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 O modelo de desenvolvimento baseado na 

massificação da industrialização e do consumo, 

hegemônico há mais de um século, tem mostrado 

irrefutáveis sinais de esgotamento e, pior do que isso, 

sinais de uma crise sistêmica sem precedentes. A 

priorização econômica diante dos aspectos sociais e 

ambientais, suportada pelos princípios neoclássicos, 

tem levado a um crescente distanciamento entre 

ricos e pobres, ao uso indiscriminado dos recursos 

naturais não renováveis e à alteração do clima, com 

possibilidade de se afetar drasticamente a vida humana 

dentro de poucas décadas.

 A solução teórica para essa crise é baseada 

na sustentabilidade, não por acaso um dos temas 

atualmente mais abordados em discussões políticas 

e em pesquisas acadêmicas. As empresas também se 

inserem, vigorosamente, nessa solução. De acordo 

com Kotler e Armstrong (2000), existe uma exigência 

cada vez maior da sociedade para que as empresas se 

responsabilizem pelo impacto social e ambiental de 

suas atividades. 

 A importância do tema, na opinião de Esteves 

(2000), é incontestável, principalmente pelo fato 

de o Estado não comportar as demandas sociais 

que aumentam a cada dia. Dessa forma, parte dessa 

responsabilidade é repassada à iniciativa privada, 

que deve contar com avanços na gestão empresarial, 
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necessários a proporcionar aos cidadãos uma vida 

mais digna e mais igualitária, impactando o mínimo 

possível o meio ambiente.

 Vários são os estudos relacionados a uma gestão 

empresarial mais avançada que, a exemplo do 

trabalho de Garcia (2005), mostram a necessidade de 

as empresas desenvolverem novas competências dos 

mecanismos de controle que venham a possibilitar às 

organizações traduzirem suas estratégias em ações. É 

dentro desse conceito de gestão empresarial avançada 

que se encontra a utilização de ferramentas de 

mensuração (indicadores) e, no caso específico do tema 

deste artigo, é destacada a necessidade de indicadores 

para a gestão dos impactos sociais e ambientais 

ocasionados pelas atividades da organização, para que 

esta consiga traduzir as suas estratégias, nos campos 

social e ambiental, em ações efetivas.

 Empresas do setor elétrico têm implementado 

iniciativas com o objetivo de adequar suas práticas 

às novas demandas da sociedade e consolidar sua 

sustentabilidade. Entretanto, a complexidade que 

caracteriza esse tema transforma a integração dessas 

práticas e o alinhamento dessas iniciativas com seu 

posicionamento estratégico em um grande desafio a 

ser superado pelas empresas. Ainda não se observa 

no setor elétrico brasileiro soluções que demonstrem 

resultados significativos e consistentes no alinhamento 
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de práticas relacionadas ao tema sustentabilidade. De forma 

geral, os programas e os projetos relacionados a esse tema não 

se encontram integrados dentro das empresas e algumas vezes 

mostram-se desvinculados do seu posicionamento estratégico.

 Em função desse cenário, este trabalho propõe a apresentar 

o modelo, desenvolvido na Companhia de Eletricidade da Bahia 

(Coelba), para definir indicadores que permitam integrar as práticas 

de sustentabilidade à operação dos processos, possibilitando 

controle dos impactos sociais e ambientais da empresa. 

 Nesse sentido, faz-se uma breve fundamentação teórica sobre 

a análise dos processos organizacionais e a integração desses 

elementos na definição e uso dos indicadores para gestão dos 

impactos socioambientais de uma organização. Posteriormente, por 

meio de um estudo de caso, é apresentado como se deu essa prática 

em uma concessionária de distribuição de energia elétrica no Brasil.

Gestão de processos
 Por dois séculos, a gestão das empresas esteve fundamentada 

nos conceitos de tarefa e de especialização, mas, agora, no atual 

mundo de concorrência e mudanças, as empresas ingressam 

na ideia de repensar as tarefas e de reconstruí-las em processos 

empresariais coerentes (HAMMER e CHAMPY, 1994).

 Esse enfoque de gestão por processos foi ressaltado 

principalmente a partir de um fenômeno avassalador, que 

viria a afetar definitivamente as práticas administrativas: os 

surpreendentes resultados apresentados pelas empresas japonesas, 

a partir da década de 1970, com a utilização do modelo de gestão 

Total Quality Control (TQC). Nesse modelo, o foco da gestão se 

dá sobre os processos. 

 O caráter estratégico da gestão por processos veio a ser 

destacada por Porter (1992) ao mostrar que as inter-relações entre 

as unidades da empresa podem influenciar significativamente a 

vantagem competitiva e, referindo-se ao conjunto de atividades 

inter-relacionadas primordiais para o comportamento dos custos 

e dos potenciais de diferenciação da organização, propõe o 

conceito de “cadeia de valor”. Neste entendimento, a organização 

obtém vantagem competitiva ao executar as suas atividades 

estrategicamente importantes da melhor forma e/ou com os custos 

menores do que a concorrência.

 Esta referência é inserida em um conceito de processo: 

“Define-se um processo empresarial como um conjunto de 

atividades com uma ou mais espécies de entrada e que cria uma 

saída e valor para o cliente” (HAMMER e CHAMPY, 1994).

 Em uma organização, tudo ocorre segundo uma cadeia de 

causa-efeito de acordo com os seus processos e que resulta em 

algo que deve ter valor para o cliente. E, para gerenciar esses 

resultados, a organização deve contar com indicadores de 

resultado dos processos (conhecidos como Itens de Controle) e as 

suas metas devem ser definidas primeiro a partir do conhecimento 

dos interesses das partes interessadas (stakeholders) relativamente 

a esses resultados.
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veio, nos últimos tempos, a ser utilizada como base na gestão de 

uma ampla gama de aspectos organizacionais, a exemplo da gestão 

de pessoas, da gestão de custos e da gestão de riscos. Porém, ainda 

não são muitos os casos de gestão de impactos sociais e ambientais 

tomando como base a gestão por processos.

Uso de indicadores para gestão dos impactos sociais 
e ambientais dos processos

 Meadows (1998) afirma que a utilização de indicadores é uma 

maneira intuitiva de monitorar complexos sistemas que a sociedade 

considera importantes e que seja necessário controlar. 

 Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development), um indicador deve ser entendido como 

um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros que apontam e 

fornecem informações sobre o estado de um fenômeno com uma 

extensão significativa (OECD, 1993).

 Bellen (2004) e Siche (2007) defendem o desenvolvimento e 

a aplicação de sistemas de indicadores para alcançar o equilíbrio 

entre as dimensões econômica, social e ambiental no sentido do 

desenvolvimento sustentável. Mas Rutherford (1997) classifica 

como um desafio a definição desses indicadores.

 Segundo Siena (2008), a materialização do desenvolvimento 

sustentável é dificultada no momento de estabelecer os critérios 

de escolha dos indicadores de sustentabilidade disponíveis no 

mercado, pois não existem bases conceituais que determinem quais 

os impactos gerados e como estes indicadores devem ser tratados. 

Os principais modelos, metodologias e experiências de construção 

de indicadores de sustentabilidade necessitam de verificação e 

do estabelecimento de parâmetros e critérios em sua moldagem, 

pois se verifica uma grande diversidade de abordagens, com 

diferentes ênfases. Os indicadores devem cumprir o seu papel de 

municiar, induzir e fomentar políticas e decisões bem estruturadas 

e fundamentadas (TAYRA e RIBEIRO, 2006).

 Para Gallopin (1996), existe a necessidade de identificar as 

interligações entre os diversos aspectos relacionados ao conceito 

do desenvolvimento sustentável. A partir da identificação destas 

conexões, devem-se procurar soluções integradas para problemas 

que estão relacionados.

 Nesse sentido, Stremikiene e Sivickas (2008) observam que um 

problema do setor elétrico é a criação de indicadores de controle 

de sustentabilidade para os futuros investimentos.

 A formulação desses indicadores não é uma tarefa simples 

e, em grande parte dos estudos, percebem-se fragilidades na 

sua concepção conceitual, nos critérios de escolha das variáveis 

representativas, nos critérios de integração dos dados e na 

relevância dos dados utilizados. 

Existem muitas iniciativas de construção de indicadores de 

sustentabilidade já conhecidas e utilizadas no mundo corporativo, 

a exemplo das seguintes:

• Global Reporting Initiative: modelo para relatórios de 

sustentabilidade mais usado no mundo atualmente, que permite 

gerir, comparar e comunicar o desempenho das organizações nas 

dimensões social, ambiental e econômica;

• Relatório Socioambiental da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel): relatório que deve ser apresentado à Aneel com 

informações sobre aspectos relacionados ao meio ambiente, 

mercado, etc.;

• Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial: 

Instrumento de autoavaliação com base em um questionário que une 

perguntas sobre todos os temas da Agenda de Responsabilidade Social 

Empresarial (Público Interno, Fornecedores, Meio Ambiente, etc.);

• Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase: 

demonstrativo com informações quantitativas sobre indicadores 

(gastos realizados pelas empresas) no âmbito social (interno e 

externo) e ambiental;

• Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 15: define informações 

de natureza social e ambiental com o objetivo de demonstrar à 

sociedade a participação e a responsabilidade social da entidade;

• Global Compact: por meio desse pacto as empresas assumem o 

compromisso de adotar e difundir os dez princípios relacionados 

com: direitos humanos, direito do trabalho, proteção ambiental e 

contra a corrupção;

• Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Oito metas que 

exigem uma postura por parte dos Estados para promover mudanças 

em vez de se limitarem a reagir aos problemas;

• Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE: Indicadores que 

refletem o retorno de uma carteira composta por ações de empresas 

com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social 

e a sustentabilidade empresarial.

 Porém, mesmo com esses modelos, a definição de indicadores 

de sustentabilidade que venham a ser efetivamente relevantes e 

úteis na gestão dos impactos sociais e ambientais das organizações 

e, em específico, das empresas distribuidoras de energia elétrica, 

ainda é um processo difícil. Assim, é comum se observar uma 

dissociação entre os índices de sustentabilidade, apresentados nos 

relatórios das empresas, e a efetiva gestão dos seus processos.

 Para que seja possível efetuar uma gestão através de indicadores 

de sustentabilidade, a empresa deve definir critérios que permitam 

priorizar indicadores, dentre tantos existentes no mercado.

Estudo de caso
 O presente artigo representa parte dos resultados de uma 

pesquisa, realizada no âmbito do Programa de P&D do setor 

elétrico, pela Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) 

com o objetivo de “desenvolver uma ferramenta para reduzir os 

impactos socioambientais gerados pelas atividades operacionais da 

empresa”.

 A forma de abordagem aqui adotada é identificada como uma 

pesquisa de caráter qualitativo. 
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de pesquisa não podem ser entendidas como dados isolados ou 

acontecimentos fixos, frutos de uma observação instantânea. São 

frutos do contexto em que estão inseridas. Ou seja, a interpretação 

dos fenômenos identificados na pesquisa e a atribuição de 

significados caracteriza a postura metodológica adotada.

 No que se refere aos aspectos de procedimentos técnicos, este 

trabalho é classificado como estudo de caso. O estudo de caso 

pode ser definido como uma pesquisa que trata de um objeto bem 

restrito (individual) sobre o qual se levanta o maior número de 

informações possíveis (SILVA, 2008).

 A coleta dos dados utilizada para se atingir os objetivos 

propostos deste trabalho incluiu, além de pesquisa bibliográfica 

para construção do referencial teórico, o levantamento de 

documentação da empresa e do setor em que se encontra 

inserida, bem como entrevistas com colaboradores de diversas 

áreas. Na pesquisa documental a fonte principal de coleta 

dos dados concentrou-se em documentos internos, como 

publicações administrativas, relatórios de gestão e resultados de 

trabalhos relacionados ao posicionamento estratégico definido 

anualmente. Contudo, a etapa mais importante ocorreu com 

entrevistas, as quais possibilitaram conhecer os controles 

realizados pelas áreas executoras das atividades que compõem 

os processos mapeados pela empresa. Essas informações 

facilitaram a definição de indicadores de sustentabilidade 

que serão utilizados para acompanhar os impactos sociais e 

ambientais da empresa.

Gestão dos impactos sociais e ambientais da Coelba
 A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) é 

uma empresa do Grupo Neoenergia. Trata-se da terceira maior 

distribuidora de energia elétrica do Brasil em número de clientes e 

a sétima em volume de energia fornecida.

 Em 2007, a Coelba definiu uma metodologia para gestão 

do “Energia para Crescer” – programa de responsabilidade 

social da empresa – de acordo com os processos da empresa e, 

evoluindo nessa metodologia, em 2009 iniciou um projeto de 

P&D objetivando a criação de uma “ferramenta para redução de 

impactos socioambientais das atividades operacionais de uma 

empresa distribuidora de energia elétrica”.

 O modelo de RSC utilizado na Coelba baseia-se na premissa 

de que os impactos socioambientais da empresa ocorrem como 

consequência das suas atividades. Inicialmente, o modelo identifica 

as atividades dos processos (Figura 1) com os maiores impactos 

socioambientais e, posteriormente, define indicadores e ações para 

a gestão desses impactos.

 A gestão dos impactos socioambientais da Coelba é realizada 

pela avaliação dos temas do Programa de Responsabilidade 

Social, baseados na Agenda de Responsabilidade Social 

Empresarial do Instituto Ethos: público interno, meio ambiente, 

fornecedores, sociedade e comunidade, e consumidores e clientes. 

Complementarmente, cada um desses itens foi “desdobrado” 

em aspectos específicos, em conformidade com a natureza das 

perguntas referidas a cada um desses aspectos no Questionário 

Ethos-Abradee (Quadro 1).

 Esta metodologia tem como principais objetivos identificar 

as atividades da empresa com maior impacto socioambiental; 

possibilitar maior controle sobre atividades com impacto 

socioambiental; facilitar apuração de custos relacionados com os 

aspectos socioambientais; auxiliar o processo de disseminação 

do programa de Responsabilidade Social – Energia para Crescer e 

consolidar a macro estratégia de Sustentabilidade Empresarial.

 Para determinar quais os indicadores que irão gerir os 

impactos socioambientais da Coelba são desenvolvidas seis 

etapas: 1) Estabelecer matriz de sustentabilidade; 2) Definir lista 

de indicadores; 3) Definir os indicadores: 4) Criar as fichas dos 

indicadores; 5) Elaborar lista-resumo dos indicadores; 6) Priorizar 

os indicadores; e 7) Gerenciar os impactos socioambientais.

Figura 1 – Mapa de processos da Coelba

GS01- Efetuar a Gestão Estratégica
GS02 - Prover, Desenvolver e Manter Pessoas
GS03 - Prestar Serviços de Infra-estrutura
GS04 - Gerenciar a Tecnologia da Informação

GS05- Efetuar a Administração Contábil e Fiscal
GS06 - Gerenciar e Otimizar os Recursos Financeiros
GS07 - Gerenciar Empreiteiras
GS08 - Gerenciar Riscos Regulatórios e Tarifas

Desempenho
da Rede

Capacidade
da Rede

Relacionamento
com o Cliente

Comercialização

SR01- Operar, Gerenciar 
Incidências e Manter o 
Sistema Elétrico
SR02 - Prestar Serviços a
Terceiros

SM01-Atender os Clientes
SM02 - Gerenciar as Reclamações
SM03 - Administrar os Contratos 
dos Clientes
SM04 - Realizar novas ligações
SM05 - Administrar Contas a 
Receber

VR01- Planejar, Ampliar e 
Melhorar o Sistema Elétrico
VR02 - Prestar Serviços de 
Suprimento e Logística
VR03 - Gerenciar o 
Sistema de Medição

VM01- Planejar e Desenvolver 
Ações Comerciais de Marketing 
e de Venda
VM02 - Gerenciar a Compra e 
a Venda de Energia
VR03 - Gerenciar Perdas 
Comerciais

Serviço

CLIENTE MercadoRede

Venda

Gestão Estratégica e Serviços de Suporte
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1. Estabelecer matriz de sustentabilidade

 São listados todos os indicadores de sustentabilidade que a 

Coelba reporta periodicamente, devido a compromissos ou adesões. 

Foram considerados o GRI, Relatório Socioambiental da Aneel, 

Questionário Ethos, Pacto Global, Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, Ibase e Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T15), 

conforme apresentado no Quadro 2 e estabelecida relação entre 

eles. Apesar de existirem outros indicadores, como o ISE-Bovespa 

e Dow Jones Sustainability Index, não foram inseridos na análise, 

pois a empresa não faz parte da carteira desses índices.

2. Lista de indicadores

 São selecionados indicadores quantitativos de sustentabilidade 

já medidos e que atendam à descrição da relação feita no Quadro 

2. Os indicadores considerados são acompanhados pelas áreas 

responsáveis, pelo Sistema de Gestão por Objetivo (GPO), onde são 

agrupados todos os objetivos oficiais da empresa e que possuem 

relação com a remuneração variável dos colaboradores.

3. Definição dos indicadores

 Nesta atividade são selecionados, dentre os indicadores Quadro 1 – Classificação dos impactos socioambientais avaliados pela Coelba

Quadro 2 – Matriz de Indicadores da Coelba

ITENS DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

Clientes
Comunicação

Comercial
Atendimento

Reclamações

Público Interno
Qualidade de Vida

Informações

Relações
Trabalhistas

Desenvolvimento

Saúde e
Segurança

Fornecedores
Seleção e

Contratação
Desenvolvimento

e Capacitação
Avaliação e

Reconhecimento

Meio Ambiente
Arborização

Preservação

Tratamento de
Resíduos
Eficiência
Energética

Sociedade
Educação

Cultura

Imagem

Inclusão Social

Assistência 
Social

Segurança

Relações com
o Governo

A
SP

ÉC
TO

S 
ES

PE
C

ÍF
IC

O
S

GRI
LA1
LA1

EN30

EN16

Aneel
3.4.1A
3.4.1A

3.5.1.A

3.5.1.B

Descrição
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região
Número de trabalhadores terceirizados (mulheres e homens)

Total de investimentos e gastos em proteção / gerenciamento ambiental, por tipo (arborização, manejo 
sustentável, com equipamentos e redes protegidas) (R$ mil)
Volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) emitidos na atmosfera (em toneladas 
de CO2 equivalentes) / emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso (toneladas de CO2)

Indicador - recursos humanos

Ethos
18.6
14.5

24.7

24.11

Ibase
X
X

X

NBC T15
X
X

X

Pacto Global

8

7 e 8

ODM
3
3

7

7

Indicador - meio ambiente
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impactos socioambientais do processo em estudo. Caso não exista 

um objetivo que possa ser utilizado para a gestão dos impactos 

socioambientais mapeados, são criados novos indicadores, 

observando-se as informações necessárias para compô-los. No 

final desta etapa, obtêm-se uma relação dos indicadores a serem 

controlados em cada processo (Quadro 3). Devem ser analisados, 

além da atividade, os temas e os aspectos de atuação relacionados 

ao impacto. Para cada impacto, podem ser considerados um ou mais 

indicadores. Para cada processo, deve ser analisada a adequação 

dos indicadores já utilizados em outros processos. Um indicador 

pode ser utilizado para mais de uma atividade, mais de um tema e 

mais de um aspecto de atuação dentro do processo.

4. Criação das fichas dos indicadores

 Todos os indicadores de controle definidos na etapa anterior 

são configurados em fichas específicas (Figura 2). Quando são 

relacionadas aos objetivos oficiais, todas as informações necessárias 

são encontradas no GPO. Quando são indicadores novos, a ficha 

deve ser preenchida em conjunto com a área responsável pelas 

informações. Nesta atividade devem ser observados o método de 

cálculo utilizado para acompanhamento, a periodicidade que 

a área pode disponibilizar a informação, as metas, podendo ser 

estabelecida por históricos, benchmarkings ou ideal da empresa e 

a área responsável pela informação.

 Os campos “foco de atuação”, “aspectos de atuação”, 

“processos e áreas envolvidas” são preenchidos com informações 

do Quadro 3 e análise de cada processo. Essas fichas apresentam a 

definição dos indicadores, os processos organizacionais a que estão 

vinculados, suas métricas, periodicidades, unidades e responsáveis 

por suas apurações. Em função dos resultados alcançados, os 

desempenhos desses indicadores podem ser classificados em 

cinco níveis diferentes: excelente, muito bom, bom, suficiente ou 

insuficiente. 

5. Elaboração da lista-resumo dos indicadores

 Nesta etapa é criado um resumo com a relação dos 

indicadores a serem controlados e os processos que devem ser 

gerenciados para identificação de oportunidades de melhorias, 

do ponto de vista socioambiental. No Quadro 4, podem ser 

visualizados alguns indicadores selecionados para esse fim 

(Índice de Conformidade na gestão de Recursos Humanos, 

Quadro 3 – Indicadores por processo

Figura 2 – Ficha de descrição dos indicadores

TFA _ Coelba Taxa de Frequência de Acidentes - Empregados Próprios
TFA _ Coelba Taxa de Gravidade de Acidentes - Empregados Próprios
TFA _ eps  Taxa de Frequência de Acidentes - Empresas Prestadoras de Serviço
TGA _ eps  Taxa de Gravidade de Acidentes - Empresas Prestadoras de Serviço
IDAT _Fraudes Índice de Desempenho do Atributo - Fraudes e Furtos
IRCI   Índice de Reclamações - Cobrança por Irregularidade
RMIR  Reclamações na mídia sobre Irregularidades
VMFR  Índe de veiculações positivas sobre Fraudes
IRIR   Índice de reclamações - Cobrança por irregularidade

2-Diagnóstico 
de Perdas

3-Regularização e 
Bloqueio de Perdas

4-Montagem do 
Processo / Cálculo 

e Fatura

OIN,CGC

OIN, CSC,
OOE

OIN

ar pr tr eeqv

b

TFA _ Coelba
TGA _ Coelba

TFA _ eps
TGA _ eps

if

b

b

rt

b

b

ds

b

b

ss

b

TFA _ Coelba
TGA _ Coelba

TFA _ eps
TGA _ eps

público interno

sc dc ar

fornecedores meio ambiente sociedade clientes

vm03 gerenciar perdas comerciais

áreasgerenciar perdas
comerciais ed

b

ct is as sgim

b

idat _ Fra
udes

IRCI

cc

b

RMIR
VMFR

ar

b

IRIF

IRCI

at

IAPE

rg

b

b

IRCI

indicadores de responsabilidade social do processo gerenciar perdas comerciais

indicador de rs

Foco de Atuação

Definição

Processos - 
Atividades

Áreas Envolvidas 
nos processos / 

atividades

Método de Cálculo

Público Interno

VR 01 - 05, 06, 07

SR02 - 03

EMS, OER, EPI, OOE, EAT, 
OCM, ONL, FAR, CSC, OIN

GS 07 - 02, 03, 04

SM05 - 10, 11, 16, 17 e 18

Área Responsável pela 
informação: GSS

SM 04 - 06, 07, 08, 09, 10, 11

VR03 - 04

Periodicidade: Trimestral

SR 01 - 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 19

VM03 - 03

Unidade: N°

Este indicador visa mensurar a taxa de frequência de acidentes com colaboradores das EPS (TFA _ eps).

TFA_Empreiteiras =  N° acidentados com afastamento X 1.000.000
   tempo de exposição ao risco

Planilha do NST - Informação acumulada

Aspectos de atuação QV, SS

tfa _ eps taxa de frequência de acidentes - empresa prestadora de serviço
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e os processos da Coelba aos quais estão vinculados (Processo 

VR01, SR01, VR02 e GS01).

6. Priorização dos indicadores

 A lista-resumo, resultado da etapa anterior, consolidou as 

informações de 134 indicadores. O objetivo desta etapa é utilizar 

os conceitos de engenharia de valor para priorizar os indicadores 

que farão parte do escopo responsável pela gestão dos impactos 

socioambientais da Coelba.

 Para estabelecer uma matriz que permita definir quais indicadores 

devem ser acompanhados, foram criados critérios relacionados à 

geração de valor e dificuldade de implantação, conforme o quadro 

5. Para o primeiro critério, quanto maior o peso, melhor, para o 

segundo, a análise é inversa, sendo melhor o que obtiver o menor 

peso. Este quadro é utilizado para análise individual dos indicadores.

Critérios de geração de valor:

1 – Impacto econômico: indicadores que possuem evidência de 

impacto econômico da empresa.

Quadro 5 – Critérios para priorizar indicadores

2 – Processo de negócio: a Coelba possui processos de negócios 

relacionados às atividades operacionais da empresa, como 

processo de atender clientes (SM01) e processos de gestão que dão 

apoio/suporte, como o processo de gestão estratégia (GS01).

3 – Indicador de resultado: indicadores diretamente relacionados 

ao resultado da empresa, como lucro líquido, receita, EBTIDA.

4 – Tema legal (impacto na tarifa): indicadores que refletem ações 

da empresa que impactam a tarifa de energia elétrica, de acordo 

com os critérios estabelecidos pela Aneel.

5 – Alinhamento estratégico: indicadores estabelecidos no mapa de 

estratégia da empresa, revisados anualmente.

6 – Atende a mais de um tema: indicadores alinhados a mais de um 

tema da agenda de responsabilidade social empresarial do Ethos 

(público interno, fornecedores, sociedade, etc.).

7 – Quantidade de processos afetados: indicadores alinhados a 

uma quantidade definida de processos.

Critérios de dificuldade implantação:

1 – Periodicidade de apuração: análise da periodicidade 

estabelecida na ficha de cada indicador.

Quadro 4 – Resumo dos indicadores

sigla

ICRH

IIV

QPJC_FORN

VRMA

1

1

5

5

2

2

6

3
7

4

processos

VR01, SR01, VR02

GS01

GS01

VM01

critérios geração valor

critérios dificuldade de implantação

tema

Público Interno

Público Interno
Consumidores e Clientes
Sociedade e Comunidade

Fornecedores

Meio Ambiente

Área de atuação

RT, QV, SS

IF
CC, AT, AR

RG

SC

AR, PR

Índice de Conformidade na Gestão de Recursos Humanos

Índice de Infecção do Parque de Informática por Vírus

Quantidade de Processos Judiciais (cíveis) relativos a Fornecedores

Valor do energia Verde repassado para o reflorestamento da Mata Atlântica

impacto econômico

Sem Evidência

Algumas Evidências

Fortes Evidência

periodicidade de apuração

Até 3 meses

Maior que 3 meses até 6 meses

Maior que 6 meses

quatidade de processos afetados

1 processo

De 2 a 4processos afetados

Mais que 4 processos afetados

peso

0

1

2

peso

0

1

2

peso

0

1

2

peso

0

1

peso

peso

0

1

peso

0

1

peso

0

1

peso

0

1

peso

0

1

impacto econômico

Não

Sim

impacto econômico

atende a mais de 1 tema

Não

Sim

indicador de resultado

Não

Sim

alinhamento estratégico

Não

Sim

indicador estÁ no sap/bW

Está

Não Está

tema legal (impacto na tarifa)

Não

Sim
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2 – Indicador apurado atualmente: indicadores já apurados 

atualmente ou indicadores que foram criados para iniciar 

acompanhamento posterior.

3 – Indicador está no SAP/BW: análise das informações que 

compõem o indicador. O ideal é que as informações estejam no 

sistema integrado da empresa.

 O resultado de cada critério será alcançado pelo produto 

dos pesos estabelecidos, após análise individual de cada item do 

indicador, pelo peso geral de cada item estabelecido pela Coelba 

de acordo com o grau de importância considerado e estratégia 

adotada pela empresa (Quadro 6).

Análise global – Coelba
 Considerando o resultado global de cada critério, o valor máximo 

que poderá ser obtido é de (16x6) – 16 pontos para critérios “Geração 

de Valor” e 6 pontos para critérios “Dificuldade de implantação”. Dessa 

forma, foi estabelecido um corte do 1º quadrante no ponto (8x4).

Quadro 6 – Peso dos critérios

Quadro 7 – Análise dos indicadores

critérios geração valor

Impacto Econômico

Processo de Negócio

Indicador de Resultado

Tema Legal (Impacto na Tarifa)

Alinhamento Estratégico

Atende a > 1 dimensão

Quantidade de Processos Afetados

critérios dificuldade implantação

Periodicidade de Apuração

Indicador Apurado Atualmente

Indicador está no SAP/BW

peso

3

2

1

2

2

1

1

peso

1

3

1

dificuldade de implantaçãocritérios geração valor

Cod

icrh
qpJc_forn

iiv
vrma

Nome do 
indicador

Indicador 3
Indicador 42
Indicador 46
Indicador 77

Impacto
Econômico

3
0
1
0
0

Processo 
de

Negócio

2
0
0
0
0

Indicador
de 

Resultado

1
0
1
0
0

Tema Legal
(Impacto 
na Tarifa)

2
0
1
0
0

Alinhamento
Estratégico

2
0
1
0
0

Peso Específico

Atende 
a>1

dimensão

1
0
1
0
1

Quantidade 
de 

Processos 
Afetados

1
1
0
0
0

Periodicidade
de 

Apuração

1
0
0
0
0

Indicador
Apurado 

Atualmente

3
0
0
0
0

Quadrante

3° quadrante
1° quadrante
3° quadrante
3° quadrante

Indicador
está no

SAP/BW

1
1
1
1
1

Total
1

1
9
0
1

Total
2

1
1
1
1

9x1
0x1
1x1
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sendo considerados apenas aqueles que se encontram no 1º 

quadrante, gerando maior valor e com menor dificuldade de 

implantação. 

 Após a definição dos 40 indicadores, é necessário verificar se eles 

estão relacionados a todos os temas contemplados na metodologia 

(público interno, fornecedores, meio ambiente, etc.).

7. Gerenciamento dos impactos socioambientais

 Essa etapa tem como objetivo sistematizar a gestão dos impactos 

socioambientais por meio dos indicadores de controle definidos 

na etapa anterior. Para facilitar a visualização e análise dessas 

informações, os indicadores são agrupados e organizados segundo 

os temas e aspectos de atuação, de modo a possibilitar a análise dos 

impactos socioambientais da empresa de forma geral ou específica.

Figura 3 – Matriz de indicadores Quadro 8 – Análise dos indicadores por tema

Quadro 9 – Resumo dos indicadores por tema

Quadro 10 – Resultado geral dos impactos socioambientais da Coelba

Conclusões
 Devido às pressões da sociedade civil, às medidas 

governamentais e ao aumento da conscientização do mercado 

consumidor que exige, cada vez mais, uma postura responsável e 

transparente das empresas, o tema sustentabilidade vem sendo de 

fundamental importância para as organizações. Todavia, observa-se 

uma disparidade conceitual nas discussões referentes à avaliação 

da sustentabilidade empresarial. Existem algumas ferramentas para 

medir o desenvolvimento sustentável, mas um dos métodos mais 

utilizados para induzir e fomentar decisões estratégicas é a aplicação 

de sistemas de indicadores.

 Diversas iniciativas foram criadas para possibilitar a avaliação 

da sustentabilidade empresarial, como o Global Reporting Initiative, 

os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, entre 

outros. Contudo, a quantidade de indicadores existentes dificulta 

o levantamento de informações para efetuar o acompanhamento 

adequado.

 Neste contexto, este trabalho buscou contribuir para a solução 

deste problema por meio da apresentação de um modelo aplicado 

focos de atuação

Público Interno

Fornecedores

Meio Ambiente

Sociedade e Comunidade

Consumidores e clientes

Avaliação Geral

pontos realizados

971

1000

955

711

541

835

avaliação

aspectos de atuação indicador

mês/   dez/10sistema de acompanhamento dos indicadores

indicadores de responsabilidades social

fornecedores

250

500

250

250

1000

250

500

250

250

1000

0,00

100%

1000

100%

PRJ

OCM

SC

AR

Seleção e 
Contratação

Avaliação

pontos pontos realizadosárea responsável valor / nível obtido avaliação avaliação

Excelente
Muito Bom

Bom
Suficiente

Insuficiente

Excelente
Muito Bom

Bom
Suficiente

Insuficiente

0
1
2
3

10,00

1000
874
724
549
399

0
1
2
3
4

875
725
550
400
0

Quantidade de Processos 
judiciais (cíveis) relativos a 
Fornecedores QPJC_forn

Índice de melhoria de Gestão 
das Prestadoras de Serviço 

IMGP

nível esperado

Unidade: Nº

Unidade: Nº

Total
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na distribuidora Coelba para gerir os seus impactos sociais e ambientais por 

meio de indicadores. O modelo permite a priorização de indicadores de 

sustentabilidade, de acordo com critérios definidos pela empresa, com o 

objetivo de avaliar os impactos existentes em todos os processos mapeados 

da empresa, possibilitando a tomada de decisões para que aja um equilíbrio 

entre as dimensões da sustentabilidade (econômico, social e ambiental).

 A implantação do modelo tem possibilitado uma visão clara e geral 

do índice de sustentabilidade empresarial, mesmo para quem não atua 

diretamente com o tema. A execução das etapas para aplicação do modelo 

demonstrou que ele pode ser utilizado em outras organizações do setor 

elétrico, podendo facilmente adequar-se às necessidades existentes.
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