 2009, 

entretanto, somente a partir do relatório de 2010 que foi possível a identificação 

de indicadores objetos de estudo deste trabalho. No relatório de 2009, a 

empresa somente informou que uma das preocupações na gestão ambiental 

consistia na redução do consumo de água em todas as suas instalações, que a 
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maior parte do consumo tem origem na rede de abastecimento e, alguns 

desafios para o ano de 2010. 

Cumprindo o princípio da transparência dos relatórios de 

sustentabilidade, o Itaú iniciou o relatório de 2010 informando o resultado dos 

principais desafios assumidos. Dentro da questão socioambiental, 

especificamente em relação à água, foram assumidos três desafios. O primeiro 

desafio foi a ampliação das iniciativas de captação e reuso de águas pluviais, a 

qual foi iniciada com a instalação de caixa-d’água para captação de água 

pluvial (reutilização nos vasos sanitários do prédio A do Centro Administrativo 

Tatuapé).  

O segundo desafio foi a substituição das válvulas de descarga em todos 

os polos administrativos para obter uma economia mínima de 20% a 40% no 

consumo de água, e reforma dos principais prédios administrativos, onde o 

novo layout contempla torneiras mais econômicas, bem como válvulas de 

descarga dual-flush e mictório que consome 0,8 litro de água por acionamento. 

O terceiro desafio foi a utilização da água de reuso nas torres de 

refrigeração de outros edifícios administrativos, além dos que já usam esse 

processo. 

Em relação ao consumo de água, o Itaú Unibanco não afeta 

significativamente fontes hídricas, pois os prédios administrativos utilizam água 

apenas para atender às necessidades básicas dos funcionários, refrigeração e 

limpeza do ambiente. Entretanto, no relatório de 2010, informa detalhadamente 

a quantidade de água consumida, bem como as fontes utilizadas. O volume 

total de abastecimento de água por concessionárias foi de 710.381 m3 nos 

prédios administrativos e de 1.281.160 m3 nas agências. A água subterrânea 

retirada alcançou 89.803,45 m3, provenientes dos três poços artesianos do 

Centro Administrativo Raposo, que possuem cadastro inicial de uso da água 

em que consta concordância da Sabesp, no qual o processo de obtenção da 

outorga está em andamento, e do poço artesiano do Centro Administrativo ITM, 

que possui licença da prefeitura e da Sabesp. Neste ano não houve retirada de 

água de superfície (rios, lagos e oceanos).  



 
 
 

37 
 

No total, foram consumidos 2.081.344,00 m3 de água, excluindo água de 

reuso. O volume de água de reuso consumida foi de 40.929 m3. O percentual 

do volume total de água reciclada/reutilizada pela organização em relação ao 

volume total de retirada de água relatado é de 2%. O Itaú informou ainda que, 

toda a água utilizada é descartada em esgoto doméstico tratado pelas 

concessionárias, não tendo sido consideradas as perdas por evaporação do ar 

condicionado ou água para regas de jardim. 

No relatório de 2016, o Itaú Unibanco informou que uma das funções 

que os bancos possuem na economia é a possibilidade de interação com todos 

os setores, tendo assim potencial para influenciar mudanças positivas na 

sociedade. Eles interagem em questões socioambientais seus negócios, 

considerando as necessidades de clientes, colaboradores, da sociedade e dos 

órgãos reguladores. Para concessão de crédito, por exemplo, um dos critérios 

para aprovação é a análise socioambiental, em que a análise é realizada com 

base nos requisitos de cada produto e na estrutura de garantias proposta para 

cada linha de crédito. A análise de risco socioambiental de pequenas e médias 

empresas é conduzida utilizando-se ferramentas específicas, sendo iniciada a 

partir da categorização socioambiental do cliente, determinada a partir de 

critérios como consumo de água e energia, lançamento e geração de efluentes 

líquidos, emissões atmosféricas e risco para a saúde e segurança no trabalho. 

As empresas são categorizadas em A, B e C, sendo, respectivamente, alto, 

médio e baixo potencial de risco socioambiental. 

Em 2016 houve uma melhora no cenário de indisponibilidade hídrica em 

comparação com o ano anterior. Contudo, o Itaú Unibanco manteve o seu 

plano de resposta à emergência de água e energia criado em 2014, a fim de 

assegurar o fornecimento e a continuidade dos negócios do banco, simulando 

ações, definindo estratégias e acompanhando a gestão hídrica em suas 

operações (ITAÚ, 2017). 

Em 2016, foi consumido um total de 94.051,40 m3 de água de reuso, 

havendo redução em 32% do consumo de água de reuso comparado ao ano 

de 2015. A desativação do CAR (Centro Administrativo Raposo) contribuiu com 

a diminuição desse resultado, por ser um dos polos que faziam utilização de 

água de reuso. No total foram consumidas 1.410.592,40 m3 de água nas 
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instalações entre centros administrativos, centros tecnológicos e rede de 

agências. Este resultado mostrou uma redução de aproximadamente 4% 

comparado a 2015. 

Conforme dados apresentados na Tabela 6, o consumo de água 

decresceu a cada ano durante o período de análise até o ano de 2013, tendo 

um pequeno aumento em 2014 devido ao início das operações do novo Data 

Center de Mogi Mirim em São Paulo, mas volta a decrescer a partir de 2015. O 

lucro líquido da empresa aumentou até 2015, decrescendo em 2016. Esse 

comportamento entre os 2 indicadores está representado na Figura 5. 

  

Tabela 6. Valores referente ao consumo de água e lucro líquido do Itaú 
Unibanco, retirados dos relatórios anuais de 2010 a 2016.  

Itaú Unibanco Holding S.A. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consumo de água TOTAL  
2122 2058 1842 1675 1701 1472 1410 

( x 1.000 m³) 

Lucro líquido (R$ Bilhões) 13,3 14,6 13,2 16,5 21,8 26,1 23,3 
Fonte: Baseado em: Itaú (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). 

 

Figura 5. Comportamento dos indicadores ambiental e econômico do Itaú 

Unibanco Holding S.A., referente ao período entre 2010 a 2016. 

 

            Fonte: Baseado em: Itaú (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016).   

 



 
 
 

39 
 

A redução do lucro líquido foi oriunda das atividades de prestação de 

serviços e de produtos de seguridade massificados (operações de seguros, 

previdência e capitalização) e operações de crédito, cujo resultado foi 

negativamente afetado pela alta da inadimplência, levando esta atividade a um 

retorno de 9,4% sobre o capital regulatório, inferior ao custo de capital. O Itaú 

informou ainda em seu relatório que, ao final do ano de 2016 já houve redução 

da inadimplência, acreditando no crescimento do resultado nos próximos anos.  

Entretanto, este comportamento não é um retrato de prejuízo da 

empresa, pois teve um crescimento de 9,2% do patrimônio líquido dos 

acionistas controladores, atingindo R$ 122,6 bilhões ao final do ano de 2016, 

corroborando com os estudos realizados por Simonetti et al. (2012), na qual 

informa que as empresas que fazem parte da ISE possuem aumento de valor 

de mercado.  

No relatório publicado em 2010, o Itaú Unibanco informou que o seu 

consumo de água foi de 2.122.273 m3 e no relatório de 2016, o valor informado 

foi menor, 1.410.592 m3, havendo assim uma redução no consumo. Desde o 

relatório de 2010, a empresa informou atender aos indicadores de total de 

retirada por fonte, água reciclada, água reutilizada e controle de efluentes.  

 

6.1.4. CCR S.A. 

O Grupo CCR, tem como holding a CCR S.A., uma empresa de capital 

aberto constituída por ações ordinárias negociadas na B3. Comprometida com 

o desenvolvimento sustentável, integra pelo 6º ano consecutivo a carteira do 

ISE da B3. Fundada em 1999, atualmente é uma das maiores empresas de 

concessão de infraestrutura do mundo, operando em quatro principais áreas de 

negócios, com receita líquida de R$ 7,5 bilhões, sendo 76% provenientes de 

pedágios das rodovias e emprega 11.233 colaboradores (CCR, 2017). 

Em rodovias, administra 10 concessões, que totalizam 3.265 quilômetros 

nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul e 

fornece serviços de transmissão de dados por fibra óptica por meio da empresa 

do Grupo CCR criada para prestar serviços de comunicação multimídia (SCM). 

com foco na transmissão de dados em alta velocidade nos estados de São 
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Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Na área de mobilidade urbana, é responsável 

por operações de metrô, em São Paulo e na Bahia, e de barcas e veículo leve 

sobre trilhos (VLT), ambos no Rio de Janeiro (CCR, 2018).  

No segmento de aeroportos, detém participação acionária nas 

concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José 

(Costa Rica) e Curaçao e opera a Total Airport Service (TAS), prestadora de 

serviços de gerenciamento e administração de atividades em aeroportos, 

sediada nos Estados Unidos. No Brasil, possui a concessionária BH Airport, 

que faz a gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas 

Gerais. Dentre as concessões de rodovias, há a CCR NovaDutra que é a 

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. – BR-116, ligando Rio de 

Janeiro e São Paulo, passando pelo Município de Guarulhos, com 402 Km de 

extensão e teve o equivalente a 129.400.670 de veículos pedagiados em 2017 

(CCR, 2018). 

A estrutura de Governança Corporativa do Grupo CCR é formada pelo 

Conselho de Administração, responsável pela definição das diretrizes 

estratégicas e acompanhamento da gestão, pela Diretoria, que gerencia os 

negócios e a estratégia de crescimento, e pelos Comitês de Assessoramento, 

órgãos consultivos que subsidiam a análise de propostas da Diretoria e a 

avaliação de externalidades para prover mais agilidade ao processo de tomada 

de decisão. A empresa obteve aumento no seu lucro líquido, sendo R$ 671,7 

milhões em 2010 e R$ 1.797,5 milhões em 2017. 

As atividades desenvolvidas pelas unidades do Grupo CCR demandam 

o consumo de água e de energia elétrica para o funcionamento das instalações 

que atendem aos usuários. O Grupo CCR é comprometido com o 

desenvolvimento sustentável, o que implica atender às necessidades atuais de 

seus negócios sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem suas próprias necessidades. A utilização de forma racional e 

sustentável dos recursos naturais, em conformidade com os requisitos 

estabelecidos pela legislação e normas aplicáveis às atividades, contribui para 

assegurar a continuidade dos serviços ecossistêmicos e das operações no 

longo prazo (CCR, 2017). 
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  O primeiro Relatório de Sustentabilidade da CCR foi divulgado em 2005, 

entretanto, somente a partir do relatório de 2010 que foi possível a identificação 

de indicadores objetos de estudo deste trabalho. Nos relatórios de 2006 e 

2007, a empresa informou apenas apoio às campanhas governamentais em 

relação ao uso racional da água e informou não possuir um sistema para 

quantificar o indicador de uso total de água por fonte. No relatório de 2010, a 

empresa informou que, por iniciativa da alta gestão do Grupo, promoveram 

uma reflexão sobre suas influências positivas e negativas na sociedade e sobre 

a definição de prioridades em sustentabilidade em um processo que envolveu 

diversas áreas da Companhia e, que o seu objetivo é estar atenta às 

demandas de um mundo novo e em transformação que, ao mesmo tempo, 

amplia a responsabilidade das empresas e traz novas oportunidades.  

Para responder aos novos desafios mundiais do setor empresarial, cada 

vez mais cobrado por suas ações de responsabilidade socioambiental, a CCR 

deu início a um trabalho que incluiu análise, definição de prioridades e 

planejamento de ações estruturadas de forma a minimizar os impactos sociais, 

econômicos e ambientais de sua atividade e promover um desenvolvimento 

sustentável. As principais ações realizadas foram o monitoramento constante 

da qualidade do ar, da água, do solo e do nível de ruídos nas regiões onde 

atua e da morte de animais silvestres em decorrência de atropelamentos. 

 Em 2010, a CCR informou que o seu consumo de água é viabilizado 

pela rede pública de abastecimento e, em algumas unidades, por poços 

artesianos e, que neste ano não houve grande variação no consumo. Na CCR 

ViaOeste, os dados de 2009 registraram consumo de 13.059 m3, ante 14.600 

m3 em 2010, aumento ocorrido devido às obras de expansão e ao aumento do 

tráfego em rodovias como a Castello Branco. Neste ano, as informações do 

consumo de água não contemplaram todas as unidades, pois em algumas 

concessionárias, os poços artesianos antigos, não tinham medidores, sendo 

realizadas suas instalações em 2011. 

No relatório de sustentabilidade de 2017, o Grupo CCR informou que 

promove a troca de boas práticas na gestão ambiental de suas controladas e 

monitora corporativamente seus desempenhos. Ele possui diversos 

mecanismos que garantem e promovem a inserção da sustentabilidade em sua 
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estratégia corporativa. Entre os órgãos de assessoramento do Conselho de 

Administração está o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, cujas 

atribuições abrangem a formulação de recomendações para o gerenciamento 

de riscos e oportunidades ambientais e sociais na estratégia de crescimento da 

companhia. 

O consumo total de água pelo Grupo CCR foi de 644.865,62 m3 em 

2017, um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, devido 

principalmente pela inauguração dos novos terminais dos metrôs. O consumo 

de água proveniente de abastecimento público ou privado representou 85% do 

total. No modal de rodovias, o consumo de águas subterrâneas foi 9,6% menor 

do que no ano anterior, enquanto a captação de águas pluviais aumentou 

3,5%. 

As unidades de negócio do Grupo CCR não afetaram qualquer fonte 

hídrica de maneira significativa e também não recebeu restrição por parte de 

órgãos governamentais por questões relacionadas à utilização de água. A 

empresa destacou em seu relatório de 2017, que cerca de 80% da água 

consumida nas operações é proveniente de abastecimento público ou privado. 

Apenas nas CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR RodoAnel, CCR SPVias, 

CCR ViaLagos, CCR ViaOeste e CCR MSVia há mecanismos para a 

reutilização de água. O volume de água recirculado nessas unidades no ano foi 

de 521,6 metros cúbicos, equivalente a 0,89% do total captado por essas 

operações, 0,38% do volume captado no modal de rodovias e 0,08% em 

relação ao consolidado do Grupo CCR. 

Conforme dados apresentados na Tabela 7, o consumo de água, 

durante o período de análise, aumentou a cada ano devido à contínua 

expansão da empresa. Em contrapartida, o lucro líquido da empresa aumentou, 

com exceção do ano de 2015, o qual teve uma queda devido aos investimentos 

realizados pelo Grupo CCR de aproximadamente R$ 5 bilhões, um valor 

considerado recorde para um único ano na história da Companhia. Estes 

valores foram destinados à implantação dos novos projetos: CCR Metrô Bahia, 

BH Airport, VLT Carioca, ViaRio e CCR MSVia, e aplicados em obras de 

melhorias, como a aquisição de novos equipamentos e o aperfeiçoamento das 

estruturas das concessões que já integravam o portfólio. Em contrapartida, em 
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2016 a empresa consegue aumentar o seu lucro líquido em 96% em relação ao 

ano anterior. Esse comportamento antagônico entre os 2 indicadores está 

representado na Figura 6. 

Tabela 7. Valores referente ao consumo de água e lucro líquido do Grupo CCR 
S.A., retirados dos relatórios anuais de 2010 a 2017.  

CCR S.A. 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo de água TOTAL  
97,4 103,3 270,8 348,0 435,4 624,9 644,9 

( x 1.000 m³) 

Lucro líquido (R$ milhões) 672 899 1351 1348 874 1713 1797 
  Fonte: Baseado em: CCR (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017).   

 

 

Figura 6. Comportamento dos indicadores ambiental e econômico do Grupo 

CCR S.A., referente ao período entre 2010 a 2017. 

 

         Fonte: Baseado em: CCR (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017).   

 

A CCR obteve um aumento no consumo de água significativa em virtude 

do crescimento da empresa. No relatório publicado em 2010, a CCR informou 

que o seu consumo de água foi de 97.406 m3, contudo neste período, dentre as 

principais atividades, administrava mais de 2,4 mil quilômetros de rodovias no 

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná e 1 linha de metrô. Já no relatório de 2017, 

o valor informado foi maior, 644.865,62 m³, em mais de 3,4 mil quilômetros de 

rodovias administradas, 54 linhas de metrô e 5 aeroportos. 
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Em comparação com o desempenho de 2016, a receita líquida 

consolidada aumentou 12,4%, totalizando R$ 7,5 bilhões. O lucro líquido 

atribuído aos acionistas da controladora atingiu R$ 1,8 bilhão, um crescimento 

de 4,9% em relação ao obtido no ano anterior. Este comportamento apresentou 

crescimento de mercado, corroborando também com os estudos realizados por 

Simonetti et al. (2012), na qual informa que as empresas que fazem parte da 

ISE possuem aumento de valor de mercado. 

No relatório de sustentabilidade de 2010, a CCR informou atender aos 

indicadores de total de retirada por fonte e controle de efluentes. Em 2017, a 

empresa informou atender além dos indicadores de total de retirada por fonte e 

controle de efluentes, os indicadores de água reciclada e água reutilizada. 

 

6.1.5. ACHÉ  

O Aché é uma empresa 100% brasileira com mais de 50 anos de 

atuação no mercado farmacêutico. Possui 3 complexos industriais localizados 

no município de Guarulhos (SP), São Paulo (SP) e Londrina (PR), participação 

na Melcon do Brasil, no Laboratório Tiaraju e na Bionovis, joint-venture 

brasileira dedicada à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos 

biotecnológicos e, exporta para 25 países das Américas e da África e para o 

Japão. Possui 4.600 colaboradores e seu faturamento em 2016 foi de R$ 6,1 

bilhões. Recentemente anunciou a expansão de suas operações industriais e 

de distribuição nas regiões nordeste e norte do Brasil, iniciando a construção 

de fábrica e Centro de Distribuição na região metropolitana de Recife (ACHÉ, 

2018). 

Atualmente é uma das maiores empresas de geração de demanda e 

vendas do setor farmacêutico no Brasil, com um portfólio de 326 marcas, além 

de atuar nos segmentos de dermocosméticos, nutracêuticos, probióticos e 

biológicos. Com a internacionalização, a empresa fechou acordo de exportação 

para 25 países das Américas, África e Ásia. Comprometida também nos 

âmbitos cultural, esportivo, ambiental, educacional e social, em 2016 investiu 

R$ 10,8 milhões em projetos, ações e iniciativas que geraram e compartilharam 

valor com a sociedade. Foi reconhecida como o 1º do setor farmacêutico nas 
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dimensões Desempenho Financeiro e Responsabilidade Socioambiental, no 

anuário Época Negócios 360º (ACHÉ, 2017). 

A Aché, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, adota as 

práticas de Governança Corporativa, com normas, políticas e mecanismos de 

controles internos, além de processos de auditoria independente para a 

prestação de contas, semelhantes aos exercidos pelas companhias de capital 

aberto. As instâncias de decisão do Aché são formadas pelo Conselho de 

Administração, do qual fazem parte acionistas e conselheiros independentes e, 

pela Diretoria, auxiliados por comitês. A sua governança e gestão são 

sustentadas por três princípios: conformidade legal, prestação responsável de 

contas e transparência, que orientam a tomada de decisão. A empresa obteve 

aumento no seu lucro líquido, sendo R$ 471 milhões em 2014 e R$ 544,6 

milhões em 2016. 

Mesmo não sendo uma empresa de capital aberto listada na B3, ela 

decidiu iniciar a publicação do seu Relatório de Sustentabilidade no ano de 

2012. Entretanto, o acesso ao relatório de 2012 não está disponível e, no 

relatório de 2013 não foi possível a identificação de valores que pudessem 

quantificar os indicadores objetos de estudo deste trabalho.  

A partir de 2014 foi possível identificar que a empresa possui uma 

estação de tratamento de efluentes, na qual trata a água residual de processo 

industrial antes da destinação para a rede coletora. Foi identificado também 

que a Aché trata a água descartada em seus processos e a reutiliza no 

resfriamento de lajes e na jardinagem, entre outros fins, estando em estudo um 

projeto para reutilizar o recurso também em sanitários.  

No relatório de sustentabilidade do ano de 2016, identifica-se uma 

evolução na gestão ambiental, onde intensificaram suas ações tornando-se 

mais eficientes na redução dos impactos ambientais, com iniciativas que 

proporcionaram ganhos relevantes em eficiência energética, excelência 

operacional, redução de consumo de água e aumento da reciclagem, gerando 

menos resíduos.  

Em relação ao consumo total de água, houve uma redução de 11% em 

2016 comparado com o ano de 2015, diminuindo para 71.547 m3. Foram 
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economizados 2.000 m3 de água, por meio da captação da condensação do 

sistema de ar condicionado. A água utilizada na produção do extrato de 

passiflora é tratada e reutilizada na irrigação dos jardins e da horta orgânica. 

Desde o relatório de 2014, a Aché informou atender aos indicadores de água 

reciclada, água reutilizada e controle de efluentes.  

Conforme dados apresentados na Tabela 8, o consumo de água, 

durante o período de análise, reduziu até o ano de 2016 e teve aumento em 

2017. No recente relatório publicado em 2017, a empresa informou a 

construção da nova fábrica em Pernambuco, o que justifica o aumento 

substancial do consumo de água total em relação ao ano de 2016. Entretanto, 

a Aché informa que a nova fábrica é referência em ecoeficiência, contemplando 

na planta de seu projeto captação de água de chuva, sistema de reuso da água 

e monitoramento de consumo de energia elétrica, gás natural e água. Em 

contrapartida, o lucro líquido da empresa aumentou a cada ano. Esse 

comportamento entre os 2 indicadores está representado na Figura 7.  

 

Tabela 8. Valores referentes ao consumo de água e lucro líquido do Grupo 
Aché, retirados dos relatórios anuais de 2014 a 2017.  

ACHÉ 2014 2015 2016 2017 

Consumo de água TOTAL (m3) 81265 80390 71547 78811 

Lucro líquido (R$ milhões) 471 472,8 544,6 565,3 
Fonte: Baseado em: Aché (2014, 2015, 2016 e 2017).   
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Figura 7. Comportamento dos indicadores ambiental e econômico do Aché, 

referente ao período compreendido entre 2014 a 2017. 

 

         Fonte: Baseado em: Aché (2014, 2015, 2016 e 2017).   
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7. CONCLUSÃO 

 

Nos relatórios de sustentabilidade analisados é considerável a evolução 

no nível de evidenciação, qualidade e transparência das informações 

relacionadas à gestão de recursos hídricos, bem como o aumento dos 

indicadores atendidos. Todas as empresas analisadas mostraram preocupação 

com ações para redução do consumo de água por fonte, aumento da 

reciclagem e do reuso de água e o controle de efluentes.  

Entretanto, nos relatórios analisados, somente a Ambev demonstrou 

dados quantitativos que atendessem aos indicadores objetos de estudo deste 

trabalho desde o primeiro relatório publicado, devido à água ser a sua principal 

matéria prima e a sua conservação fazer parte do negócio da empresa. Nos 

primeiros relatórios anuais publicados, as empresas Aché, CCR, EDP e Itaú 

Unibanco informaram apenas preocupação com o desenvolvimento sustentável 

e redução dos impactos causados por suas atividades, mas não apresentaram 

dados detalhados ou quantitativos. 

Esta evolução do nível de evidenciação, qualidade e transparência 

apresentadas nos relatórios de sustentabilidade permite às partes interessadas 

o acesso às informações, possibilitando que entendam e comuniquem o 

impacto do negócio, tracem estratégias alinhadas com o conceito da 

sustentabilidade, tomem decisões mais assertivas e reduzam os riscos de seus 

investimentos. 

A ONU reconhece o acesso à água doce como um direito humano, por 

ser essencial à vida e ao bem-estar (GRI, 2017). Todas as empresas 

analisadas realizaram investimentos visando reduzir o impacto dos recursos 

hídricos afetados pela sua retirada e consumo de água, aumentando assim sua 

eficiência em relação à sustentabilidade empresarial. 

As três empresas que integram a carteira do ISE tiveram valorização de 

valor de mercado durante o período analisado nesta pesquisa, conduzindo o 

Itaú Unibanco a se tornar um dos maiores bancos do mundo, sendo o 2º banco 

classificado de acordo com a sua participação de ativos do setor bancário 
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brasileiro; a CCR S.A. uma das maiores empresas de infraestrutura do mundo; 

e a EDP Energias o quinto maior grupo privado de geração no Brasil.  

A evolução financeira acompanhou o crescimento da preocupação com 

a sustentabilidade. Todas as empresas analisadas tiveram um aumento do 

lucro líquido em comparação com o primeiro e o último relatório divulgado, 

mesmo com investimentos em questões ambientais. No relatório anual de cada 

empresa fica clara a consciência e real preocupação com o tripé da 

sustentabilidade. 

Devido à importância deste tema sugiro pesquisas futuras que possam 

vir a complementar este estudo.  Uma amostra maior de empresas listadas na 

BM&F Bovespa, junto a outras não listadas e incluindo empresas internacionais 

possibilitaria um melhor comparativo da evolução dos indicadores de 

sustentabilidade atendidos e poderia responder se as empresas de capital 

aberto se tornaram mais sustentáveis do que as empresas limitadas. 
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