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Resumo: A valorização das questões ambientais e sociais no segmento empresarial, 

atendendo às novas exigências legais, de mercado e da sociedade tem determinado a 

redefinição das responsabilidades das empresas. No mercado financeiro percebe-se uma 

tendência de reconhecer um risco adicional para empresas que não incorporem esses 

conceitos, existindo diversas instituições que têm declarado incluir o risco ambiental e social 

em seus modelos tradicionais de avaliação de crédito corporativo. Neste contexto, este estudo 

analisou o impacto da adoção dos princípios de sustentabilidade no custo de capital de 

terceiros para as empresas brasileiras de capital aberto. Foi executada uma regressão 

multivariada, na qual o custo da dívida poderia ser explicado por medidas contábeis de risco 

associadas ao risco de inadimplência, incluindo uma variável dummy referente à 

sustentabilidade. O resultado para o período analisado (2001-2005)  demonstrou evidências 

de que sustentabilidade tem efeito na redução de custo da dívida, sem no entanto apresentar 

significância estatística. 

Palavras-chaves: Custo da dívida; Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. 

 

 
1. Introdução 
 O conceito de desenvolvimento sustentável e seus princípios questionam as 
tradicionais formas de produção, o comportamento humano, e a organização e o 
funcionamento das cidades, exigindo novos padrões para o crescimento econômico. A 
concepção de sustentabilidade tem sido incorporada pelas empresas no sentido de redefinir 
suas responsabilidades em relação ao meio ambiente e a sociedade (WILKINSON,  HILL e 
GOLLAN, 2001). 
 A partir dos anos 80, a definição encontrada no Relatório Brundtland, elaborado pela 
World Commission on Environment and Development (WCED), tem predominado a  
interpretação de sustentabilidade: "(meeting) the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs" (Bieker et al., 2006). Esse conceito 
pode ser considerado como um guia de conduta para uma sociedade sustentável, com o mérito 
de ter despertado a atenção e convencido muitos governos de países desenvolvidos para 
incorporar os princípios da sustentabilidade. Entretanto, esse relatório pode ser considerado 
um documento político sem uma análise científica rigorosa, pois não define como atingir 
essas metas, nem determina prazos. Assim, os objetivos chave para se atingir o 
desenvolvimento sustentável continuam apresentando inconsistências, conflitos de interesses, 
necessitando de metas para serem implementados (GLASBY, 2002). 
 Embora o desenvolvimento econômico sustentável seja uma responsabilidade a ser 
dividida entre os governos, o segmento corporativo, e os consumidores,  o papel das empresas 
na redução da degradação do meio ambiente é fundamental. Além disso, empresas têm 
recursos financeiros, conhecimento tecnológico e capacidade institucional, bem como a visão 
internacional e de longo prazo para encontrar soluções para os problemas ambientais 
(Shivastava; Schmidheiny apud JIMÉNEZ e LORENTE, 2001).  
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  Nos últimos anos algumas mobilizações da sociedade em prol do meio ambiente 
como boicotes de consumo, preferências dinâmicas de consumo e outras exigências de 
consumidores nessa área, têm afetado fundamentalmente as estratégias de negócios, bem 
como o valor do negócio principal de várias empresas. Esse cenário tem levado muitas 
empresas a adotar formalmente estratégias e programas ambientais. (Bhushan e MacKenzie 
apud  Bieker et al., 2006). É importante ressaltar que essas mobilizações ganharam força na 
era da tecnologia de informação, promovendo mais fortemente mudanças nas condições 
competitivas, exigindo maior agilidade na adaptação de estratégias incorporando qualidade e 
conhecimento gerencial. Conseqüentemente muitas estratégias de gerenciamento ambiental 
têm passado do status de controle para a atuação preventiva (Brockholl apud BONNIE e 
HUANG, 2001) 
 Assim, empresas podem contribuir individualmente para o desenvolvimento 
sustentável a partir da inovação nos seus produtos e processos a fim de usar mais 
eficientemente a matéria-prima; melhorando a imagem corporativa ou do produto; reduzindo 
os riscos dos problemas com a responsabilidade ambiental e melhorando as condições de 
trabalho. Essas inovações podem contribuir simultaneamente na direção de atingir as metas 
econômicas, ambientais e sociais, na chamada condição "win-win-win" quando a melhoria da 
performance ambiental, a maior satisfação do cliente é acompanhada da melhor performance 
econômica da empresa (Elkington apud JIMÉNEZ e LORENTE, 2001) 
 No mercado financeiro internacional e nacional investidores têm privilegiado 
empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para investir seus recursos. Esses 
tipos de investimentos denominados "investimentos socialmente responsáveis" (SRI), 
consideram que empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo prazo, pois se 
apresentam mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais (Bovespa, 
2006). Neste sentido, a Bovespa, a exemplo do que já ocorria no mercado financeiro 
internacional, decidiu pela criação de um índice de ações que fosse um referencial 
(benchmark) para esses investimentos: o Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE. A 
partir de dezembro de 2005, o ISE passou a refletir o retorno de uma carteira formada por 
empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável e 
responsabilidade social. 
 Para Garz, diretor do departamento de avaliação de empresas do banco alemão 
WestLB AG, a não adoção dos conceitos de sustentabilidade gera riscos econômicos 
potenciais para empresa. Assim, adota uma avaliação de risco referente ao tratamento das 
empresas em relação aos diversos aspectos relativos às dimensões ambiental, social e de 
governança. Essa avaliação é usada para tomada de decisão de questões relativas a 
investimento e crédito.  Segundo ele, a análise da sustentabilidade é mais popular na França e 
na Inglaterra por que os administradores dos fundos de pensão públicos têm obrigações legais 
de considerarem os fatores de sustentabilidade (WRIGHT, 2006).  
 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que pode ser 
considerado o maior financiador de projetos de longo prazo no Brasil, tem demonstrado 
preocupação no sentido de implantar medidas que fomente o desenvolvimento sustentável e 
que resultem no apoio à adoção de princípios de sustentabilidade. Com esse intuito, o BNDES 
desenvolveu um modelo de classificação de risco ambiental com o auxílio da consultoria 
externa especializada (Motta et al., 2003), para ser inserido ao risco econômico corporativo 
(Bergamini Jr., 2003). Essa tendência tem sido percebida no setor financeiro em geral, 
existindo declarações formais de algumas instituições financeiras de redução das taxas de 
financiamento para empresas adeptas aos princípios de sustentabilidade.  
 Neste contexto, ficam os questionamentos: De fato o sistema bancário reconhece como 
redução do risco corporativo a adoção dos princípios de desenvolvimento sustentável? Os 
riscos ambiental e social estão sendo incluídos na dentro das análises de crédito tradicionais? 
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Ao investir em sustentabilidade existe impacto real em termos de redução do custo de capital 
de terceiros? Esse trabalho se propõe a avaliar empiricamente se sustentabilidade tem 
influência no custo de capital de terceiros de empresas de capital aberto no mercado 
brasileiro, considerando como padrão de excelência em sustentabilidade a participação da 
empresa no ISE da Bovespa. 
 Este trabalho será desenvolvido nas seguintes etapas: o item dois apresenta o conceito 
de desenvolvimento sustentável; o item três revê a teoria de custo de capital de terceiros; o 
item quatro relaciona os conceitos de sustentabilidade e custo da dívida, o item cinco 
apresenta o critério de composição do ISE; o item seis descreve a metodologia de pesquisa 
utilizada. A seguir, o item sete desenvolve e apresenta os resultados; e o último item apresenta 
as conclusões, limitações e sugestões.  
 
2. Desenvolvimento Sustentável 
 O conceito de desenvolvimento sustentável vem de um processo longo, contínuo e 
complexo de reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade civil com seu meio 
natural, assumindo diversas abordagens e concepções. Apresentar progresso em direção à 
sustentabilidade é uma escolha da sociedade, das organizações, das comunidades, e dos 
indivíduos, devendo existir um grande envolvimento de  todos os segmentos (Bellen, 2005). 
A concepção de sustentabilidade tem se mostrado ainda mais complexa quando incorporada à 
visão corporativa. A analogia do triple-bottom-line das dimensões econômica, ambiental e 
social da sustentabilidade tem emergido como um modelo de interpretação pelas empresas, 
embora cada uma dessas dimensões represente um grande desafio (BIEKER et al., 2006).  
 Existe uma corrente que acredita que empresas não podem usar seus recursos 
financeiros para melhorar a performance ambiental e social, sem reduzir o valor do acionista. 
O argumento é que para aderir a padrões éticos a empresa eleva seus custos, aumentando o 
preço do produto final, reduzindo a vantagem competitiva e a lucratividade (Walley e 
Whitehead apud Derwall et al.; 2005). Outros acreditam que investir na performance 
ambiental e social pode melhorar a eficiência operacional da empresa, ou gerar novas 
oportunidades de mercado. Porter e Van der Linde (apud Derwall et al., 2005) afirmam que 
políticas ativas de melhoria de performance ambiental podem criar uma vantagem 
competitiva, em função da maior eficiência no uso dos recursos.  
 Segundo Jiménez e Lorente (2001) o problema ambiental pode ser visto por duas 
diferentes perspectivas: a abordagem tradicional que se concentra no debate relativo ao 
cumprimento da legislação ambiental e a responsabilidade social da firma; e a segunda 
abordagem relacionada com a sustentabilidade ambiental, implicando que toda estratégia da 
empresa deve estar envolvida com as questões ambientais. A competitividade econômica deve 
ser pretendida ao mesmo tempo da proteção ambiental. Na primeira, a questão ambiental é 
vista como uma restrição imposta pelo legislador, em relação ao objetivo principal da empresa 
de maior competitividade econômica. Na segunda, a pressão da sociedade forçou a empresa 
assumir sua responsabilidade em relação à deterioração ambiental. Em ambos os casos a 
política ambiental da empresa é determinada por sanções legais (multas e responsabilidade 
civil e criminal); ou por sanções sociais (protestos, perda de reputação e imagem corporativa). 
A peculiaridade em relação à estratégia ambiental é que ela incorpora a dimensão social e 
tecnológica. A relevância da dimensão social é que o ambiente é um bem público e todos os 
acionistas externos e internos tem seus interesses, não necessariamente coincidentes. Os 
aspectos técnico e econômico são relevantes no sentido que a proteção ambiental pode ser 
considerado um desafio para empresas lidarem com recursos naturais e produzirem bens e 
serviços, tendo impacto direto nos processos produtivos e no desenvolvimento de produto. 
 Rohrich e Cunha (2004) analisaram organizações brasileiras quanto às políticas de 
gestão, recursos aplicados e instrumentos de controle de gestão ambiental, identificando seis 
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diferentes grupos de empresas com características comuns. No universo pesquisado, foram 
identificadas desde empresas iniciantes sem nenhuma preocupação ambiental, até a pró-
atividade relativa a empresas altamente comprometidas com o meio ambiente. A pesquisa 
abrangeu empresas que possuíam um Sistema de Gestão Ambiental formalizado e certificado 
pela norma NBR ISO 14.001, até junho de 2003.  
  
3- Custo Financiamento de Capital de Terceiros 
 Uma das formas de uma empresa financiar suas atividades é através de recursos de 
terceiros, ou seja, através das dívidas corporativas. A dívida é uma fonte de financiamento que 
corresponde a um direito contratual sobre a empresa, determinando pagamentos com prazos 
fixos, independentes do desempenho operacional, possuindo direito prioritário sobre o fluxo 
de caixa tanto na fase operacional da empresa, como em caso de falência. Em contrapartida, 
os juros são considerados despesas, sendo dedutíveis do imposto de renda (DAMODARAN, 
2002). 
 O principal benefício da dívida é sem dúvida o benefício tributário. Como 
conseqüência, uma maior alavancagem financeira determina maior rentabilidade da empresa, 
se o retorno do investimento for maior que o custo da dívida. No entanto, esses benefícios 
acarretam riscos adicionais, uma vez que a despesa de juros é custo fixo e a lucratividade da 
empresa está condicionada às condições de mercado. Além disso, como o pagamento dos 
juros e da dívida são prioridades, a impossibilidade de honrar essas obrigações determina a 
condição de inadimplência e a possibilidade de falência de uma empresa. Assim, a partir de 
um determinado nível de endividamento, o risco passa a determinar a elevação do próprio 
custo da dívida (WHITE, SONDHI e FRIED, 1994).   
 O custo da divida está associado ao risco específico da empresa, uma  vez que se 
refere restritamente a seu risco de inadimplência. Este fato se deve às características dos 
títulos de dívida, nas quais modificações conjunturais da empresa têm potencial de alta 
limitado e um potencial de queda muito maior (Damodaran, 2002). Assim, o risco de uma 
dívida corporativa não está associado diretamente à expectativa de retorno da empresa, mas 
sim à expectativa de uma lucratividade mínima, suficiente para honrar os pagamentos de juros 
e principal (WHITE, SONDHI e FRIED, 1994).  
 É importante salientar que as flutuações de juros no mercado financeiro têm 
determinado uma maior preocupação nas possíveis mudanças da qualidade do crédito. Dessa 
forma, tem sido importante avaliar algumas medidas contábeis que levem em conta tendência 
de lucratividade da empresa, exigindo uma avaliação mais apurada do contexto econômico, 
financeiro e mercadológico em que a empresa está inserida. Neste contexto, Fabozzi (1995) 
sugere que o custo de uma dívida está associado a uma série de características de cada 
empresa de acordo com o setor em que atua, podendo ser discriminadas a seguir: ciclicalidade 
econômica; perspectivas em relação ao crescimento da empresa e manutenção desse nível; a 
competição no mercado em que atua; os possíveis gargalos nas fontes de suprimentos; o grau 
de regulação a que a empresa está submetida; o posicionamento relativo a sua força de 
trabalho; e as diferenças relativas a práticas especiais de contabilidade. 
 Existem diversos estudos na tentativa de associar e prever o risco de default (de juros 
ou principal) de dívidas corporativas, baseados fundamentalmente em medidas contábeis de 
risco. Os estudos mais importantes relacionados a ratings de dívidas corporativas e seus 
respectivos indicadores contábeis, segundo  White, Sondhi e Fried (1994, p.1038) são: 

• Em 66, West - A relação dívida sobre valor de mercado; o coeficiente de variação de 
lucro ; bonds outstanding; período de solvência. 

• Em 66, Horrigan - As relações: capital de giro sobre vendas; vendas sobre valor de 
mercado; o valor de mercado sobre dívida; a rentabilidade operacional; o valor total 
dos Ativos; e a subordinação da dívida. 
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• Em 69, Pongue e Soldovsky - As relações: dívida sobre patrimônio líquido; lucro 
sobre juros; retorno dos ativos(ROA); variação do ROA; total de ativos; e tipo de 
indústria. 

• Em 73 Pinches e Mingo - A relação dívida sobre total de ativos; lucro sobre juros; o 
retorno dos ativos (ROA), o número de anos de dividendos consecutivos; o tamanho 
da emissão e a subordinação da dívida. 

• Kaplan e Urwirtz - As relações dívida de longo prazo sobre total de ativos; dívida de 
longo prazo sobre valor de mercado; lucro sobre juros; fluxo de caixa sobre dívida; o 
retorno dos ativos; o beta contábil; o coeficiente de variação do lucro; total de Ativos; 
o tamanho da emissão; a subordinação da dívida; o beta; e o coeficiente de variação 
dos Ativos. 

• Em 80, Belkaoui - O indicador liquidez corrente; as relações: dívida de longo prazo 
sobre patrimônio líquido; dívida de curto prazo sobre patrimônio líquido; a cobertura  
de despesas. fixas; o total de ativos; a dívida total; a subordinação da dívida; e a 
relação  preço sobre patrimônio líquido. 

• Em 83, Belkaoui - Acrescentou ao estudo anterior: fluxo de caixa de investimento em 
ativo permanente e estoque mais dividendos. 

 
 Existem também outros modelos de classificação de risco baseados em análise 
discriminante múltipla, na qual a combinação de diversos indicadores financeiros determina 
um modelo de previsão (mais voltado para previsão de falência), sendo o de Altman o mais 
conhecido modelo com essas características. Seu estudo contemplou 66 empresas, tendo 
encontrado uma função discriminante Z determinada a partir de cinco indicadores financeiros: 
capital de giro como percentual do ativo total; lucros retidos como percentual do ativo total; 
lucros antes do pagamento de juros e impostos como percentual do ativo total; valor de 
mercado como percentual do valor contábil do endividamento; e vendas como percentual do 
ativo (DAMODARAN, 2002). 
 Quando a dívida corporativa é negociada publicamente, se constituindo nos chamados  
corporate bonds (debêntures no Brasil), a medida mais usual de risco de inadimplência de 
uma empresa é a classificação de seu bônus, atribuída por instituições independentes 
classificadoras especializadas neste tipo de estudo. Essas classificações de risco chamadas de 
ratings, atestam o nível de confiança em relação à dívida, isto é a probabilidade de que 
condições adversas possam resultar em dificuldades financeiras, levando em consideração o 
comportamento da empresa num caso de default dos juros e / ou do principal. Adicionalmente 
esses ratings analisam as garantias caso ocorra uma liquidação da empresa (WHITE, 
SONDHI e FRIED, 1994). 
 As classificações do bônus atribuídas pelas instituições classificadoras são baseadas 
primordialmente pelo nível e tendência de alguns indicadores financeiros relativos a medidas 
contábeis de riscos (informações públicas) (Bodie, Kane e Marcus, 1993); embora possam 
utilizar informações privadas fornecidas pela empresa (White, Sondhi e Fried, 1994). Esses 
índices financeiros medem a capacidade da empresa cumprir os pagamentos de sua dívida e 
gerar fluxos de caixa previsíveis. Existe um número grande de indicadores que tentam 
explicar o risco de inadimplência e que vai determinar o custo da dívida, entretanto segundo 
Bodie, Kane e Marcus (1993) os indicadores chaves usados pelas instituições classificadoras 
independentes para a determinação do risco/segurança de uma dívida são: cobertura de juros 
sobre EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization); relação 
dívida sobre valor de mercado; liquidez corrente; retorno sobre ativo total (ROA) e a relação 
fluxo de caixa sobre dívida.  
 Existem evidências que a classificação do rating influencia o custo da dívida. Isso 
decorre em função das empresas necessitarem de uma classificação de risco quando da 
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emissão de novos bônus, ocorrendo um processo interativo entre custo da dívida e 
classificação de rating. 
 Valle (2001) elaborou estudo comparativo dos custos de captação de bonds de 
empresas brasileiras do setor de papel e celulose, frente a empresas de outros países, com 
intuito de verificar o poder explicativo da performance financeira das medidas contábeis de 
risco. Foram escolhidos os indicadores contábil-financeiros: retorno sobre o investimento 
(ROI); o índice de cobertura das despesas financeiras; o custo da dívida (Kd); o nível de 
endividamento; o tamanho das empresas representado pelas vendas; a classificação de risco 
segundo Minsky e um índice de risco do fluxo de caixa denominado Z. Esse índice relaciona 
para um período de três anos, o fluxo de caixa médio e seu desvio-padrão (assumindo uma 
distribuição normal) e a posição das despesas financeiras máximas em relação a esta 
distribuição. Segundo o autor embora os indicadores escolhidos para avaliação não 
apresentem boa performance para empresas brasileiras, não é suficiente para determinar o 
elevado nível de captação de seus bonds. Uma justificativa apontada foi a influência do risco 
país, não considerada neste tipo de avaliação. 
 Sheng e Saito (2004) confirmaram o efeito de rating sobre o spread de taxa de juros 
das emissões de debêntures brasileiras no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2002. 
Foram encontradas as seguintes evidências: rating e spread estão correlacionados 
independentemente do indexador da emissão; o efeito rating sobre spread é maior em 
ambiente econômico desfavorável, os ratings nacionais são mais influentes que os 
internacionais; o tipo de setor e o volume da emissão são as características mais importantes 
para determinação de spread após o rating. 
 
4. Custo da Dívida e Sustentabilidade  
 A literatura acadêmica tem investigado o relacionamento entre performance ambiental 
e financeira, no entanto, as evidências empíricas são inconsistentes. De acordo com Ullman, e 
com Griffin e Mahon (apud Derwall et al.; 2005), os conflitos de resultados se devem 
principalmente às diferentes metodologias e na escolha dos indicadores de performance 
ambiental e financeira.   
 Bendavid-Val e Perine (2003) destacam que para melhorar a competitividade de 
empresas, é fundamental incorporar o conceito de competitividade ambiental, podendo ser  
considerado o paradigma da sustentabilidade. Eles argumentam que as empresas interagem de 
quatro maneiras com o meio ambiente, pelo consumo de recursos (entradas), no consumo de 
energia (consumo indireto de recursos), no gerenciamento de resíduos (coleta, tratamento, 
reaproveitamento, transporte e descarte apropriado), e poluição (não gerenciamento de 
resíduos). Cada um desses pontos são importantes centros de custos. Outro ponto de 
contribuição relevante se refere à redução de risco da empresa em relação a acidentes e 
passivos ambientais. Cabe ressaltar que desenvolvimento sustentável está associado aos 
conceitos produto seguro, qualidade de produto e segurança no trabalho. Os investimentos 
nessa área podem também atrair novos consumidores, investidores e credores em função de 
uma melhor imagem corporativa. 
 Neste contexto, tem existido uma tendência de se incorporar nas avaliações 
tradicionais das empresas um fator adicional de risco relacionado à não adoção dos princípios 
de sustentatibilidade. Segundo Hudson, diretora e responsável pelos investimentos de 
responsabilidade social do UBS Investment Research de Londres,  custo ambiental ou social, 
ou qualquer outro fator referente à sustentabilidade pode ser estimado usando análise do 
custo-benefício, e descontado a valor presente de forma semelhante ao modelo de desconto de 
fluxo de caixa. Esse valor deve ser incorporado ao valor da companhia, uma vez que o valor 
econômico de uma empresa é a soma de todos os fatores geradores de caixa ou de obrigações. 
Mesmo que as dívidas ambientais ou sociais sejam acumuladas de forma gradativa, 
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acompanhando a degradação ambiental e gerando problemas futuros, potencialmente devem 
ser consideradas no valor da empresa, pois podem ser efetivamente cobradas a qualquer 
momento (WRIGHT, 2006). 
 Para Kurtz,  administrador de carteiras da Nelson Capital Management subsidiária da 
Wells Fargo da California os fatores ambientais apresentam efeitos negativos mais palpáveis 
para uma empresa e que podem interferir de forma mais direta o seu crescimento. Os fatores 
puramente sociais são difíceis de avaliar a relação custo-benefício, a exceção das relações 
trabalhistas (WRIGHT, 2006). 
 Segundo Garz, diretor do departamento de avaliação de empresas do WestLB AG, a 
não adoção dos conceitos de sustentabilidade gera riscos econômicos potenciais para empresa. 
Assim, adota uma avaliação de risco referente ao tratamento das empresas em relação aos 
diversos aspectos relativos às dimensões ambiental, social e de governança. Essa avaliação é 
usada para tomada de decisão de questões relativas a investimento e crédito. Ele afirma que a 
análise quantitativa da sustentabilidade tem sido bloqueada por muitos analistas que não são 
partidários de seus princípios. No entanto, a eficácia dos modelos de avaliação da  
sustentabilidade dentro das corporações apresentam os mesmos prós e contras dos modelos de 
avaliações econômicas (WRIGHT, 2006). 
 No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que 
pode ser considerado o maior financiador de projetos de longo prazo no país, desenvolveu um 
modelo de inclusão do risco ambiental para ser inserido ao risco corporativo, com o auxílio da 
consultoria externa especializada (Motta et al., 2003). As premissas referentes ao modelo 
consideram que a dimensão ambiental deve ser incluída de modo a determinar, se for o caso,  
uma classificação pior em termos do rating que mede o risco total da empresa, mas não  
preponderante em relação ao risco financeiro (BERGAMINI Jr., 2003). 
O modelo do BNDES tem como premissas quatro abordagens de avaliação (Bergamini Jr., 
2003): 

• Avaliação da empresa, se refere a seu comprometimento com a causa ambiental, sua 
capacidade de cumprir esse compromisso, sua situação na cadeia produtiva e algumas 
de suas providências na área ambiental que representem resultados atualizados; 

• Avaliação de Projetos passados da empresa e do novo projeto, ao qual o financiamento 
está vinculado;. 

• Avaliação complementar do contexto empresa-projeto dos elementos anteriores,  
enfocando o projeto sob o ponto de vista da instituição financiadora, atribuindo 
pontuação arbitrada de acordo com o tipo de financiamento e porte do projeto. Tem 
um viés conservador com objetivo de preservar a responsabilidade do financiador, na 
medida em que existe uma forte tendência legal de co-responsabilizar o agente 
financeiro por danos ambientais causados pelo projeto financiado; 

• Avaliação de Impacto Potencial de acordo com o tipo de atividade econômica do 
projeto (baixo; forte ou fraco; ou de muito impacto). 

 
 Atualmente se percebe a tendência do sistema bancário de considerar os princípios de 
sustentabilidade dentro das análises de crédito tradicionais. Existem declarações formais de 
algumas instituições financeiras de redução das taxas de financiamento para empresas adeptas 
a esses conceitos. 
 
5. O Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE 
 A tendência mundial de valorização dos conceitos de desenvolvimento sustentável tem 
sido observada também nos mercados financeiros. A procura por "investimentos socialmente 
responsáveis" (SRI) por parte dos investidores, tem determinado a criação de índices de ações 
para identificar as empresas que incorporem esses conceitos em diversos países. Segundo 
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Bovespa (2006) os investimentos SRI consideram que empresas sustentáveis geram valor para 
o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, 
sociais e ambientais. 
 A Bovespa em conjunto com as instituições decidiram criar um índice de ações que 
fosse um referencial (benchmark) para investimentos socialmente responsáveis no Brasil: o 
ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. O retorno do ISE representa o retorno de uma 
carteira composta por empresas socialmente responsáveis com dois objetivos básicos: atender 
a investidores que desejem privilegiar empresas comprometidas com conceitos mais éticos em 
sua administração de negócios; bem como evidenciar o desempenho no mercado financeiro 
dessas empresas, como modo de promover essas práticas no meio empresarial.  
 Para avaliação da performance das empresas quanto à sustentabilidade foi adotado o 
conceito do "triple bottom line" das dimensões ambiental, social e econômica. A Bovespa 
contratou o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (CES-FGV) 
para desenvolver o estudo. Foi elaborado um questionário dividido em quatro conjunto de 
critérios de análise das empresas: a) políticas - indicadores de comprometimento; b) gestão - 
indicadores de programas, metas e monitoramento; c) desempenho; e d) cumprimento legal. 
Em relação ao aspecto ambiental, as empresas foram separadas em alto impacto e impacto 
moderado (ponderações diferenciadas para esses aspectos no questionário) e as empresas do 
setor financeiro têm um questionário diferente (BOVESPA, 2006).  
 . O preenchimento do questionário foi voluntário e as respostas foram analisadas por 
análise de clusters, que separa e qualifica as empresas em grupos com desempenhos similares, 
apontando o grupo de melhor desempenho. Esse grupo que atinge a melhor performance em 
sustentabilidade, foi considerado como referencial de padrão de sustentabilidade para compor 
o índice. O questionário está em constante aprimoramento em face da evolução dos conceitos 
e melhores práticas empresariais relativas ao desenvolvimento sustentável. O índice é revisto 
anualmente e as empresas reavaliadas (BOVESPA, 2006). 
 
6. Metodologia de Análise de Dados 
 O estudo consiste em verificar se empresas adeptas aos conceitos de sustentabilidade 
apresentam algum impacto no custo de capital de terceiros, considerando como padrão de 
sustentabilidade a participação no ISE. Propõe-se a utilização de uma regressão multivariada, 
na qual a variável independente: custo da dívida (KD), pode ser explicada pelas medidas 
contábeis de risco de inadimplência referenciadas por Bodie, Kane e Marcus (1993, p.427) e 
comentadas no item custo da dívida. Para verificar o atendimento aos critérios de 
sustentabilidade será acrescida à regressão múltipla uma variável dummy (D), assumindo 
valores: um, caso participe do índice; e zero, em caso contrário (Gujarati, 2000). Neste 
contexto, será executada a seguinte regressão: 
 
KD = a + bD*D + b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 + b4*X4 + b5*X5 + b6*X6                                        [1] 
onde: 
D = Variável dummy assumindo valor 0 se a ação não pertencer ao ISE e valor 1 se a ação 
pertencer; 
e as variáveis X1: cobertura de juros sobre EBITDA; X2: relação dívida sobre valor de 
mercado; X3:  liquidez corrente;  X4: retorno sobre ativo total e X5: a relação fluxo de caixa 
sobre dívida.  
 Para representar o mercado brasileiro foram selecionadas todas as empresas 
pertencentes ao IBrX-Índice Brasil, excluindo o setor financeiro. O IBrX é um índice que 
mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações, selecionadas entre as mais 
negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro. O índice é 
ponderado pelo free float do tipo de ação que participa de sua composição, ou seja as ações 
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disponíveis para negociação excluindo as de propriedade do controlador. Essa característica 
de ponderação por valor de mercado é mais coerente com a teoria de carteiras (ELTON et al., 
2004, p 270). 
 Os dados foram obtidos a partir do sistema Economática. Foi escolhido para análise 
um período de cinco anos, de 2001 a 2005. É importante ressaltar, que mesmo o índice tendo 
sido criado em 2005, para uma empresa ser escolhida para integrá-lo, provavelmente já 
adotava as práticas de sustentabilidade por um período relativamente longo, uma vez que a 
incorporação dessas práticas é um processo e não algo imediato. Cabe no entanto destacar, 
que análise de período mais longo ao utilizado não captaria a reestruturação de várias 
empresas no processo de privatização brasileiro, levando uma descontinuidade de dados.  
 As variáveis X1; X2; X3; X4 e X5 , e o β semanal do ativo utilizados para determinação 
dos parâmetros da regressão foram calculados em bases anuais, tendo sido efetuada a média 
dos 5 anos. A pertinência ou não ao ISE, referente aos valores da variável dummy, foram 
baseadas na Carteira Teórica do ISE em vigência de até dezembro de 2006.  
 Existem algumas dificuldades de se obter o custo da dívida no Brasil, uma vez que o 
mercado de bônus corporativos (debêntures) é relativamente pequeno e a maior parte das 
dívidas das empresas são dívidas bancárias, não negociadas no mercado. Assim, este estudo 
optou por utilizar o modelo bond yield plus risk premium (Stowe et al.,2002, p. 54). Segundo 
o autor o  custo de capital próprio é superior ao custo da dívida entre 3-4% para o mercado 
americano, ou entre 3-5% segundo Weston (2002, p.76). Assim, o custo da dívida pode ser 
obtido a partir da determinação do custo do capital próprio calculado pelo Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), subtraindo-se esse diferencial.      
 Como o mercado brasileiro apresenta pequena série dados para o período pós Plano 
Real, para a determinação dos parâmetros do custo de capital próprio, foi utilizado o modelo 
de ajuste de parâmetros dos mercados maduros (Damodaran, 2003). Foi aplicado o modelo 
mais usado, que ajusta o risco país nos parâmetros a partir do prêmio de risco do Bond 
brasileiro e a renda fixa americana (Country Risk Premium). Desta forma, o custo do capital 
próprio será obtido pela equação apresentada abaixo (Damodaran, 2003, p.70), juntamente 
com os parâmetros utilizados: 
 
Rs(US) = Rf US. + β *(RM – RF)US + Country Risk Premium                                                     [2] 
onde  
Rs(US) - é o retorno esperado do ativo de risco em dólar (custo de capital próprio); 
Rf US.- renda fixa americana: 4,34%- média do Treasure de 2001-2004 (Damodaran, 
2006); 
β       - é o beta histórico do ativo; 
(RM – RF)US = 4,8% - prêmio de risco do mercado de renda variável e a renda fixa americana 
1928-2005 (Damodaran, 2006); 
Country Risk Premium – spread do Global-40 – 7.89%  de 2001-2005 (Ipea, 2006) 
Todos os valores foram convertidos de dólares para reais pela paridade das taxas de juros 
(Brealey e Myers, 2000, p.793).  
 
7. Desenvolvimento e Resultados 
 O objetivo do trabalho é verificar se a pertinência ao ISE apresenta alguma relação 
com o custo do capital próprio, através da  regressão da equação [1], onde o custo da dívida 
KD é uma função de cincos variáveis independentes e da variável dummy A regressão foi 
executada pelo método dos mínimos quadrados(OLS).  
 Foram também executados os teste das premissas da OLS: normalidade dos resíduos 
(normalidade Jarque Bera pvalor = 0,3775); homocedasticidade (heterocedasticidade Breush-
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Pagan pvalor = 0,9406); e ausência de correlação serial (teste de autocorrelação serial Breush-
Godfrey pvalor = 0,9525). 
 A regressão apresentou os seguintes resultados: 
 
TABELA 1 – Resultados da Regressão Múltipla  
 

Estatística de regressão

R múltiplo 0.64178
R-Quadrado 0.41188
R-quadrado ajustado 0.35921
Erro padrão 0.02742
Observações 74
ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 6 0.03529 0.00588 7.82040 2.13565E-06
Resíduo 67 0.05039 0.00075
Total 73 0.08568

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P

Interseção 0.26070 0.01327 19.64106 0.00000
Dummy -0.00901 0.00775 -1.16344 0.24878
Variável X 1 0.00343 0.00121 2.83443 0.00606

Variável X 2 -0.00017 0.00232 -0.07269 0.94227

Variável X 3 -0.02738 0.00762 -3.59312 0.00062

Variável X 4 -0.34242 0.06389 -5.35970 0.00000
Variável X 5 0.00025 0.00233 0.10913 0.91342  
 
 
 A variável dummy referente à adoção dos princípios de sustentabilidade apresentou 
coeficiente negativo indicando impacto de redução no custo da dívida, embora sem 
significância estatística para o período analisado. Este resultado, pode ser explicado pela 
recente criação do ISE, que levou a uma análise de dados ainda pequena para captar os efeitos 
na redução do custo da dívida. A relação cobertura de juros sobre EBITDA (X1) apresentou 
significância estatística, no entanto com sinal contrário à expectativa teórica. As variáveis 
liquidez corrente (X3) e retorno sobre ativo total (X4) foram consistentes ao nível das 
expectativas teóricas com significância estatística.  
 
8. Conclusões, Limitações e Sugestões 
 A crescente valorização das questões ambientais e sociais no segmento empresarial, 
atendendo às novas exigências legais, de mercado e da sociedade em geral  tem determinado 
uma redefinição das responsabilidades do segmento corporativo. O enfoque econômico, antes 
preponderante no planejamento, vem sendo substituído por um conceito mais amplo de 
desenvolvimento sustentável, no qual as metas de crescimento estão associadas aos esforços 
de redução dos efeitos nocivos ao meio ambiente. Diversas instituições financeiras 
internacionais e nacionais, destacando o BNDES, têm declarado incluir o risco ambiental e 
social em seus modelos tradicionais de avaliação de crédito corporativo. 
  Neste contexto, o estudo analisou o impacto da adoção dos princípios de 
sustentabilidade para o custo da dívida das empresas brasileiras. Foi implementada uma 
regressão multivariada, na qual a variável independente, custo da dívida, seria explicada pelas 
medidas contábeis associadas ao risco de inadimplência definidas por Bodie, Kane e Marcus 
(1993, p.427). Foi incluída na regressão, uma variável dummy que permitisse captar a adesão 
aos princípios de desenvolvimento sustentável. A participação no Índice de Sustentabilidade 
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da Bovespa, o ISE, foi determinada como padrão de excelência em sustentabilidade. Os 
resultados do modelo,  testado para empresas brasileiras do IBrX no período 2001 a 2005, 
demonstraram que ao adotarem as práticas de sustentabilidade existe uma variação contrária 
no custo de capital de terceiros, embora sem  significância estatística para o período analisado  
 Este resultado, pode ser explicado pela recente criação do ISE, que levou a uma 
análise de dados ainda pequena para captar os efeitos na redução do custo da dívida.  Deve ser 
ressaltado, que conforme abordado na literatura, o BNDES possui modelo de crédito 
incluindo avaliação de risco ambiental. O modelo é incremental em relação às taxas de juros 
determinadas pelo risco financeiro. Como o BNDES é um dos maiores financiadores de 
projetos de longo prazo no Brasil, se o modelo realmente tiver sendo implementado o impacto 
na redução do custo da dívida poderá ser verificado num prazo mais longo.   
 Como limitações do estudo podem ser citadas: o curto período de tempo analisado 
pela recém-criação do ISE; as medidas contábeis de risco na qual a regressão se baseou; a 
ausência de dados de algumas empresas; e as dificuldades de determinação do custo da dívida, 
uma vez que uma boa parte das dívidas corporativas não tem negociação pública. Neste 
sentido, pode ser salientado que a utilização do modelo de bond yield plus risk premium 
referenciado em (Stowe et al.,2002, p. 54), bem como dos parâmetros de Weston (2002) e 
Damodaran (2003) para estimativa de uma proxy do custo da dívida. 
  Como sugestão para futuros estudos podemos citar identificação dos setores industriais 
e de serviços que estão aderindo mais consistentemente aos princípios do desenvolvimento 
sustentável, utilizando critérios de aderência ao ISE da Bovespa ou aos Indicadores de 
Responsabilidade Social do Instituto Ethos. 
 Outras sugestões estão relacionadas ao aumento do período analisado, e da estimativa 
do custo da dívida com base em taxas de captação no mercado de debêntures. A partir de uma 
confirmação de redução do custo da dívida com a adoção dos princípios de sustentabilidade, 
este deverá ser levado em consideração na avaliação de empresas, uma vez que reduzir o 
custo de capital ponderado, determinando um incremento de valor econômico.  
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