
Empresas de capital aberto, sustentabilidade ambiental e iniciação à pesquisa: uma 
experiência do curso de Ciências Contábeis

Nesta seção, o professor Benedito Albuquerque da Silva, docente do Curso de Ciências 
Contábeis, nos relata a experiência exitosa de um trabalho que envolve a integração ensino e 
pesquisa. Trata-se de um projeto de iniciação à pesquisa que, por meio de uma metodologia 
inovadora, busca medir o desempenho ambiental de empresas de capital aberto, constituindo 
informações para subsidiar decisões de investimento em Bolsa de Valores. O professor é Doutor 
em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária pela Universidade Católica Dom Bosco – 
Campo Grande – MS, Doutor em Contabilidade pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina 
e Acadêmico Fundador da Academia Mato-Grossense de Ciências Contábeis, ocupando a Cadeira 
número 07.

Contextualizando a atuação acadêmica e o projeto de pesquisa

Desde que ingressei na Universidade Federal de Mato Grosso, há 25 anos, estou lotado no 
Departamento de Ciências Contábeis da FACC – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. 
Atualmente, trabalho com as disciplinas “Contabilidade Geral”, para o 1º ano, e “Contabilidade 
Avançada”, para o 4º ano do curso de Ciências Contábeis. 

A disciplina “Contabilidade Geral” é o princípio de todo o curso, pois, por meio dela, os alunos 
passam pelo processo de alfabetização no que concerne à aprendizagem da Ciência Contábil. Cabe 
destacar que o estudante chega à Universidade cada vez mais jovem e que, devido ao ambiente 
social em que se insere, anseia por resultados imediatos. Diante disso, o uso de diversos métodos 
de ensino, adaptado a cada turma, a cada conteúdo ensinado, é essencial até mesmo para a 
continuidade do acadêmico na graduação. Assim, busco, por meio de estratégias pedagógicas 
diversas, envolver o aluno no processo de aprendizagem.

Quanto à disciplina “Contabilidade Avançada”, é ministrada no final do curso, quando são 
ensinados os conteúdos mais recentes da Ciência Contábil. É uma disciplina esperada pelos alunos, 
principalmente devido ao nome, o que desperta neles curiosidade e certa ansiedade sobre o que 
será estudado. A disciplina também requer o uso de técnicas diversificadas de ensino para que o 
aluno não se frustre, o que pode, inclusive, levá-lo ao desestímulo em relação às atribuições do 
profissional. 

É importante ressaltar que, no decorrer do curso de Ciências Contábeis, o aluno aprende técnicas 
modernas e avançadas sobre o controle patrimonial, bem como a análise do desempenho econômico-
patrimonial e financeiro das empresas em geral. Ademais, com a modernização da Ciência Contábil 
no Brasil, adequando-se aos padrões mundiais, a ciência se volta, também, às questões sociais e 
ambientais. 

No projeto de pesquisa objeto deste relato, há a participação de um discente da disciplina de 
Contabilidade Avançada. A pesquisa visa avaliar o desempenho ambiental das empresas constantes 
nos índices de sustentabilidade das Bolsas de Valores, tendo, como foco inicial, a bolsa de valores 
brasileira, B3. 

IPAT-e: indicador para medir a sustentabilidade ambiental de empresas de capital 
aberto

O projeto teve como ponto inicial a minha pesquisa de Doutorado em Ciências Ambientais e 
Sustentabilidade Agropecuária, realizada na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande 
- MS, cujo foco foi a criação de um indicador, denominado IPAT-e, que tem como finalidade medir 
o desempenho ambiental de empresas. O IPAT-e foi por mim patenteado, constituindo-se em 
importante referencial para o curso de Ciências Contábeis e para a UFMT, uma vez que é um 
indicador já conhecido no mundo inteiro.

A criação desse indicador é resultado da observação de que, atualmente, já há 18 bolsas de 
valores ao redor do mundo que possuem índices de sustentabilidade e que atraem investidores 
preocupados com o desempenho ambiental e a responsabilidade social das empresas nas quais 
investem. Destaca-se que a primeira bolsa a implementar um Índice de Sustentabilidade foi a de 
Nova York, que instituiu o Dow Jones Sustainability. A Bolsa de Valores Brasileira, B3 (Bolsa, Brasil, 
Balcão), foi a quarta bolsa a instituir índices de sustentabilidade e, atualmente, possui dois índices, 
denominados: ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) e ICO2 (Índice de Carbono Eficiente).

Participação de alunos como iniciação à pesquisa

O trabalho está ainda em fase inicial. Utilizando a metodologia do indicador IPAT-e, a proposta é 
realizar estudos por segmentos, para evidenciar o desempenho ambiental dos diversos segmentos 
empresariais e avaliar o quanto um desempenho positivo nesse indicador influencia o desempenho 
econômico-patrimonial e financeiro das empresas.

Em 2019, foi realizada uma pesquisa pelo aluno do 4º ano de Ciências Contábeis, Marlon Gabriel 
da Silva, abordando as empresas listadas na B3 que atuam no ramo de madeira, papel e celulose. 
Dentre as conclusões do estudo, destacam-se: a) Os resultados dos indicadores econômicos 
financeiros demonstraram equilíbrio entre as companhias; b) Os resultados do IPAT-e demonstraram 
que as empresas do segmento papel e celulose são as que mais impactam o meio ambiente; c) A 
partir da análise econométrica, constatou-se que não há relação entre o desempenho da empresa 
no IPAT-e e o desempenho econômico-financeiro.

Dentre as limitações da pesquisa, o aluno sublinhou o número restrito de empresas selecionadas, 
sugerindo a seleção de uma amostra maior de empresas e setores, bem como um maior período 
de análise dos dados e ainda a utilização de indicadores sociais, além dos econômico-financeiros 
e ambientais.

O projeto vem despertando interesse crescente dos alunos. Uma das razões é a grande importância 
dada pelas bolsas de valores ao redor do mundo às questões de sustentabilidade. A modernização da 
ciência contábil, a desenvolver novas áreas de atuação (como a contabilidade da sustentabilidade), 
assim como a apresentação do indicador também são fatores que contribuem para o interesse 
dos estudantes pela pesquisa. Neste ano, serão selecionados novos alunos do curso de Ciências 
Contábeis a fim de avaliar outros segmentos, dando continuidade aos estudos.

Desdobramentos da pesquisa

Na segunda fase do trabalho, iniciaremos a avaliação do desempenho ambiental das empresas 
fora da bolsa de valores. Serão, então, pesquisadas empresas atuantes no estado de Mato Grosso 
que elaboram e efetuam publicação de seus relatórios de sustentabilidade. Nessa etapa, serão 
englobadas empresas de grandes grupos empresariais, tais como: AMAGGI, Bom Futuro, além de 
instituições, a exemplo do SESC (SESC PANTANAL), SEBRAE, entre outras.

Os resultados da pesquisa serão de grande valia à sociedade, que terá conhecimento do impacto 
ambiental causado pelas empresas atuantes no estado, bem como do seu desempenho econômico, 
patrimonial e financeiro, o que permitirá avaliar o grau de Responsabilidade Social Empresarial de 
tais empresas, observando se o desempenho ambiental que apresentam é compatível com o seu 
desempenho econômico, patrimonial e financeiro.

Outra contribuição da pesquisa para o estado será a evidenciação da efetividade das ações 
ambientais das empresas, se estão sendo realmente efetivas no sentido de reduzir o impacto 
ambiental ou se são apenas ações de incentivo do “marketing ambiental e social”. Isso possibilitará 
ao poder público elaborar políticas para fiscalizar de modo mais adequado as ações ambientais 
pesquisadas.

Dos resultados e desafios

Os resultados alcançados pela pesquisa até o momento foram uma patente (resultado da tese 
de doutorado) e um artigo publicado na revista Journal Of Cleaner Production - da Elsevier, 
revista de renome internacional, com CiteScore: 7,32, Fator de Impacto 6,395 e Qualis Capes A1. 
Recentemente, foi concluída a primeira pesquisa realizada pelo discente Marlon Gabriel, apresentada 
a uma Banca de professores do curso, recebendo nota dez e recomendada para apresentação na 
ANPCont e no Congresso USP de Contabilidade.

Não obstante, o projeto também enfrenta dificuldades, tais como a falta de recursos para a 
aquisição de programas estatísticos (que validam a pesquisa), para a assinatura de bases de dados 
(como a Economática) e para a coleta de dados confiáveis.

Breves considerações finais

A questão ambiental passou a fazer parte da vida das pessoas, principalmente após grandes 
incidentes ambientais que incentivaram a realização das conferências das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, sendo a primeira delas realizada em Estocolmo, em 1972, seguida 
por outras importantes, duas ocorridas no Brasil: a Eco-92 e a RIO +20. Dessas conferências, 
surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Nesse contexto, as pessoas, consumidoras em 
potencial, passarem a ser mais exigentes com relação à atuação ambiental das empresas, o que 
as levou a implementar as então denominadas Responsabilidades Social e Empresarial. Algumas 
dessas empresas encaram o ato como uma estratégia do negócio, essencial para que possam 
continuar atuando no mercado de concorrência global.

As bolsas de valores incorporaram a questão ambiental com o desenvolvimento dos índices de 
sustentabilidade empresarial, o que tem rendido inúmeros estudos ao redor do mundo, bem como 
o estudo desenvolvido aqui na UFMT, utilizando o IPAT-e. A pesquisa é de relevância ambiental e 
empresarial, visto que serve como ferramenta para avaliar o desempenho ambiental das empresas, 
por parte dos clientes, dos investidores em potencial e também dos organismos governamentais, 
no tocante à fiscalização do desempenho ambiental de tais entidades, o que pode vir a ajudar a 
evitar tragédias, como as de Mariana e de Brumadinho, causadas pela Companhia Vale.
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Licenciaturas 

Caro(a) professor(a), 

É com enorme satisfação que apresentamos mais uma edição do Boletim das 
Licenciaturas e Bacharelados. Chegamos, assim, ao nosso 18º número com 
importantes contribuições da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 
(FACC) e do Instituto de Linguagem (IL), ambos do Câmpus de Cuiabá, revelando 
o compromisso do periódico em traduzir as diferentes faces da Instituição por 
meio dos relatos de experiências e entrevistas, a partir do tripé ensino-pesquisa-
extensão e da gestão acadêmica.

Da FACC, trazemos o relato de experiência do professor Benedito Albuquerque da 
Silva, docente do Departamento de Ciências Contábeis, acerca de um trabalho que 
vem realizando, o qual consiste em medir o grau de sustentabilidade de empresas 
mediante um indicador, denominado IPAT-e, por ele patenteado. O trabalho tem 
a participação de alunos do curso de Ciências Contábeis, numa perspectiva de 

integrar o ensino à pesquisa, objetivando proporcionar uma formação acadêmica 
socialmente comprometida e contribuir para que a comunidade tome conhecimento 
do desempenho ambiental de diversos segmentos empresariais.

Do IL, apresentamos a entrevista gentilmente concedida pelo professor Roberto 
Boaventura da Silva Sá, que se sente partícipe do tempo presente, compartilhando 
com “os contemporâneos sua forma de pensar e estar no mundo”. Além de falar 
sobre o IL e sobre a formação do licenciando em Letras, o professor nos faz refletir 
acerca da relação entre literatura e manutenção da democracia, da fragmentação 
do saber na formação dos acadêmicos e ainda revela os segredos de um bom 
texto.

Boa leitura e até a próxima edição!

 BLB n. 18 - março/2020

Apresentamos, nesta seção, a entrevista concedida pelo professor 
Roberto Boaventura da Silva Sá, diretor do Instituto de 
Linguagens (IL). O professor possui graduação em Letras pela 
Universidade Estadual de Maringá (UEL), mestrado em Letras e 
Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutorado 
em Ciências da Comunicação/Jornalismo pela Universidade de São 
Paulo (USP). É professor da instituição desde 1987. No último dia 
29 de fevereiro, encerrou seu primeiro mandato como Diretor do 
Instituto de Linguagens, gestão 2016-2020. Em recente consulta 
eleitoral, foi escolhido para continuar na direção por mais quatro 
anos. Além de professor do IL, Roberto Boaventura é músico, crítico 
social, escritor/colaborador da imprensa local.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados (BLB) — Sabemos 
que a UFMT teve sua origem no final de 1970, a partir da fusão 
de duas instituições: a Faculdade de Direito, que existia desde 
1934, e o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, que surgiu 
em 1966, congregando, entre outros cursos, o de Letras. 
Nesse sentido, qual a visão do senhor sobre a UFMT e sobre o 
Curso de Letras no ano em que completam, respectivamente, 
50 e 54 anos? 

Roberto Boaventura da Silva Sá — A UFMT – fruto da expansão 
do ensino superior na década dos 70 – vem, a cada ano, ampliando 
sua abrangência. Hoje, abarca cerca de 30 mil acadêmicos. 
Conforme o MEC, sua nota é 4, na escala de 5 pontos. São dados 
muito relevantes.

O Departamento de Letras, do Instituto de Linguagens (IL), pode 
ser considerado como a porta de entrada da UFMT. No momento, 
temos cinco cursos de graduação (Inglês, Francês, Espanhol, Libras 
e Português/Literatura), além do Programa de Pós-Graduação 
(mestrado e doutorado) em Estudos de Linguagem. O IL ainda 
oferece importante Programa de Extensão. Nele, os cursos de 
Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Libras e Português têm sido 
recomendados pela própria sociedade que deles usufrui. Este ano, 
será incorporado o ensino da língua árabe. 

Nossos docentes, ainda na graduação, começam a preparar 
acadêmicos para a pesquisa e para a própria extensão. Na pós-
graduação, há importantes linhas de pesquisa no campo da 
linguagem, sempre compartilhadas alhures, seja pela participação 
em encontros específicos, seja por meio de publicações.

A Prova de Proficiência – condição para o ingresso na pós-graduação 
– é outra relevante atividade do IL.

BLB — Como é a experiência de participar da gestão de 
uma unidade acadêmica? Que desafios enfrentou e quais 
aprendizagens tirou dessa atuação?

Roberto Boaventura — É desafiante, até porque o IL também 
tem papel político de destaque. Nesse sentido, relembro duas ações 
marcantes, a primeira foi o ato contra a censura a uma mostra 
fotográfica em Cuiabá, a segunda, um ato-show relembrando o 31 
de março como golpe de estado.

Outro desafio foi mexer em atitudes culturalmente internalizadas 
em todos nós, como o emprego dos pronomes pessoais “meu” e 
“minha” referente aos espaços da Instituição. Um exemplo: A sala 
é da direção do IL e não minha, pelo fato de eu estar, ali, como 
diretor. A tarefa de mudar essa perspectiva foi fundamental para 
que reorganizássemos a dinâmica de funcionamento do IL. 

BLB — Pensando na formação inicial, quais características 
são essenciais ao profissional de Letras e o que os cursos 
de Letras devem oferecer para que o egresso alcance esse 
perfil?

Roberto Boaventura — Gostar de ler é indispensável. Todavia, o 
ENEM e o SISU não ajudam nessa seleção. Seja como for, o egresso 
deve estar preparado para atuar como professor dos ensinos 
fundamental e médio. Além dos conhecimentos que cada língua e 
suas literaturas demandam, os formandos precisam compreender a 
realidade vivida. 

BLB — Tendo em vista que a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e a flexibilização curricular do Ensino Médio estão 
trazendo mudanças no ensino da escola básica, quais são os 
novos desafios na formação do licenciando em Letras?

Roberto Boaventura — Estar apto para o uso das novas tecnologias, 
mas sem perder o cerne: aprender a estudar para auxiliar alguém a 
aprender a estudar. 

Em tempos de predominância das telas, que potencializam a sedução 
natural pelas imagens, concomitantemente ao encurtamento dos 
códigos da escrita, é desafiante conseguir a leitura, por parte da 
maioria dos acadêmicos, de obras mais densas. 

BLB — Os resultados dos alunos dos cursos de Letras do IL nas 
duas últimas avaliações do Enade foram bastante positivos. 
Neste ano, eles serão avaliados novamente. O senhor acha que 
esse exame é um bom parâmetro de avaliação da educação 
superior?

Roberto Boaventura — Toda avaliação é mais confiável se for 
realizada cotidianamente. De qualquer forma, o ENADE revela, sim, 
uma fotografia próxima da realidade. Espero que nossos cursos 
continuem a conquistar as notas obtidas nas avaliações recentes: 4 e 
5. Agora, adianto: as condições materiais e a abertura de concursos 
precisam ser garantidas. Caso contrário, as federais tendem a se 
aproximar da fragilidade expressa pela maioria das privadas. 

BLB — As especializações parecem distanciar cada vez mais o 
curso de Letras da ideia de unicidade, levando pesquisadores 
a recorrentes debates sobre a dicotomia existente entre a 
linguística e literatura. Fala-se, inclusive, em linguística 
“hard” e linguística “soft”. O que o senhor pensa a esse 
respeito, considerando a formação do licenciando em Letras?

Roberto Boaventura — As especializações – às quais chamo de 
fragmentações do saber – surgiram nas décadas mais recentes, e não 
apenas em Letras. Elas resultaram da lógica da pós-modernidade, 
que perambula sobre o efêmero, o microcosmo, os grupos, os 
subgrupos etc. Ao compartimentarem os saberes, elas nos dividem 
também como seres humanos.

Se o que eu disse acima for verdadeiro, as fragmentações, se não 
forem reduzidas em prol de estudos que voltem a ter perspectivas 
mais amplas, em breve, nos levarão a caminhos bem estreitos do 
pensamento e da crítica. 

BLB — Alguns pesquisadores concebem a literatura como 
manifestação artística extremamente importante para a 
manutenção da democracia. Como professor de literatura, 
como vê essa questão?

Roberto Boaventura — Começo respondendo com o resgate de 
episódios recentes que envolveram a censura de livros e de escritores: 

1º) Jair Bolsonaro recusou-se a entregar a Chico Buarque o prêmio 
da 31ª edição do Prêmio Camões 2019, concedido pelos governos 
de Portugal e Brasil;

2º) A Secretaria de Educação de Rondônia listou 43 livros que 
deveriam ser banidos das bibliotecas; 

3º) O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, numa ação que, segundo ele, 
preservaria a família, ordenou que fiscais invadissem o Riocentro, 
onde ocorria a Bienal Internacional do Livro, e recolhessem o 
romance “Vingadores, a cruzada das crianças”. 

Se eu continuar a listar a censura de livros e escritores, chegarei 
às fogueiras da Idade Média; aliás, o Brasil caminha a elas de forma 
célere. Para a contraposição, só o conhecimento pode nos ajudar a 
consolidar nossa democracia e nos fazer crescer como humanos. 

BLB — O senhor é conhecido como um destacado crítico 
social, escritor/colaborador da imprensa local. Para finalizar, 
poderia nos dizer qual o segredo de um bom texto?

Roberto Boaventura — Antes de tudo, registro que escrevo 
vagarosamente: cerca de seis a oito horas por um texto de 
aproximadamente 3.600 caracteres, tamanho 12, da fonte Times 
New Roman, ou seja, uma página e meia. 

Motivo: brinco muito com as palavras e construções. Busco em 
meu repertório algo que possa ser forte e, quiçá, incorporado ao 
repertório do leitor. Nunca me esqueço de que escrevo para um 
público de jornal e/ou outras mídias. Tenho de ser claro, sem ser 
chulo. Meus textos tentam reproduzir minha forma de conversar e 
ministrar aulas. Procuro ser didático. Prefiro as construções diretas 
e curtas. Cuido para não ser atropelado pela pontuação. Uma 
confissão: me inspiro em Machado de Assis e em Graciliano Ramos. 
Infelizmente, nunca chegarei aos pés desses mestres, nem se mil 
vidas eu tivesse. 

Para o conteúdo, fico atento aos jornais e telejornais. Em geral, 
decido escrever sobre algo que tenha me incomodado muito ou 
positivamente me emocionado. Também tenho recortes mais 
recorrentes, como falar da educação em geral e do universo cultural 
do país. Todavia, não fujo de outros temas que possam me inquietar 
ou me fazer regozijar em determinado momento. De qualquer forma, 
me pauto pela pauta do “time”. Agindo assim, sinto-me um partícipe 
de meu tempo, que compartilha com os contemporâneos sua forma 
de pensar e estar no mundo. Da esquerda para a direita: Prof. Benedito Albuquerque da Silva, Marlon Gabriel da Silva


