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RESUMO

O desenvolvimento de soluções sustentáveis no meio das organizações
vem sendo o foco inadiável, em vista disso é apresentado ao mundo
moderno e globalizado como novo desafio. Para garantir uma redução de
danos no ecossistema, desse modo, a antiga Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), atual Brasil, Bolsa, Balcão (B³), sob influência das bolsas
de valores do mundo todo, desenvolveu em 2005 o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE). São ferramentas baseadas em análise
comparativa e aspecto da sustentabilidade corporativa para impulsionar a
responsabilidade ética das organizações e para servir como referência
para os investidores avaliarem a confiança, transparência, adotarem
melhores decisões para sustentabilidade e agir com ética nos negócios e
redução sobre o impacto ao meio ambiente. Dessa forma o objetivo geral
dessa pesquisa é verificar o desempenho econômico-financeiro das
empresas que estão classificadas no ISE, fazendo comparação com
empresas que não participantes de capital aberto no período de 2016 a
2020. A metodologia utilizada é caracterizada como documental e
bibliográfica, onde busca identificar informações factuais, referindo-se a
abordagem quantitativa, desta forma, será analisada todas as
demonstrações contábeis financeiras das empresas. Os resultados
mostraram que as empresas participantes do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) obtiveram um desempenho econômico-financeiro
melhor que as empresas não participantes, em uma média baixa de 3%,
no entanto todos os anos estas alcançaram maiores resultados perante as
empresas participantes do índice.
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