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O 2º. Grupo de Trabalho sobre a terceira geração das diretrizes para 
relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GT GRI G3 
– 2007/2008) foi uma iniciativa do consórcio formado pelas instituições 
abaixo listadas.

BSD Consulting
www.bsd-net.com

Criada em 1998, a BSD Consulting é uma consultoria especializada em 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade social empresarial e 
comércio justo. Oferece serviços de consultoria e pesquisa com o 
objetivo de integrar a sustentabilidade na estratégia, no sistema de 
gestão, na cultura e na comunicação das empresas. 

Atualmente, a BSD mantém escritórios na Suíça, no Brasil, na 
Colômbia e na China. Também trabalha com representantes no 
Chile e na Espanha e com parceiros estratégicos na Alemanha, no 
Equador e na Rússia. Sua rede internacional apóia projetos para 
clientes na América Latina, na União Européia, na África, na Ásia e 
no Caribe.

Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV- SP (GVces)
www.fgv.br/ces

O GVces é um centro de pesquisa da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-
EAESP), referência nacional no estudo dos temas relacionados à 
sustentabilidade no contexto empresarial e de políticas públicas. 
O GVces acredita na possibilidade de uma mudança de paradigma 
de desenvolvimento da sociedade, por meio de ações coordenadas, 
multidisciplinares e participativas.

Para o GVces, o processo de apresentação do desempenho de uma 
empresa, quando bem conduzido, além de garantir transparência 
e prestação de contas das ações empresariais para seus diferentes 
públicos, pode funcionar como catalisador de mudanças internas 
em prol da sustentabilidade.

Consórcio   |
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UniEthos
www.uniethos.org.br

O UniEthos é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, 
fundada pelo Instituto Ethos de Empresas e de Responsabilidade 
Social. Seu objetivo é desenvolver competências individuais e 
institucionais para o desenvolvimento de uma gestão socialmente 
responsável e sustentável dos negócios.

As soluções educacionais oferecidas pelo UniEthos são voltadas 
para o desenvolvimento de conhecimentos relacionados a 
ferramentas, critérios de avaliação e gestão da responsabilidade 
social empresarial para o desenvolvimento sustentável. Os 
programas e metodologias do UniEthos são orientados para a alta 
administração das organizações, lideranças, agentes de mudança, 
gestores e coordenadores de processos e consultores. 
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GRI
A Global Reporting Initiative (GRI) é uma rede de colaboração 
multistakeholder, formada por milhares de especialistas ao redor 
do mundo, que participam de grupos de trabalho e da governança 
da GRI  e usam suas diretrizes para relatar e acessar informações. 
Essa rede de colaboradores contribui, formal ou informalmente, 
com a estrutura de referência de relatórios. Segundo a GRI, o relato 
do desempenho econômico, ambiental e social das organizações 
deve ser um processo contínuo, e os relatórios devem seguir um 
padrão que os torne passíveis de comparação, como acontece 
com os já tradicionais relatórios financeiros. Em termos práticos, 
a GRI desenvolve diretrizes para elaboração de relatórios de 
sustentabilidade, focando não apenas no seu conteúdo, mas 
dando especial atenção ao processo de elaboração, que deve ser 
pautado por uma série de princípios que assegurem a qualidade 
do relatório. Mais informações em: www.globalreporting.org.

G3
Terceira e mais recente versão das diretrizes da GRI para elaboração 
de relatórios de sustentabilidade. Lançada em 2006, apresenta 
uma estrutura para elaboração de relatórios destinada a todos os 
tipos de organização. A adoção das diretrizes pelas organizações é 
vista como um processo gradual e de contínuo aperfeiçoamento. 
Mais informações em: www.globalreporting.org.

2º. GT GRI G3 – 2007/2008
Segundo Grupo de Trabalho sobre a terceira geração das diretrizes 
para relatórios de sustentabilidade da GRI, iniciativa conjunta 
do consórcio formado pela BSD, GVces e UniEthos. A edição 
2007/2008 foi realizada entre os meses de novembro de 2007 e 
junho de 2008.

Termos Essenciais   |
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Oficina certificada pela GRI
Serviço desenvolvido pela GRI especialmente para auxiliar 
relatores e usuários de relatórios de sustentabilidade a utilizar 
a G3, aprimorando a qualidade do relato e a sua leitura. Seu 
conteúdo, aplicado em 16 horas, é elaborado em conjunto pela 
GRI e por um parceiro local, selecionado para realizar as oficinas 
certificadas em seu país. Mais informações em:
www.globalreporting.org/Learning/Training.

Relatórios de sustentabilidade
Termo genérico adotado para designar diferentes tipos de 
relatório que se destinam à publicação do desempenho de uma 
organização, considerando um equilíbrio entre os aspectos 
ambientais, econômicos e sociais. Relatórios dessa natureza são 
também freqüentemente chamados de relatório social, relatório 
socioambiental e balanço social, entre outras denominações. Fonte 
da infomação: 
www.globalreporting.org/Home/FAQsPortuguese.htm.

Stakeholder
Expressão criada nos anos 60, a partir do termo shareholder 
(acionista). Refere-se a indivíduos ou grupo de indivíduos que 
podem afetar ou ser afetados pela realização dos objetivos de 
determinada organização. Também utiliza-se o termo “partes 
interessadas”. Fonte da infomação: R.E. Freeman: Strategic 
Management: A Stakeholder Approach, Boston, 1984.
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O objetivo desta publicação é sistematizar e difundir o conhecimento 
gerado nos encontros do 2º. GT GRI G3 – 2007/2008 e fornecer 
material de apoio e reflexão para profissionais envolvidos no processo 
de elaboração de relatórios de sustentabilidade.

É também objetivo deste documento inspirar a formação de novos grupos 
de trabalho, nos moldes deste que inspirou o presente documento. A 
elaboração de relatórios de sustentabilidade envolve muitos temas e 
cada GT encontrará um conjunto de interesses e oportunidades que 
poderá servir de base e inspiração para outros grupos. 

Em especial, este GT teve o privilégio de ser o primeiro grupo no mundo 
a participar de uma oficina certificada pela GRI, oferecida pelo consórcio 
aqui descrito, que se tornou parceiro local de aprendizado da metodologia 
da GRI. Esta conquista reflete o empenho constante e a atualização 
permanente sobre o estado da arte da informação apresentados nas 
reuniões do GT.

O GT teve como foco principal a divulgação de instrumentos para a  
elaboração de relatórios. Este relato reflete essa prioridade e procura 
demonstrar como se deu a troca de percepções e experiências entre 
os participantes e os especialistas do GT, com a intenção de ampliar a 
discussão, sem a pretensão de indicar “receitas” ou buscar “verdades 
absolutas”.

Desejamos uma boa leitura!

BSD, GVces e UniEthos

Apresentação   |
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Gláucia Terreo, coordenadora das atividades da GRI no Brasil, e grande 
conhecedora do tema, fala sobre o estágio atual de desenvolvimento dos 
relatórios de sustentabilidade no país. 

Como foi o crescimento da adesão às diretrizes da GRI no Brasil?
Gláucia – O primeiro relatório publicado no Brasil, seguindo as diretrizes 
da GRI, foi o da Natura, em 2000. Naquele ano as diretrizes ainda 
eram um “rascunho”, não disponível em português. Nos anos seguintes 
a CPFL e a Usiminas passaram a adotar as diretrizes. O aumento das 
adesões seguiu tímido, mesmo com o lançamento, em 2004, da edição 
em português da segunda versão (G2) das diretrizes. A terceira versão 
(G3) foi lançada internacionalmente em 2006 e, quase simultaneamente, 
no Brasil (versão traduzida). Desde então, as adesões aumentaram 
significativamente e hoje cerca de 70 organizações adotam as diretrizes 
da GRI para elaborar seus relatórios.

Antes da tradução das diretrizes, que foi fundamental para impulsionar 
esse movimento no Brasil, os indicadores de autoavaliação do Instituto 
Ethos, lançados em 2000, tiveram um importante papel ao introduzir o 
tema nas empresas, preparando-as para a adoção das diretrizes da GRI. 
Outras ferramentas, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 
Bovespa (ISE), lançado em 2005, e as discussões da ISO 26000, também 
reforçam a importância do relatório e das diretrizes da GRI.

No meu dia-a-dia, tenho encorajado as empresas a aderir às diretrizes, 
mostrando que não é difícil, nem caro e nem complicado, e que os 
benefícios são muitos, dentro e fora da empresa.

Introdução  |
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Como as diretrizes da GRI se integram com outras iniciativas, como 
por exemplo, o Pacto Global1?
Gláucia – Primeiro, é preciso entender a função de cada instrumento. 
Quando uma empresa se compromete com o Pacto Global, ela está 
assumindo uma série de princípios que devem delinear a sua gestão. O 
relatório de sustentabilidade é uma ferramenta que pode ser utilizada 
para ‘contar’ o cumprimento desse compromisso.

Nessa linha, as diretrizes da GRI são compatíveis com a maioria das outras 
ferramentas e instrumentos, já que se baseiam em normas, tratados, 
princípios e convenções mundiais existentes e amplamente legitimados.
Gostaria de deixar uma reflexão pessoal sobre esse assunto. Acredito 
que,  desde o início do movimento em prol do desenvolvimento 
sustentável,  nunca se falou tanto em instrumentos, em formas de se 
medir, nunca tivemos tanto conteúdo sobre esse assunto, porém tenho 
a sensação de que o movimento nunca “derrapou” tanto... Na verdade, 
receio que as organizações estejam perdendo muito tempo na discussão 
sobre os instrumentos em si. Todos eles são bons, todos eles são 
instrumentos para apoiar o movimento e merecem respeito. Todos eles 
têm o mesmo objetivo, que é o de transformar a nossa sociedade e as 
nossas relações, contribuindo para tornar este planeta um lugar melhor 
para se viver! A escolha do instrumento deve ser feita de acordo com 
a estratégia da empresa. E, independentemente do instrumento, cabe à 
organização utilizá-lo com o firme propósito de promover mudanças. Se 
esse propósito estiver firme, o processo significará muito mais do que 
preencher formulários ou seguir padrões. Será um processo criativo e 
inteligente em busca de soluções inovadoras – ou seja, de transformações 
verdadeiras.

Quando foi idealizado o primeiro grupo de trabalho sobre relatórios 
de sustentabilidade, baseado nas diretrizes da GRI, qual era a grande 
motivação?

1 Iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) cujo objetivo é mobilizar a comunidade 
empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e 
internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção, refletidos em dez princípios.
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Gláucia – Percebemos que, para aprimorar a qualidade dos relatórios 
no Brasil, é necessário amadurecer o diálogo entre os stakeholders e as 
empresas. Afinal, bons relatórios são feitos por empresas que querem 
dialogar. Assim, quando criamos o primeiro GT, queríamos colocar na 
mesma sala quem fazia o relatório e quem o utilizava, para um exercício 
de diálogo.

É papel dos GTs promover um ambiente neutro, em que empresas e 
organizações possam dialogar e se entender. Dessa forma, o aprendizado 
se instala nos dois segmentos – empresas e partes interessadas. A 
empresa entende as demandas que podem vir das partes interessadas e 
se preparam para realizar o seu próprio ambiente de diálogo com suas 
partes interessadas. As partes interessadas passam a entender de que 
forma podem utilizar o relatório de sustentabilidade para interagir com 
as empresas. 

Para promover a transparência, as diretrizes GRI G3 promovem 
inicialmente uma reflexão que leva as empresas ao amadurecimento, 
para o diálogo equilibrado em busca de soluções. 

A criação do GT GRI G3 também foi uma forma de viabilizar o lançamento 
da G3 em português. As empresas que fizeram parte do primeiro GT 
foram patrocinadoras da tradução.

O Brasil foi escolhido pela GRI para ser o primeiro país a ter um anexo 
nacional dentro das diretrizes para relatórios de sustentabilidade 
(G3). Por que ter um anexo nacional? Como esse projeto será 
desenvolvido?
Gláucia – A elaboração do Anexo Nacional brasileiro servirá para 
conscientizar as empresas no Brasil sobre a importância de se 
aprofundarem em assuntos relevantes do ponto de vista regional, 
abordados atualmente de maneira superficial pelas diretrizes da GRI. 
Os assuntos levantados até o momento são: biodiversidade, questões 
relacionadas à infra-estrutura, desmatamento, desigualdade na 
distribuição de renda, educação, trabalho informal e corrupção.
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A característica mais importante da criação do anexo é sua legitimidade. 
Em fevereiro de 2008, realizamos em São Paulo uma reunião para 
discutir o seu modelo de desenvolvimento, da qual participaram 12 
representantes de diferentes setores e com experiências diversificadas.

No momento, estamos elaborando um processo que será consultivo, 
multistakeholder e com a representatividade de várias regiões do Brasil.
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Os grupos de trabalho sobre relatórios de sustentabilidade, denominados 
de GT GRI G3, têm como objetivo principal contribuir para a adoção das 
diretrizes GRI pelas organizações, aumentando assim a transparência 
e a prestação de contas na comunidade empresarial brasileira. Com 
esse intuito, o 2º. GT GRI G3 – 2007/2008, formado por profissionais 
responsáveis pelo relato nas empresas, manteve encontros mensais 
para trocar experiências e opiniões, consultar especialistas e consolidar 
conceitos da G3.

Fruto do amadurecimento do 
trabalho realizado pela GRI nos 
seus 10 anos de existência, a G3 
contou com a colaboração de 
centenas de pessoas de diversas 
regiões e segmentos ao redor do 
mundo, sendo hoje considerada 
o conjunto de  diretrizes mais 
completo e difundido para 
elaboração de relatórios de 
sustentabilidade. Desta forma, 
o GT proporcionou às empresas 
participantes  a oportunidade 
de alinharem o processo de 
elaboração de seus relatórios de 
sustentabilidade com as práticas 
globais mais atualizadas.

Os encontros realizados pelo GT possibilitaram o compartilhamento 
de soluções para relato – antes restritas a uma pequena equipe ou até 
mesmo a uma só pessoa dentro da empresa – por um grupo maior e com 
diferentes experiências (veja os “Casos Práticos” distribuídos ao longo 
desta publicação). É justamente nessa troca que se encontra a riqueza do 

“Quando as pessoas que 
colaboram com o relatório estão 
sobrecarregadas, corre-se o 
risco de haver pouca disposição 
para a abertura de informações, 
tornando solitária a experiência 
de coordenar o processo de 
relato. Há soluções que ajudam a 
impedir que isso aconteça.”

Gabriela Pereira,
Banco Itaú

Apresentação do 2º. Grupo de Trabalho
GRI G3 – 2007/2008
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GT, uma vez que as atividades do relato exigem profissionais preparados 
para se relacionar com públicos distintos e capazes de criar soluções 
que muitas vezes rompem com modelos até então estabelecidos e 
amplamente adotados pelas empresas.

Essa ruptura acontece à medida que o relato deixa de ser um “monólogo” e 
abre espaço para um “diálogo” com stakeholders, especialmente em temas 
relevantes e sensíveis para todas as partes. Este é, certamente, um fator 
essencial para elevar a qualidade dos relatórios. Nesse sentido, a presença 
de especialistas nas oficinas despertou novos olhares e possibilitou 
esclarecimentos sobre a condução do processo de relato (veja Parte 1) e 
sobre o que sugerem os indicadores da G3 (veja Parte 2).

Participantes do 2º. GT GRI G3 – 2007/2008
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Os temas dos encontros foram definidos em conjunto com as empresas, 
em um “café produtivo”2, o que possibilitou o direcionamento para os 
assuntos de maior interesse dos participantes. O formato dos encontros 
previu uma apresentação por um especialista sobre o tema da reunião, 
seguida de uma discussão em grupo.

A seqüência dos encontros também foi determinada pelos participantes, 
e cada encontro proporcionou um conhecimento técnico específico sobre 
as diretrizes, conforme descrito abaixo:

Apresentação dos participantes e realização do “café produtivo”
Especialistas:
Beat Grüninger - BSD
Sônia Loureiro - Consultora

Engajamento das partes interessadas e análise de materialidade
Especialistas:
Beat Grüninger - BSD
Sônia Loureiro - Consultora

Olhar sobre as dimensões ambiental, social e econômica
Especialistas:
Adriano Diniz Costa - BSD
Aron Belinky - Ecopress
Rachel Biderman, Renata Loew e Roberta Simonetti - GVces

2 Café produtivo é um tipo de reunião que utiliza a Open Space Technology, metodologia de reunião 
iniciada por Harrison Owen, em que os participantes se auto-organizam em grupos e são convidados a 
gerar a agenda do encontro. Assim, é possível que problemas complexos sejam tratados em um período 
de tempo muito curto. É comum existir um facilitador que estabelece regras ou normas, mas ele não é 
o líder oficial do encontro.

Atividades Realizadas
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Oficina certificada pela GRI (16 horas)
Capacitadores:
Beat Grüninger - BSD
Sônia Loureiro - Consultora

Verificação e auditoria
Especialista:
Luzia Hirata – PriceWaterhouseCoopers

Sistemas de gestão
Especialistas:
Aerton Paiva – Apel Consultoria
Dora Amiden – Symnetics Brasil
Aline de Oliveira – Natura Cosméticos

Comunicação e ética
Especialistas:
Clóvis de Barros – Universidade de São Paulo  e Escola Superior  
    de Propaganda e Marketing
Estevam Pereira – Report Comunicação
George Barcat – Banco Itaú
Tomás Carmona e Vandreza Freiria – Serasa
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Cada uma das empresas do GT foi representada por um ou dois 
colaboradores diretamente envolvidos no processo de elaboração do 
relatório. De uma maneira geral, esses profissionais trabalham nas 
diretorias (ou gerências) de Sustentabilidade (ou área correspondente) 
ou de Comunicação Corporativa (veja Anexo1 desta publicação). 

Benefícios e desafios 

Em pesquisa realizada com o GT, os integrantes do grupo apontaram 
os temas “engajamento do público interno” e “ferramenta de gestão” 
como os maiores desafios e benefícios de se produzir um relatório de 
sustentabilidade. Seguem os resultados obtidos:

Partipantes

Anglo American Brasil �
Aracruz �
Banco Bradesco �
Banco Itaú �
Banco Santander �
Comgás �
CPFL Energia �
Holcim Brasil �
Nova América �
Petrobras �
Philips �
Sadia �
Samarco �
Telefônica �
Unilever Brasil �
Unimed do Brasil �

O 2º. GT GRI G3 foi composto por 16 empresas:
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Os benefícios e os desafios apontados ajudaram a direcionar o GT e 
a conduzir a discussão dos encontros. Seguem exemplos de questões 
sugeridas pelos participantes:

Como sensibilizar o público interno? �
Como abordar as “más notícias” sem prejudicar a empresa? �
Como relatar com uma linguagem única? �
Como aplicar os conceitos propostos pela GRI? �
Como se posicionar diante de temas complexos, se ainda não  �
há reflexão suficiente para uma opinião formada dentro da 
empresa?
Como abordar assuntos locais a partir dos indicadores GRI? �
Como incentivar a migração para a G3 em uma gestão  �
descentralizada?
Como uniformizar a coleta de dados? �
Como transformar o relatório em um instrumento de gestão  �
disseminado na empresa?
Quem utiliza os relatórios? �

Benefícios Desafios
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Detalhamento dos 
Indicadores GRI 2

O Processo de Relato 1

27
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O processo de relato evoluiu consideravelmente nos últimos anos. De  
uma maneira geral, porém, os relatórios publicados ainda são muito 
parecidos com “fotos de final de ano”, conforme sugere George Barcat, 
especialista em ética e comunicação do Banco Itaú.

A grande contribuição da G3 foi destacar princípios orientadores 
para a elaboração de relatórios (veja no quadro abaixo), modificando 
sensivelmente a perspectiva das empresas sobre o processo de relato e, 
conseqüentemente, sobre o seu produto final. A mudança incentiva que, 
cada vez mais, o relatório se integre com o próprio processo de gestão 
das empresas e deixe de ser uma iniciativa adicional, desconectada do 
dia-a-dia dos negócios. Afinal, o relatório é mais do que um meio de 
comunicação: trata-se de uma ferramenta de transformação.

Princípios da G3

Para definir conteúdo:
• Materialidade
• Inclusão dos Stakeholders
• Contexto da Sustentabilidade
• Abrangência

Para assegurar a qualidade:
• Equilíbrio
• Comparabilidade
• Exatidão
• Periodicidade
• Clareza
• Confiabilidade

PARTE 1| O Processo de  Relato

PARTE 1  |  O Processo de Relato
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A partir desta perspectiva, foi elaborada a Parte 1 deste documento: 
O Processo de Relato. Sua estrutura foi inspirada na publicação Ciclo 
Preparatório para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da 
GRI³, da série “Caminhos”, que apresenta detalhadamente as etapas 
para elaborar um relatório de sustentabilidade. Tais etapas formam um 
ciclo permanente de engajamento, em que as empresas aprimoram os 
seus processos internos, o seu monitoramento e a sua comunicação de 
desempenho. São elas:

A seguir, será abordada cada etapa do processo de relato, apresentando-se:

Uma breve  � introdução, relacionando a etapa com os princípios 
das diretrizes da G3;

Assuntos de  � destaque nos encontros do GT;

Casos práticos �  que abordam os desafios e as soluções 
encontradas pelos participantes.

3 Veja referência no Anexo 2.
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          Primeira Etapa: Prepare

Nesta etapa é planejado o processo de elaboração do relatório de 
sustentabilidade, que inclui passos importantes, tais como: imaginar o 
relatório de sustentabilidade da empresa, isto é, o “produto final” do 
processo; desenvolver um plano de ação; e realizar uma reunião para 
dar início aos trabalhos. Algumas perguntas sugeridas pela GRI ajudam 
a planejar esta etapa: Como será o relatório? Que formato terá? Quando 
será publicado? Para qual público será direcionado? Quem estará 
envolvido no processo de elaboração? Como será esse processo?

Ao desenvolver o plano de ação, é fundamental definir um cronograma e 
montar uma equipe relatora.

Estão relacionados a esta etapa os seguintes princípios da G3:

Contexto da Sustentabilidade: �  “O relatório deverá apresentar 
o desempenho da organização no contexto mais amplo da 
sustentabilidade”. Sugere-se que a organização contextualize 
as informações sobre seu desempenho, que (a) aponte como 
sua estratégia e os riscos e oportunidades de longo prazo se 
relacionam com o desenvolvimento sustentável; e (b) relacione 
seu impacto com as  condições econômicas, sociais e ambientais 
no contexto geográfico mais apropriado, seja ele local, regional 
ou global, isto é, não basta relatar o seu desempenho de forma 
isolada.

Periodicidade � : “O relatório é publicado regularmente, e 
as informações são disponibilizadas a tempo para que os 
stakeholders tomem decisões fundamentadas”. Este princípio 
considera tanto a regularidade do fluxo de informações quanto 
sua atualidade.

1.1
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Destaques no GT

O relatório não deve ser visto como um produto em si, e sim como um 
processo, uma ferramenta de gestão, de diálogo e de reflexão para os 
próximos passos. As empresas que conseguem integrar um olhar mais 
inclusivo sobre os aspectos socioambientais à agenda corporativa 
também visualizam com maior naturalidade a adição de valor do relatório 
de sustentabilidade para a gestão.

A percepção sobre os benefícios do relatório de sustentabilidade pode 
acontecer progressivamente. A Unilever Brasil, por exemplo, primeiro 
viu o ganho em consolidar fatos no relatório e se aproximar do seu 
público interno. Depois mudou o processo para gerar maior reflexão, 
por meio das entrevistas de levantamento de informações, o que a levou 
a descobrir que poderia criar uma dinâmica de engajamento muito mais 
interessante para a empresa. Assim, a subsidiária brasileira foi a primeira 
do grupo a utilizar as diretrizes da GRI.

Para que a empresa como um todo esteja engajada no processo de 
elaboração do relatório, é preciso que a área responsável tenha força 
e voz.  É importante que ela consiga engajar as outras áreas envolvidas 
de forma equilibrada, garantindo uma participação efetiva das diversas 
áreas da empresa. Um relatório enviesado, que não permeia de maneira 
uniforme a empresa, dificilmente fará sentido para a gestão.

Cabe à coordenação do relatório conscientizar a alta gestão sobre as 
implicações e os benefícios de um relatório baseado nas diretrizes da 
GRI, a mobilização que este deve promover e a capacitação necessária 
dos envolvidos na atividade de elaboração. O apoio da alta direção 
também é crítico quando consideramos que é ela quem vai aprovar 
a versão final; se ela não compreender as mudanças acarretadas pela 
adoção das diretrizes sobre a forma como a empresa elabora e publica 
seu relatório, a aprovação do conteúdo integral, no final do processo, 
pode ser comprometida. Afinal, é a alta gestão que se responsabiliza pelo 
que será publicado, e para isso precisa de uma boa orientação sobre os 
conceitos e princípios utilizados no relato.
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Um levantamento feito entre as empresas participantes do GT mostra 
que o envolvimento da alta direção na elaboração do relatório se dá 
em momentos distintos. Ocorre em especial na definição dos temas e 
indicadores mais relevantes, na consolidação dos dados ou, simplesmente,  
na aprovação final da publicação – sem que haja participação nas demais 
etapas do processo.

O esboço do relatório começa na reunião de planejamento inicial.  Nesse 
momento, precisam ser discutidos e definidos temas como: (a) para que 
públicos o relatório será destinado; (b) como será conduzido o processo; 
(c) quais são os recursos financeiros e humanos disponíveis; e (d) qual 
será o tema do relatório – fundamental para orientação do conteúdo 
e dos elementos gráficos que serão utilizados. No planejamento, 
o cruzamento com o orçamento de outras áreas pode ajudar no 
levantamento de recursos, pois, os benefícios do relatório vão além da 
área de Comunicação ou de Sustentabilidade. É preciso tomar cuidado, 
porém, para que o produto final não se torne uma peça de propaganda 
da empresa ou de um departamento.

Reunião de Planejamento:

Quem serão nossos leitores?
Como será nosso processo de relato?
Que recursos serão utilizados?
Qual será o tema do relatório?

PARTE 1| O Processo de  Relato
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Na etapa de planejamento, o Banco Itaú percebeu que algumas melhorias 
no processo de elaboração poderiam trazer resultados significativos. 
Uma das conseqüências do planejamento foi a antecipação do processo. 
Para melhorar o preparo das várias pessoas envolvidas na construção 
do relatório, foram realizados workshops e um treinamento específico. 
O objetivo desses eventos foi melhorar o entendimento dos indicadores 
da G3 e conscientizar as pessoas sobre a importância do levantamento 
das informações. Conseqüentemente, foi possível melhorar a qualidade 
do relatório na inclusão de indicadores e no sentido de obter um maior 
equilíbrio entre as informações positivas e negativas. Esses esforços 
levaram o Itaú a receber o selo A+ checked GRI4 para o seu relatório de 
2007, como originalmente planejado.

Quem deve participar do planejamento do processo de relato? Além 
das pessoas que conduzirão o processo, é importante incluir pessoas-
chave da gestão da empresa, que tenham legitimidade e mandato para 
tomar decisões na reunião. Nesta fase, a participação da agência de 
comunicação que apoiará a empresa no processo (quando houver) é 
fundamental, mas deve ter um escopo claramente definido. Podem ainda 
participar da etapa de planejamento outros fornecedores que a empresa 
julgar necessários.

É importante enfatizar que a qualidade desta etapa influenciará o 
processo como um todo. O ideal é que o desenvolvimento do relatório de 
sustentabilidade seja contemplado no planejamento da gestão, pois isso 
aumentará sua receptividade e utilização sistemática na empresa.

4 Selo outorgado por meio do Application Level Check, serviço oferecido pela GRI que examina e 
certifica o nível de aplicação autodeclarado pela empresa. Isto é, reconhece que o relatório considerou 
o conjunto de indicadores G3 e outros componentes da Estrutura de Relatórios da GRI correspondente 
aos níveis A, B e C. No caso da verificação externa, a GRI comprova sua existência e o parecer.
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Casos práticos

Banco Bradesco: “Relatório Anual 2007” é divulgado em 
março de 2008

Em 2007, em conformidade com a prática usual, o Conselho de 
Administração do Banco Bradesco decidiu que tanto o “Relatório Anual”, 
como o “Relatório de Sustentabilidade” fossem divulgados na Assembléia 
Geral Ordinária dos acionistas. O desafio se tornou maior ainda quando 
a equipe da área de Responsabilidade Socioambiental (RSA) do banco 
se comprometeu a produzir um relatório com nível de aplicação A+, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela GRI. Numa experiência 
inédita para o Bradesco, a decisão exigiu o desenvolvimento de uma 
matriz de responsabilidades, cujo escopo abrangeu a coleta de um 
extenso conjunto de indicadores da G3, incluindo os complementares, 
específicos do setor de serviços financeiros, com a devida consideração 
ao Princípio de Materialidade, e a verificação de terceira parte.

No final de agosto de 2007, ocorreu uma reunião inicial com o grupo 
de trabalho, na qual se decidiu a melhor forma de engajar os mais de 
30 departamentos envolvidos no processo de relato. Em outubro, 
realizou-se uma reunião geral, com a participação dos representantes 
dos departamentos e empresas ligadas, quando foram apresentadas as 
diretrizes do trabalho.

Na etapa seguinte, foram agendadas reuniões exclusivas com cada 
gestor, coordenadas pela  área de RSA, que permitiram aprofundar o 
conhecimento do trabalho desenvolvido por todas as partes envolvidas 
e alinhar as tarefas incluídas na apuração dos indicadores. Em 
janeiro de 2008, quando a consolidação das informações obtidas em 
resposta aos indicadores GRI e a produção dos textos do “Relatório de 
Sustentabilidade” avançavam, também foram iniciados os trabalhos 
das empresas contratadas para a verificação do processo de trabalho, 
bem como de auditoria das informações coletadas. Nesse mesmo mês, 
foi realizada a coleta, a apuração e a devida validação dos dados pelos 
respectivos gestores. A última etapa de validação da publicação ocorreu 
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no início de fevereiro de 2008. Além da reconhecida dedicação de todos 
os responsáveis diretos pelo processo de relato, a contribuição das 
demais pessoas envolvidas foi decisiva para o cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

As peças-chave dessa iniciativa foram:

O envolvimento de todos os gestores desde o início dos  �
trabalhos;

A satisfação dos gestores em ter suas contribuições publicadas  �
no relatório;

A preparação das informações para o processo de auditoria  �
das informações; e

O comprometimento da alta direção do banco. �

Os maiores benefícios obtidos pelo Bradesco na realização desse trabalho 
foram:

A publicação do relatório no prazo desejado, com maior tempo  �
de divulgação para todos os públicos-alvo;

O maior prazo para divulgar as informações do relatório em  �
outros meios de comunicação;

A disseminação de temas de sustentabilidade em outras áreas; �

O engajamento de todos os gestores no processo de elaboração  �
do relatório; e

A ampla divulgação das informações. �
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1.2   Segunda Etapa: Conecte-se

“Conecte-se” indica que este é um momento importante para a empresa 
“falar e ouvir”. Nesta etapa, são identificados alguns passos importantes 
como a identificação dos stakeholders, sua priorização e o diálogo com 
os stakeholders. O princípio da G3 associado a esta etapa é:

Inclusão dos  � Stakeholders5: “A organização relatora deve 
identificar seus stakeholders e explicar no relatório que medidas 
foram tomadas em resposta aos seus interesses e expectativas 
procedentes”. Este princípio está fortemente associado 
à etapa “Conecte-se”, na medida em que a empresa deve 
identificar quem são seus stakeholders e que tipo de interação 
mantém com cada um deles. A GRI recomenda refletir sobre 
alguns fatores para facilitar a identificação dos stakeholders: 
responsabilidade, influência, proximidade, dependência 
e representatividade. É recomendado que a empresa, ao 
priorizar seus esforços de engajamento, também considere 
quais stakeholders efetivamente utilizarão o relatório.

A publicação do relatório de sustentabilidade, também entendida como 
uma prática de transparência e de prestação de contas à sociedade, 
fortalece a relação de confiança entre a empresa relatora e seus 
stakeholders, principalmente quando estes se sentem considerados 
e se reconhecem no relatório. Essa confiança, por sua vez, aumenta a 
credibilidade da empresa.

5 Já mencionado nas versões anteriores das diretrizes da GRI, quando enfatizava a importância da 
definição dos stakeholders, este princípio aparece com mais destaque e profundidade na G3.
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Destaques no GT

Diferentes abordagens de engajamento têm sido aplicadas para atender 
às mais variadas necessidades de relacionamento das empresas com seus 
públicos. O engajamento pode ocorrer por pesquisa on-line ou até pelo 
desenvolvimento de uma parceria para cobrir um assunto específico do 
relatório. Cabe à empresa definir o tipo de postura que irá assumir, para 
depois identificar o formato que melhor atenderá às suas necessidades.

A primeira geração de engajamento das empresas com seus stakeholders 
surgiu motivada por pressões, para aliviar problemas e com benefícios 
localizados. A segunda geração buscou antecipar os problemas, 
gerenciando riscos e desenvolvendo aprendizagem por meio de um 
processo sistemático de relacionamento. Já na terceira geração o 
engajamento de stakeholders pode estar integrado à estratégia da 
empresa pela busca do desenvolvimento sustentável. As empresas que 
fazem parte desta última geração têm mais chances de aproveitar o 
engajamento no processo de relato, identificando, a partir deste, futuras 
oportunidades de atuação.

Independentemente do 
estágio em que se encontra a 
empresa, é recomendável que 
o engajamento seja previsto 
como a mais longa etapa na 
elaboração do relatório. A 
tarefa de engajamento tem 
início com o entendimento de 
quem são os stakeholders e 
como eles podem influenciar 
o processo de tomada de 
decisão na empresa.

De maneira geral, um 
stakeholder é mais influente 
quando consegue apresentar 

Fonte: KRICK, 2005 (veja referência no Anexo 2).
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suas preocupações de maneira consistente e coordenada, com objetivos 
claros e, preferencialmente, por meio de uma estrutura ou organização. 
Bons exemplos são acionistas, bancos e agentes reguladores, que têm 
maior facilidade para influenciar a tomada de decisão, pois atuam de 
maneira formal e direta. Desta forma, esses públicos foram os primeiros 
a serem colocados no “radar” das empresas preocupadas com o 
engajamento.

No outro extremo, encontram-se públicos “pulverizados” e com influência 
indireta no negócio, pois exercem poder sobre outros stakeholders diretos 
e, portanto, não devem ser menosprezados. De acordo com a G3, “os 
stakeholders podem incluir tanto as partes diretamente envolvidas nas 
operações da organização (como empregados, acionistas e fornecedores) 
quanto outras externas a ela (a comunidade do entorno, por exemplo)”.

Estas são mais difíceis de identificar e aproximar, especialmente se 
não houver um relacionamento formal. Exemplos são organizações da 
sociedade civil, a comunidade, familiares de funcionários e outras partes 
interessadas, cuja identificação pode ser ainda mais desafiadora. Uma 
operadora de rodovia, por exemplo, pode descobrir que instituições 
relacionadas à proteção de animais nas margens das estradas são 
públicos importantes para serem incluídos no seu engajamento. Vale 
lembrar que cada empresa tem o seu próprio ambiente de mercado e 
modelo de tomada de decisão e, portanto, os stakeholders mapeados 
podem ser os mais variados possíveis.

Empresas que exercem grande influência 
em uma região são mais suscetíveis a 
stakeholders imprevistos, pois produzem 
impactos em setores fora de seu mercado. 
Para essas empresas, o engajamento 
deve estar no centro de sua estratégia, 
pois elas dependem fortemente de uma 
“licença social para operar” – geralmente 
atrelada à reputação de sua marca. Nem 
sempre é possível seguir os mesmos 
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passos para engajamento dos stakeholders de influência direta e dos 
de influência indireta. Os indiretos podem ser muito difusos, e nem 
todos operam em consonância com a empresa, abrindo margem para 
interpretações equivocadas sobre as suas intenções.

Os stakeholders também podem ser identificados por uma segmentação 
em grupos: “por interesse”, quando a pessoa (ou o grupo) tem um interesse 
em decisões da empresa; “por direito”, quando há uma base legal ou 
moral para ser tratada de certa forma; e “por propriedade”, quando a 
pessoa ou grupo mantém um direito de propriedade da empresa6. 

Na Unimed do Brasil, por exemplo, esse tipo de divisão despertou interesse, 
pois, diferentemente de outras empresas de plano ou seguro de saúde, 
trata-se de uma cooperativa médica. Como é de extrema importância 
que seus cooperados participem de reuniões de conselhos e assembléias 
deliberativas, a organização se esforça para manter a percepção de 
propriedade e responsabilidade por meio de um boletim eletrônico 
regular e uma página na internet. As informações disponibilizadas nesses 
canais de comunicação são de extrema relevância e podem, inclusive, ser 
consolidadas em um futuro relatório de sustentabilidade.

Visualizar graficamente os stakeholders e os critérios adotados para sua 
identificação pode ajudar a impedir que algum critério seja esquecido no 
mapeamento. Também é preciso levantar mais informações sobre cada 
público, como quantos são e onde estão.

Finalizada a listagem dos 
stakeholders recomenda-se que eles 
sejam organizados em subgrupos,  
de acordo com sua prioridade 
e com a forma de tratamento 
que lhes seja mais adequada – 
alguns stakeholders, por exemplo, 
necessitam ser engajados com 

“As pessoas precisam ser 
estimuladas a pensar sobre 
sustentabilidade.”

Angélica Pinto, 
Comgás

6 BUCHHOLTZ; CARROL, 2000 (veja referência no Anexo 2).
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mais freqüência e outros somente informados. Empresas que contam 
com unidades em locais distintos ou que vendem para clientes de outras 
regiões têm por natureza maior dificuldade para realizar um engajamento 
mais inclusivo.

O grande desafio é conseguir proporcionar a abertura para o diálogo 
a todos, evitando o debate ou a indiferença. O diálogo assegura ao 
stakeholder o direito de ser ouvido e ter suas expectativas acolhidas. 
A postura da empresa no diálogo é a de quem visa abrir questões, 
estabelecer relações, compartilhar idéias, questionar, aprender, 
compreender, integrar as partes, fazer emergir idéias e pluralizá-las. É 
diferente do debate, que visa convencer, demarcar posições, explicar, 
descartar as idéias “vencidas”, fechar questões... Assim como todas as 
atividades que envolvem o relacionamento com stakeholders, é esperado 
que o diálogo seja apresentado no relatório. Um formato bastante 
comum é a apresentação de depoimentos, mas as empresas não devem 
ficar limitadas a eles.

Em novembro de 2007, o Grupo Telefônica  realizou pela primeira vez 
seu Painel de Diálogo Multistakeholder para analisar o seu relatório de 
2006. Nesse painel, entre as sugestões que deveriam ser incorporadas 
na edição seguinte estavam a explicação clara sobre o limite do relatório 
(que antes era apresentada somente na versão completa on-line) e o 
aumento da visibilidade da empresa controlada Atento no capítulo 
“Empregados”, especialmente no que se refere a temas considerados 
críticos para empresas de telemarketing, como condições de trabalho, 
salários e grau de satisfação. De uma maneira geral, o Grupo Telefônica 
ficou muito satisfeito com as sugestões e concluiu que seu relatório está 
no caminho certo.
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Outro exemplo de diálogo é o  realizado pela Serasa, que há três anos 
consecutivos inclui no processo de engajamento de stakeholders a 
consulta sobre seu relatório de sustentabilidade. Para garantir novas 
contribuições, a empresa preocupa-se em variar os representantes de 
cada público e em aplicar uma metodologia que atenda necessidades 
específicas, relacionadas a assuntos de destaque no ano e nos quais a 
empresa gostaria de se aprofundar.

Entre as atividades de consulta realizadas pela Serasa, destacam-se a 
“Confirmação de Relevância dos Temas e Indicadores Monitorados 
pela Gestão e Abordados no Relatório Corporativo”, pesquisa realizada 
virtualmente, e um evento presencial de consulta pública. Na preparação 
desse evento, a seleção e a confirmação dos participantes são tidas como 
etapas essenciais. A Serasa prefere não terceirizar o serviço e convidar 
somente aqueles com os quais se relaciona com maior freqüência. 
O evento tem início com uma introdução ao tema e a apresentação 
do resumo do relatório, e prossegue com as atividades de diálogo. Os 
participantes, agrupados por tipo de stakeholder (clientes, universidades, 
fornecedores, ONGs parceiras, funcionários e governo) apresentam seus 
comentários a todos os demais.

A Serasa busca dar voz ao stakeholder no relatório, atendendo às 
suas demandas ou justificando o não atendimento. Observa-se que os 
participantes do público interno menos envolvidos no processo de relato, 
ao participar da consulta, sentem-se estimulados a utilizar o relatório, 
pois percebem seu valor dentro e fora da empresa.

O público interno deve ser sempre engajado no processo, pois, além de 
ser uma oportunidade de capacitação, suas contribuições e identificação 
com o relatório são fundamentais. Um exemplo foi o da Sadia, que em 
2008 realizou um grande evento com especialistas para iniciar o processo 
de elaboração do seu primeiro relatório de sustentabilidade. O evento, 
além de trazer informações de ponta e dar visibilidade e importância ao 
processo, proporcionou aos participantes a oportunidade de discutir os 
caminhos para o desenvolvimento do relatório de sustentabilidade da 
empresa.
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Uma conseqüência evidente do engajamento é a mitigação de 
potenciais conflitos e, em alguns casos, a antecipação de movimentos 
estratégicos. Na perspectiva da comunicação, o engajamento aumenta a 
transparência quanto ao desempenho e metas de melhoria da empresa. 
No nível operacional, oferece a oportunidade de aplicar conceitos de 
sustentabilidade, de obter orientação e até de fortalecer argumentações 
dentro da empresa. Finalmente, no nível estratégico, a empresa pode 
avaliar a consistência entre suas políticas e compromissos com suas 
práticas, além de monitorar seu desempenho.
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Casos práticos

Petrobras: engajamento dos colaboradores no “Balanço Social e 
Ambiental”

A Petrobras, maior empresa do Brasil, com atuação em 27 países, envolveu 
398 profissionais de 26 áreas/subsidiárias na elaboração do seu  “Balanço 
Social e Ambiental” (relatório de sustentabilidade) de 2007. Para reunir 
informações de tantas fontes diferentes, o engajamento com o público 
interno vem sendo desenvolvido de maneira sistematizada.

Desde 2004, para cada área/subsidiária da Petrobras é indicado um 
responsável pela consolidação (consolidador) e um suplente, que compõem 
a Comissão de Elaboração e Avaliação de Relatórios de Responsabilidade 
Social e Ambiental, coordenada pela área de Comunicação Institucional. Além 
de levantar informações sobre a rede de colaboradores, os consolidadores se 
reúnem periodicamente durante o ano para discutir temas como aspectos a 
aprimorar no atual processo do relato, o planejamento do relatório seguinte, 
a divisão dos indicadores da GRI entre as áreas e a importância da verificação 
das informações por terceira parte, entre outros.

A compilação das informações divulgadas no relatório é feita, desde 
2005, por meio do Sistema Integrado de Acompanhamento de 
Indicadores de Responsabilidade Social, que contempla os indicadores 
da GRI. Para ensinar os consolidadores a utilizar o sistema e garantir seu 
comprometimento com o processo, foi necessário um trabalho intensivo 
de engajamento, envolvendo a elaboração de instruções, realização de 
reuniões e organização de plantões para auxílio no registro dos dados.

Em 2007, foram realizados cursos sobre as diretrizes da GRI, na 
Universidade Petrobras, para seis turmas de cerca de 20 pessoas do público 
interno, o que contribuiu para  melhor conhecimento dos indicadores e 
facilitou a conscientização sobre a importância do processo de relato na 
empresa. Além de auxiliar na coordenação do relato, essas iniciativas 
também promovem a integração entre as diversas áreas e subsidiárias, 
que passam a ter o consolidador como um canal de comunicação.
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Os relatórios da Petrobras de 2005 e 2006 foram considerados pelo 
Pacto Global da ONU como “notável e exemplo a ser seguido”. O “Balanço 
Social e Ambiental” 2006 foi, ainda, eleito o melhor relatório pelas 
categorias Todos os Stakeholders e Sociedade Civil do GRI Readers’ 
Choice Awards, premiação da GRI em que os leitores elegem os melhores 
relatórios de sustentabilidade.

Anglo American Brasil: engajamento com a 
comunidade de Cubatão

A Anglo American, um dos maiores grupos 
de mineração e extração de recursos naturais 
do mundo, percebeu que é fundamental para 
seus negócios ter um bom engajamento 
das comunidades onde opera. Para isso, 
desenvolveu em 2003 o Socio-Economic 
Assessment Toolbox (Seat), traduzido como 
“Caixa de Ferramentas para Avaliação Social e 
Econômica”, que propõe etapas e ferramentas 
para a definição de como será realizado o 
engajamento (ver esquema ao lado).

O grupo desempenha atividades relacionadas 
à produção de fertilizantes em Cubatão (SP) 
desde 1966. Entre 2004 e 2006, foram 
realizadas consultas à comunidade utilizando 
o Seat, as quais que resultaram em um 
Plano de Envolvimento com a Comunidade 
(PEC). O principal desafio do engajamento 
foi provocar uma mudança de perspectiva, 
pois a visão da empresa sobre os seus 
stakeholders era vaga e a percepção destes 
sobre a empresa não era, necessariamente, a 
mesma que os funcionários tinham.

PARTE 1| O Processo de  Relato

Etapas do Seat

ETAPA 1: Perfil da operação 
Anglo; comunidades 
associadas; identificação das 
questões principais

ETAPA 2: Identificação e 
avaliação dos aspectos 
sociais e econômicos; 
divulgação dos resultados 
da avaliação

ETAPA 3: Elaboração das 
respostas e gerenciamento 
para as principais questões, 
inclusive o encerramento

ETAPA 4: Emissão de 
Relatórios relativos aos 
resultados da avaliação

Gerenciamento 
otimizado dos impactos 
sociais e econômicos

Diálogo mais efetivo com 
os stakeholders
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Para se preparar para o diálogo, foi organizada uma equipe composta de 
15 pessoas, entre consultores e funcionários, responsável pela realização 
das entrevistas com vários stakeholders, permitindo compreender suas 
necessidades de forma mais profunda.

Como parte do processo, a Anglo American Brasil também deu retorno 
às pessoas em reuniões e eventos. A continuidade do diálogo auxilia o 
desenvolvimento de critérios para o PEC de Cubatão e a metodologia é 
aplicada em todas as unidades críticas da empresa no Brasil.

Samarco: uma metodologia para fortalecer o diálogo com 
stakeholders

Com o objetivo de estruturar e fortalecer o diálogo com os diferentes 
públicos, a Samarco avalia, desde 2003, o seu relatório anual pela 
metodologia “Relata Stakeholder”. Essa metodologia permite analisar a 
conformidade da publicação com padrões de qualidade como expectativas 
de stakeholders e diretrizes de comunicação definidas pelo Pacto Global 
e pela GRI – inclusive a checagem de nível de aplicação e testes de 
materialidade, ou seja, sua relevância para os diferentes públicos –, 
certificando a transparência da gestão.

Entre outros aspectos, a metodologia “Relata Stakeholder” leva em conta 
completude, abrangência, explicação da sustentabilidade, forma gráfica 
e impressões gerais da publicação. Os resultados, contudo, foram além e 
se tornaram uma ferramenta direcionadora da gestão de sustentabilidade 
da empresa, baseada numa tríade que inclui estratégia (iniciativas a ser 
implementadas), estrutura (como a empresa se organiza) e cultura (o 
conjunto de valores).

Antecipando a tendência de testar a materialidade de seu “Relatório 
Anual”, desde 2004 a Samarco envolve todos os seus públicos na “Relata 
Stakeholder”. Com isso, a empresa tem  de ouvir críticas – muitas delas, 
duras – sobre como se relaciona com a sociedade, mas procura utilizá-las 
a seu favor.
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Prova disso é a elaboração da Política de Investimento Social, lançada em 
2007, cujas diretrizes foram definidas a partir de um diagnóstico realizado 
com lideranças públicas e comunitárias, de modo a reestruturar a gestão 
dos recursos destinados ao desenvolvimento efetivo de comunidades 
situadas em regiões de atuação da Samarco.

“Ser uma empresa-piloto na aplicação dessa metodologia possibilitou à 
Samarco estar sempre entre as companhias com as melhores avaliações 
de relatório”, afirma  Beat Grüninger, da BSD, consultoria especializada que 
apóia organizações no desenvolvimento da responsabilidade corporativa 
e das estratégias de sustentabilidade. O “Relatório Anual Samarco 2006” 
alcançou 181 pontos em 200 possíveis: a melhor avaliação dentre as 
empresas que aplicam a metodologia “Relata Stakeholder”. Participaram 
da avaliação 21 representantes de empregados, fornecedores, 
comunidades, organizações da sociedade civil e imprensa.
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1.3    Terceira Etapa: Defina

Esta etapa trata da seleção dos temas a serem levantados, considerando 
sua relevância para a empresa e para seus stakeholders. São identificados 
os seguintes passos: selecionar temas importantes para relatar e sobre 
os quais agir; elaborar uma recomendação; decidir sobre o conteúdo 
do relatório; estabelecer metas; e verificar os procedimentos internos e 
realizar mudanças.

Os princípios da G3 mais explorados são o da materialidade e o da 
abrangência. Esses conceitos tiveram origem na contabilidade e, no 
contexto da sustentabilidade, ganham novas dimensões, incluindo 
aspectos que vão além dos econômico-financeiros:

Materialidade: �  “As informações no relatório devem cobrir 
temas e indicadores que reflitam os impactos econômicos, 
ambientais e sociais significativos da organização ou que 
possam influenciar de forma substancial as avaliações e 
decisões dos stakeholders”. A materialidade define o limiar a 
partir do qual um tema se torna expressivo para ser incluído no 
relatório. Este princípio também se aplica ao uso de indicadores 
de desempenho, seu grau de abrangência e detalhamento.

Abrangência:  � “A cobertura dos temas e indicadores relevantes, 
assim como a definição do limite do relatório, deverá ser 
suficiente para refletir os impactos econômicos, ambientais e 
sociais significativos e permitir que os stakeholders avaliem 
o desempenho da organização no período analisado”. Este 
princípio refere-se a dimensões como escopo (temas de 
sustentabilidade), limite (unidades de negócio) e tempo 
(período especificado no relatório).

O princípio do Contexto da Sustentabilidade, abordado na etapa do 
planejamento do relatório, também é significativo nesta etapa.
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Destaques no GT

Com o aumento da complexidade dos relacionamentos e do 
aprimoramento dos relatórios, as empresas são solicitadas a abandonar a 
postura defensiva sobre seus impactos negativos, buscando compreender 
como seu negócio pode ser positivo para a proteção ambiental e para 
a sociedade, e ainda assim ser rentável. Um passo importante para 
essa mudança é a identificação dos aspectos da sustentabilidade mais 
pertinentes para a empresa, nos quais ela deverá colocar foco.

Dessa forma, os temas da sustentabilidade devem ser identificados e 
priorizados, considerando-se o papel estratégico, a relevância e a urgência 
de cada um  para a empresa e seus stakeholders. É também essencial 
considerar o contexto histórico da sociedade. Por exemplo, painéis com 
stakeholders realizados no início dos anos 1990 tinham maior foco 
na questão ambiental. Em meados da mesma década, passaram a dar 
destaque para questões de transparência (auditoria), sociais e éticas. Nos 
anos 2000, a verificação do processo e a questão da materialidade das 
informações passaram a ser os temas mais prementes.

PRIORIzAçãO DOS TEmAS

Temas Priorizados
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A escolha, pela empresa, dos temas e dos indicadores para o relatório 
pode implicar mudanças internas e a definição de metas de melhoria. 
Mudanças internas podem ser necessárias para ampliar a capacidade de 
medição e de monitoramento, e as metas de melhoria para incrementar 
o desempenho da empresa7. 

Por ser o relatório um documento público, é fundamental que as 
informações nele apresentadas e os compromissos ali assumidos perante 
a sociedade sejam consistentes, para garantir sua legitimação e difusão 
para os públicos de interesse da empresa. Assim, a sustentabilidade 
empresarial pode ganhar força em virtude das metas assumidas e 
apresentadas.

As metas assumidas precisam ser realistas. Ao incorporá-las no relatório,  
deve-se explicitar como elas serão atingidas, para que o relatório não 
seja visto como uma “carta de intenções”, evitando acusações de falta 
de comprometimento e perda de credibilidade. O processo de garantia 
(assurance) pode auxiliar na definição de metas capazes de serem 
atingidas. Alguns exemplos de apresentação adequada de metas constam 
dos relatórios de 2006 da Reuters e da Vodafone.

O amadurecimento da empresa, sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável, deve considerar o curto, o médio e o longo prazos. Dessa 
forma, o relatório é um instrumento que pode transmitir a consistência 
dos investimentos da empresa, dialogar com informações prestadas 
anteriormente, apresentar avanços e apontar perspectivas futuras. Uma 
vantagem do exercício da materialidade é que a empresa pode deixar de 
acompanhar indicadores que não são importantes para ela nem para seus 
stakeholders, podendo centrar esforços nos indicadores mais relevantes,  
que devem ser acompanhados sob uma escala de tempo maior.

7 ACCOUNTABILITY; BT GROUP PLC; LRQA, 2006  (veja referência no Anexo 2).
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The Materiality Report8: aumentar a visão do que importa

Além da pergunta “o que relatar?” (Princípio da Materialidade), o exercício 
de definir o que será publicado aborda também “sobre o que relatar” 
(Princípio da Abrangência). Há um protocolo da GRI que estabelece limites 
sobre o relato das unidades de negócios. Baseia-se no reconhecimento de que 
existem diferentes graus de acesso às informações e diferentes capacidades 
de influenciar os resultados. No entanto, todas as unidades podem ser objeto 
de relatório, ainda que de maneira resumida, com descrições de dilemas, 
divulgação sobre a forma de gestão ou dados de desempenho.

Algumas perguntas podem ajudar a compreender como é estabelecido o 
limite do relato dentro de qualquer empresa:

Todas as entidades sobre as quais a empresa exerce controle �  ou 
influência significativa no que se refere a políticas financeiras e/ou 
operacionais e práticas são objeto de relato? Se sim, quais são as 
atividades e regiões abrangidas? Há clientes e/ou fornecedores 
nessa lista? 

É feita a totalização dos resultados de todas as unidades de  �
negócio incluídas no relatório ou é usado outro critério para 
definição sobre quais resultados abordar?

Visão e histórico do 
desempenho

O que 
conta?

Foco no passado e 
busca por precisão

O que 
conta?
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Visão limitada 
sobre os usuários 

de relatório

Impactos de 
curto-prazo

Amplo conhecimento 
sobre os usuários 

de relatório

Questões críticas 
para desempenho 

de longo prazo

8 ACCOUNTABILITY; BT GROUPS PLC; LRGA.2006 (veja referência no Anexo 2).
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O relato aborda indicadores de instituições pouco significativas  �
para o grupo sob o ponto de vista econômico, mas significativas 
para determinado aspecto da sustentabilidade? Se sim, citar 
exemplos.

Os limites foram explicitados no relatório? Onde? �

Para ilustrar essa prática, seguem algumas definições de limites adotadas 
por empresas participantes do GT.

Anglo American Brasil: tem seus limites de relatório definidos a partir 
das diretrizes da GRI. Constam do relatório dez empresas no Brasil, todas 
em pontos geograficamente isolados. Os indicadores contemplam um 
acumulado de todas as empresas, com destaques quando a empresa os 
julga necessários. A subsidiária brasileira foi a primeira do grupo a seguir 
as diretrizes da GRI e, a partir de 2007, ficou estabelecido que as demais 
subsidiárias ao redor do mundo também deverão fazê-lo.

Philips: coordena o relatório sobre todas as unidades da América Latina 
(Brasil, Chile, México e Argentina), que procura transmitir uma mensagem 
em perfeito alinhamento com o relatório global. O relatório de 2006 
contemplou a aplicação local de diretrizes e políticas da matriz (Holanda), 
os reconhecimentos e prêmios de destaque global e regional, as iniciativas 
diferenciadas das unidades de negócios, o número de funcionários por país 
e por unidade de negócios e os resultados gerais por país de uma pesquisa 
sobre engajamento com funcionários.

Telefônica: como o Grupo Telefônica não é constituído formalmente no 
Brasil, são incluídas no relatório todas as organizações controladas ou com 
grande participação acionária do grupo espanhol Telefônica S.A9. Logo, os 
indicadores de desempenho econômico no relatório consolidam todas as 
operações do grupo no Brasil, levando em conta a participação societária 
em cada uma. Os demais capítulos dão destaque à empresa que tem maior 

9  Entre as empresas do Grupo Telefônica no Brasil estão: Telefônica SP – concessionária de telefonia 
fixa; Atento – call center e contact center; Terra – portal e provedor de acesso à internet; TGestiona – 
serviços administrativos; Telefônica Pesquisa e Desenvolvimento; Vivo – telefonia móvel; e Fundação 
Telefônica.
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impacto sobre o stakeholder em foco. De forma geral, a Telefônica SP é a 
empresa do grupo que possui maior visibilidade no relatório, por ser a mais 
representativa economicamente. A empresa Atento, com cerca de 70 mil 
funcionários, é uma das maiores empregadoras do Brasil e é destacada no 
capítulo “Empregados”. No caso da Vivo, da qual o grupo detém participação, 
são publicados somente os dados quantitativos, pois a empresa publica 
relatório próprio. Em um painel realizado com stakeholders, a empresa 
constatou que está no caminho certo com relação à definição de limites.

Casos práticos

Holcim Brasil: teste de materialidade junto aos stakeholders

Ao adotar a G3, a Holcim Brasil enfrentou o desafio de verificar quais 
eram os principais temas e indicadores de sustentabilidade na visão de 
seus stakeholders. A empresa, que já implementa diferentes formas de 
diálogo com os stakeholders, nunca os havia envolvido na elaboração de 
seu relatório. Sua matriz na Suíça, o Holcim Group, já tem essa experiência e 
desenvolveu uma metodologia para ser aplicada pelas subsidiárias.

Foram realizados workshops de capacitação, desenvolvidos pela equipe da 
matriz e com participação da mesma consultoria para assessorar a primeira 
aplicação da metodologia no Brasil e na Espanha. Além de especializada 
no tema, a consultoria trouxe contribuições de um stakeholder externo ao 
relatório. 

O processo contemplou entrevistas individuais presenciais e telefonemas. 
Além disso, buscando captar melhor os resultados, foi realizado um evento 
que reuniu os diversos públicos, durante o qual foi aplicado o teste de 
materialidade. O encontro permitiu um entendimento sobre o significado 
de cada tema e dos indicadores, além de confirmar a importância da 
participação dos stakeholders no processo.

Algumas percepções foram validadas pela empresa no encontro, como a  
relevância de certos indicadores ambientais. De forma geral, a empresa 
destacou que os stakeholders se sentiram prestigiados e satisfeitos por 
terem sido considerados na elaboração do relatório.

PARTE 1| O Processo de  Relato
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CPFL Energia: engajamento da cadeia de valor no processo de relato

Buscando aprimorar seu relatório de sustentabilidade, a CPFL Energia 
decidiu torná-lo mais acessível à sua cadeia de valor e analisar como 
esta compreende e interpreta as informações disponibilizadas. Para 
tanto, a empresa identificou a oportunidade de engajar seus clientes 
e fornecedores, por meio do Programa Tear e da Rede de Valor, 
respectivamente.

O Programa Tear, promovido pelo Instituto Ethos e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como principal objetivo 
aumentar a competitividade e a sustentabilidade de pequenas e médias 
empresas (PMEs) da cadeia de valor de sete setores estratégicos. A CPFL 
Energia, representante do setor elétrico, engaja sua cadeia de valor por 
meio da participação de PMEs clientes. 

Já a Rede de Valor, programa conduzido em parceria com a AMCE 
Negócios Sustentáveis, é um fórum de fornecedores que visa à construção 
de uma agenda comum para a sustentabilidade. 

O maior desafio da empresa, ao aplicar o teste de materialidade, foi apresentar 
o relatório de sustentabilidade como ferramenta de gestão e convencer a 
cadeia de valor sobre a importância da sua participação no processo de 
elaboração do relatório. A solução principal encontrada pela CPFL Energia 
foi a realização de oficinas voltadas para esse público, nas quais houve a 
leitura dos indicadores GRI e sua priorização, de acordo com sua relevância 
para cada parte interessada (no caso, fornecedores e clientes). 

As iniciativas continuam em andamento, tendo consolidado uma série de 
informações. Algumas das oportunidades identificadas, como indicadores 
que podem ser melhor explorados, já estão sendo contempladas na 
elaboração do próximo relatório.
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1.4    Quarta Etapa: monitore

Nesta etapa, o relatório é desenvolvido e são coletadas e analisadas as 
informações. A etapa é longa e deve refletir as atividades cotidianas da 
organização. São identificados alguns passos importantes: verificar e 
monitorar os processos; garantir a qualidade das informações; e fazer o 
acompanhamento. Há diferentes formas de medir o desempenho de uma 
empresa, que podem ser qualitativas ou quantitativas. Os dados devem 
ser coletados regular e sistematicamente. Nesta etapa, é necessário  
garantir a observação dos seguintes princípios da G3:

Equilíbrio:  � “O relatório deverá refletir aspectos positivos e 
negativos do desempenho da organização, de modo a permitir 
uma avaliação equilibrada do desempenho geral”.

Comparabilidade: �  “As questões e informações deverão ser 
selecionadas, compiladas e relatadas de forma consistente. As 
informações relatadas deverão ser apresentadas de modo que 
permitam aos stakeholders  analisar mudanças no desempenho 
ao longo do tempo e subsidiar análises sobre outras organizações”. 
Este princípio é especialmente importante quando ocorrem 
alterações na estrutura do negócio, como a aquisição de uma 
empresa, que passará a ser incluída no relatório.

Exatidão:  � “As informações deverão se suficientemente precisas 
e detalhadas para que os stakeholders avaliem o desempenho 
da organização relatora”.

Clareza � : “As informações deverão estar disponíveis de uma 
forma que seja compreensível e acessível aos stakeholders que 
fazem uso do relatório”.

PARTE 1| O Processo de  Relato
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Confiabilidade: �  “As informações e processos usados na 
preparação do relatório deverão ser coletados, registrados, 
compilados, analisados e divulgados de uma forma que 
permita sua revisão e estabeleça a qualidade e materialidade 
das informações”.

O princípio da Periodicidade também está relacionado à etapa e foi 
detalhado na etapa “Prepare”.

Destaques no GT

Aspectos de difícil mensuração passam a integrar a gestão de riscos e 
oportunidades das empresas, tais como o monitoramento da incidência 
de trabalho em condições degradantes na cadeia de valor e o crescimento 
da demanda por produtos e serviços ambientalmente mais amigáveis. Os 
temas que ganham relevância no contexto histórico da sociedade e que 
têm forte relação com os negócios da empresa devem ser contemplados 
em sua estratégia e, portanto, refletidos no relatório.

A International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
alerta para o fato de que a impossibilidade de mensuração não deve 
ser entendida como irrelevância do indicador. Por outro lado, Hazel 
Henderson chama a atenção para a importância dos dados estatísticos na 
atribuição de valor e formação de visão de mundo. Existem ferramentas 
que podem promover uma gestão mais inclusiva com relação a temas do 
desenvolvimento sustentável, pois auxiliam na busca de soluções para 
temas relevantes e de difícil quantificação, alinhando estratégia e ativos 
intangíveis10.

10 Ativos intangíveis são ativos sem representação física, cuja capitalização e amortização não refletem 
o potencial de criação de valor para a companhia; são usados em conjunto, não possuem valor de 
mercado separadamente e dependem da estruturação adequada dos processos organizacionais e da 
estratégia que os relaciona. Por essas razões, alguns ativos intangíveis atendem aos requisitos contábeis 
para registro (exemplos: patentes, concessões públicas, licenças), enquanto outros não, apesar da sua 
contribuição para o valor da companhia (exemplos: carteira de clientes, reputação da companhia). 
Fonte: Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa.
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O Balanced Scorecard (BSC), por exemplo, é uma metodologia que auxilia 
as organizações a traduzir sua estratégia em objetivos operacionais, que 
direcionam comportamentos e desempenhos. No BSC são consideradas 
quatro perspectivas de desempenho, de forma interligada: aprendizado 
e crescimento; processos internos; clientes; e financeira.

As empresas têm contemplado questões de sustentabilidade em seu BSC 
das mais diversas mane3iras, pois há diferentes interpretações sobre como 
o tema pode ser inserido nas suas estratégias. Por exemplo, aspectos de 
sustentabilidade podem ser mensurados sob uma nova perspectiva entre 
“aprendizado e crescimento” e “processos internos”. Outra forma seria a 
inclusão de uma estrutura de indicadores de sustentabilidade paralela 
a todas as perspectivas do BSC ou, ainda, a  substituição da perspectiva 
“financeira” por uma perspectiva de “desenvolvimento sustentável”. É 
preciso ressaltar, porém, que existe uma ordem lógica a ser seguida. 
Por exemplo, pouco vale que uma empresa com grandes problemas 
operacionais, como aqueles relacionados à qualidade de seus produtos, 
estabeleça objetivos de inovação e sustentabilidade de longo prazo sem 
que antes sejam resolvidas as questões mais básicas.

A estratégia deve ser coerente com a situação atual da empresa, 
destacando as mudanças que devem entrar em curso. Ela precisa ser 
divulgada principalmente para o público interno e ser compartilhada 
entre as diversas pessoas que irão executá-la. Empresas que atuam 
nesse sentido são a Amanco e a Suzano Petroquímica, que, em 2006, 
começaram a apresentar a relação da sustentabilidade com o mapa 
estratégico da empresa, ambos gerados a partir da aplicação do BSC.
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Mudanças não estão implícitas somente na execução da estratégia 
da empresa. Cumprir compromissos assumidos, como o Pacto Global, 
pressupõe que a empresa irá progredir em suas políticas e práticas, bem 
como nos seus resultados. Ao eliminar duplicidades, a adoção do Sistema 
de Gestão de Sustentabilidade (SGS) pode ajudar a empresa a reduzir o 
esforço empenhado no monitoramento de indicadores.

O SGS, implementado para auxiliar as empresas a monitorar sua gestão 
para a sustentabilidade, parte do princípio de que o fluxo de informações 
deve ser claro o suficiente para auxiliar na tomada de decisão de qualquer 
pessoa que o utilize. Ou seja, a arquitetura do SGS deve permitir agrupar 
dados de acordo com as possíveis demandas por informação, para 
atender necessidades de qualquer funcionário, incluindo o presidente, e 
os membros do Conselho de Administração da empresa.

Quando não existe uma definição formal sobre quais indicadores 
monitorar, é necessário um processo coletivo na empresa que permita a 
definição consensual dos mesmos. A multidisciplinaridade nessa definição 
tende a ser muito benéfica. Assim, o processo  abre espaço para o diálogo 
e ajuda as pessoas a tomar decisões relacionadas à sustentabilidade 
dentro de um entendimento comum e de uma visão sistêmica.

Enquanto muitas empresas ainda não possuem um projeto do porte de 
um SGS, é recomendável que os gestores coloquem foco na aplicação 
prática e inteligente das informações que monitoram.

A Telefônica, por exemplo, utiliza um aplicativo específico (software) 
para levantar dados relevantes que são publicados no relatório de 
sustentabilidade e que não são consolidados por outros sistemas, como é 
o caso dos indicadores de meio ambiente e dos lançamentos de produtos 
e serviços.

O monitoramento das informações também deve levar em conta o 
compromisso com a continuidade dos assuntos relatados no relatório. 
Por exemplo: se em determinado ano a empresa relata a contaminação 
de um terreno, nos anos seguintes ela deverá dar continuidade ao 
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monitoramento e relato desse passivo ambiental, prestando contas da 
solução proposta, até que o problema seja solucionado.

Os participantes do GT identificaram três contribuições para o processo 
de monitoramento, que podem facilitar a inclusão da sustentabilidade 
entre os indicadores tradicionalmente mensurados pelas empresas:

Envolver as pessoas desde o início do ciclo de elaboração de  �
relatórios, para que o monitoramento dos indicadores seja 
iniciado o quanto antes;

Desenvolver protocolos sobre o processo de levantamento de  �
dados, para a “memória” da empresa;

Definir datas para o acompanhamento de metas ao longo do  �
período abrangido pelo relatório, mitigando assim o risco de 
seu não-cumprimento.

Além da utilização de indicadores para acompanhar o atendimento dos 
seus objetivos, as empresas também podem elaborar métodos para 
monitorar a adequação das suas práticas de sustentabilidade. Na Natura, 
foi implementado um sistema de gestão de sustentabilidade que compara 
parâmetros de sustentabilidade11 com práticas já aplicadas na empresa, 
auxiliando na elaboração de planos de ação em diferentes áreas.

11  Na Natura, os parâmetros de sustentabilidade derivam de padrões estabelecidos com base nas me-
lhores práticas de sustentabilidade que, por sua vez, têm origem em compromissos relacionados à 
sustentabilidade que a empresa assumiu, seja externamente, como o Pacto Global e o Pacto contra a 
Corrupção,  ou internamente, como as crenças e as políticas da empresa.
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Partindo da premissa de que desenvolvimento sustentável é um processo 
de aprendizagem, as observações são revertidas em feedbacks sobre o 
que pode ser aprimorado nos programas de educação e nas práticas de 
sustentabilidade da empresa. 

Uma empresa de auditoria pode ser aproveitada para o monitoramento 
da qualidade da informação, da gestão de práticas e dos indicadores de 
desempenho, além de dar mais credibilidade ao relatório. A especialista 
da PricewaterhouseCoopers, que participou de uma das oficinas do GT, 
conta que são emitidos dois documentos:

Parecer de Asseguração: �  este documento acompanha o 
relatório e informa sobre a credibilidade do processo. Não pode 
ser dado sobre relatórios eletrônicos (publicados via internet), 
uma vez que o documento no qual se baseia a auditoria não pode 
ser alterado nem atualizado depois da emissão do parecer;

Relatório de Recomendações: �  direcionado à gestão da 
empresa, contém indicações de aprimoramentos necessários 
no processo. É de grande valor para a empresa, pois apresenta 
um olhar crítico e imparcial. 

O serviço prestado pela auditoria implica a verificação do relatório sob 
diversos aspectos, entre os quais a relevância dos temas tratados, a 
inclusão do ponto de vista de diferentes stakeholders e a qualidade do 
processo de levantamento de dados. Nesses temas, as diretrizes principais 
utilizadas são a ISAE 3000, desenvolvida pela IAASB, e a AA1000 
Assurance Standard, desenvolvida pela AccountAbility. Se o relatório 
declara seguir as diretrizes da GRI, por exemplo, a empresa também 
verifica se o processo de relato contempla todos os seus princípios.

A evidência de um monitoramento ativo na empresa pode ser constatada 
de diversas formas. Por exemplo: uma planilha de controle feita pela 
pessoa designada para essa atividade é considerada uma evidência 
válida. Para conferir se o processo ocorre de fato e validá-lo, a 
PricewaterhouseCoopers analisa o documento e realiza uma entrevista 
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pessoal, inserindo o termo “assegurado” para dados não numéricos cujo 
processo foi comprovado (e não o termo “auditado” ou “verificado”). Na 
impossibilidade de rastreamento de um dado, recomenda-se à empresa 
que não o publique.

Nos últimos anos, o processo de asseguração tem se tornado mais 
rigoroso em relação à qualidade do processo. Para escolher uma boa 
consultoria, as empresas devem definir claramente o escopo, isto é, saber 
o que elas querem ter assegurado. E, se fizer sentido, manter a mesma 
auditoria dos dados financeiros. Se, por um lado, muitas informações 
da demonstração contábil migram para o relatório de sustentabilidade, 
por outro, a auditoria pode ainda não ter o conhecimento necessário à 
avaliação de relatórios de sustentabilidade.

Casos práticos

Telefônica: ferramenta on-line para sistematizar a gestão da 
sustentabilidade

O Grupo Telefônica desenvolve e aplica a mesma metodologia de gestão 
da sustentabilidade em todas as controladas ao redor do mundo. Em 
2006, a metodologia foi sistematizada em uma ferramenta on-line, que 
contempla a inserção, análise e comunicação dos dados.

A primeira iniciativa incluída na ferramenta foi o autodiagnóstico, que 
inclui as metas da organização e indicadores de mercado considerados 
relevantes para o grupo. No mesmo ano, a ferramenta passou a ser utilizada 
também para a consolidação dos indicadores da GRI e, com a geração 
automática de gráficos e tabelas, foi possível criar uma versão on-line do 
relatório de sustentabilidade aplicando-se diretamente a ferramenta. 

Para se adequar aos diferentes contextos em que o grupo atua, a 
ferramenta on-line é flexível a ponto de permitir que cada empresa 
selecione os indicadores que lhe são aplicáveis, podendo ainda adaptá-
los de acordo com a sua necessidade. Por exemplo: como o consumo de 
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energia do Grupo Telefônica no Brasil apresenta uma concentração muito 
maior em biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, há adaptações 
para contemplar aspectos relacionados a essa matriz. Tanto na etapa de 
análise do autodiagnóstico quanto na de verificação de informações que 
serão publicadas no relatório, o grupo busca identificar inconsistências 
com o apoio de uma empresa de auditoria. Esse processo também é 
favorecido pela ferramenta on-line, que demanda do relator a inserção 
de evidências sobre todos os dados levantados. 

O uso do sistema tem sido gradativamente ampliado dentro do grupo, para além 
da geração de relatórios de sustentabilidade. A partir de 2008, os indicadores 
mais estratégicos passarão a ser monitorados pela matriz, inicialmente com 
foco nos temas que não possuem ferramenta própria de monitoramento, 
como é o caso do meio ambiente. Futuramente, serão estudadas as sinergias 
entre essa ferramenta e as demais existentes no grupo.

Holcim Brasil: preparação para o processo de asseguração

Ao perseguir o cumprimento das diretrizes da GRI e melhorar a qualidade 
do monitoramento de seus dados, a Holcim Brasil decidiu ter o seu 
relatório de sustentabilidade assegurado por uma terceira parte. Para 
tanto, teria de envolver áreas da empresa que não estavam habituadas a 
lidar com processos de auditoria, além de lhes adicionar um trabalho (o 
de comprovar o processo).

A Holcim optou então por uma abordagem educacional no processo, 
iniciando com uma oficina para o público interno envolvido no 
levantamento de dados e a contratação de uma auditoria para realizar 
uma gap analysis. A gap analysis é similar à verificação, porém não 
inclui a emissão de parecer de asseguração, pois seu objetivo principal é 
identificar inconsistências e pontos de melhoria no monitoramento dos 
dados presentes no relatório.
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Na oficina, foram abordadas as funções do relatório de sustentabilidade 
e o resultado da gap analysis. Os participantes compartilharam, por 
exemplo, momentos nos quais a utilização do relatório foi importante 
para demonstrar a um stakeholder a seriedade do trabalho da Holcim. 
Outro ponto abordado foi a importância da qualidade do monitoramento 
de toda informação.

Atualmente, a Holcim está incorporando o processo de monitoramento 
e verificação no seu cotidiano, com o cuidado de manter a abordagem 
educacional. A empresa acredita que, em virtude do alinhamento com 
as diretrizes da GRI de todas as unidades do mundo no processo de 
relatos, em breve a própria matriz demandará a verificação do relatório. 
Portanto, antecipar o desenvolvimento desse processo proporcionará 
benefícios futuros.

Banco Itaú: experiência com asseguração realizada por auditoria

O Itaú iniciou o processo de asseguração de seu balanço social realizando 
um diagnóstico sobre como as informações divulgadas eram monitoradas 
internamente, com base na avaliação do “Balanço Social 2002”. Dessa 
forma, o “Balanço Social 2003” passou a ser de fato assegurado por uma 
auditoria independente, tornando-se o primeiro relatório de instituição 
financeira no Brasil a ser assegurado por uma empresa de auditoria.

O que motivou o Itaú a iniciar esse processo foi o alinhamento com 
padrões internacionais e internos, visando garantir a transparência das 
informações do relatório, mesmo com o desafio de concluí-lo em um prazo 
reduzido. O alinhamento interno também foi o principal motivo para o 
Banco optar por contratar a mesma empresa que realiza a auditoria das 
demonstrações financeiras.

A cada ano, o relatório de recomendações da empresa de auditoria, aliado 
a outras ações internas e externas, contribui para a melhoria contínua dos 
sistemas de informação das várias áreas do banco e do processo de relato.
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1.5    Quinta Etapa: Relate

Esta etapa relaciona-se à organização de todas as informações obtidas nas 
etapas anteriores na forma do relatório. É a fase de estruturar e redigir o 
documento final. Antes, porém, de iniciar a redação, é importante refletir 
sobre qual é o método ideal para cada grupo de stakeholders. Nesta etapa 
são identificados alguns passos importantes, como:  escolher a melhor 
forma de comunicar; redigir o relatório; finalizar o relatório; publicar o 
relatório;  e preparar-se para o próximo ciclo.

Destaques no GT

“A comunicação é uma aproximação com o outro, um encontro de 
intenções e percepções”, disse George Barcat, especialista em ética 
do Banco Itaú, ao participar de uma das oficinas do GT. Dessa forma, 
uma informação que não leva em consideração seu leitor tem menos 
chance de comunicar a intenção da empresa. Para Estevam Pereira,  
da empresa de comunicação Report, “o relatório de sustentabilidade é 
como um recipiente de informações que pode dar vazão para diversos 
tipos de comunicação”. Assim, informações apresentadas no relatório 
de sustentabilidade podem ser aproveitadas em diversos meios de 
comunicação, sendo aquelas consideradas relevantes direcionadas para 
públicos específicos.

Segundo George Barcat, o relatório de sustentabilidade é um veículo 
de prestação de contas, uma vitrine para comunicação de estratégias 
vinculadas a compromissos e uma fonte de informações para a 
tomada de decisões. Acredita-se que a maior ênfase dos relatórios de 
sustentabilidade em aspectos materiais acelerará uma convergência 
com relatórios econômico-financeiros. Afinal, negócios que buscam 
desenvolver uma estratégia que atenda demandas sociais e ambientais 
ou até mesmo que buscam modelos de negócios inovadores precisam 
ser capazes de comunicar isso aos seus investidores.
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No entanto, é preciso considerar que muitas iniciativas levam mais do 
que o período do relatório para ser concluídas e apresentar resultados 
sólidos. É preciso cuidado para que o relatório de sustentabilidade 
não seja transformado em um processo mecânico. A apresentação em 
formato gráfico do relacionamento entre os compromissos e práticas 
da empresa é um mecanismo útil no processo de conscientização. Sua 
representação pode perdurar nos relatórios, apresentando avanços em 
cada período.

Os meios não devem ser confundidos com os fins. Se, ao elaborar um 
relatório, a intenção da empresa é atender a um requisito externo, 
como conquistar prêmios, integrar índices de sustentabilidade ou até 
mesmo obter o reconhecimento da GRI, ela pode não conseguir sinalizar 
internamente a importância de realizar mudanças significativas para 
aumentar o alinhamento da sua estratégia com o desenvolvimento 
sustentável. Assim, o relatório deve conseguir comunicar “o que a 
empresa pretende dizer”, ou seja, contar como ela está se mobilizando 
para mudar sua forma de fazer negócios.
 

Casos práticos

Unilever Brasil: formas alternativas de divulgação do relatório

A Unilever Brasil, que conta com aproximadamente 12.000 funcionários 
divididos entre quatro escritórios administrativos e 12 fábricas, tem o 
desafio de fazer com que a comunicação do relatório atinja diferentes 
níveis hierárquicos da empresa e da sociedade com uma linguagem 
adequada. As equipes de Comunicação Interna e de Responsabilidade 
Social, ao decidir desenvolver relatórios criativos e dinâmicos, 
empregaram diferentes formas de comunicação:
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2004: �  radionovela com os principais destaques da empresa. O 
conteúdo foi distribuído em CDs e pela internet.

2005: �  curta-metragem em parceria com a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). Foram produzidos quatro 
curtas-metragens sobre os principais projetos da Unilever.

2006:  � campanha veiculada na revista Encontro, destinada ao 
público interno, além de comunicações esporádicas em murais dos 
cafés, elevadores e na newsletter de circulação interna. Como esse 
foi o primeiro ano em que o relatório seguiu as diretrizes da GRI, 
aumentando o alinhamento das informações prestadas com os 
indicadores de desenvolvimento sustentável, em cada matéria da 
revista Encontro, foram trabalhados conceitos de sustentabilidade 
e explorados casos da empresa com foco no triple bottom line 
(resultados econômicos, sociais e ambientais). Uma das edições 
trouxe um encarte com os principais indicadores da Unilever 
sobre desempenho das fábricas, das marcas e do negócio como 
um todo, com destaque para os desempenhos ambiental e social.

2007: �  o relatório ampliou a aplicação dos indicadores da GRI 
e passou a se chamar “Relatório de Sustentabilidade”. Além de 
manter o padrão de ações de comunicação interna e externa do 
ano anterior, a campanha inclui o download do relatório pela 
internet.

Todos os anos, o relatório impresso é enviado para uma lista de distribuição 
que inclui clientes, parceiros, fornecedores, governo e imprensa, além do 
público interno. Um resultado obtido com essa abordagem foi o aumento 
do envolvimento do público interno com o tema.
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O avanço dos meios de comunicação e a conscientização sobre a urgência no 
tratamento de determinados temas, como as mudanças climáticas globais, 
aumentam a necessidade de as empresas serem transparentes quanto aos 
seus impactos econômicos, ambientais e sociais. Diante dessa demanda, 
a GRI oferece apoio na comunicação das ações empresariais relacionadas 
a esses impactos, compartilhando, internacionalmente, uma estrutura de 
conceitos, linguagem e indicadores de desempenho. Veja no quadro abaixo 
um resumo da estrutura de relatório recomendada pela GRI.

O conceito-base dos indicadores de desempenho é o do triple bottom line, 
introduzido por John Elkington em 1998, no livro Canibais com Garfo 
e Faca. Segundo esse conceito, os elementos econômico-financeiros, 
sociais e ambientais devem ser equilibrados. 

Pergunta-se: os indicadores estão ajudando a medir coisas relevantes 
ou na tomada de decisões? Se a resposta for “não”, poderia haver um 
erro de interpretação do indicador? A organização poderia ir além do 
que está sendo sugerido? A gestão está alinhada com o conceito de 
desenvolvimento sustentável? 

A GRI recomenda que o relatório apresente uma série de informações que 
complementem os indicadores de desempenho. Também são disponibilizados 

protocolos para cada indicador de desempenho e indicadores setoriais.

Perfil 
Organizacional

Parâmetros para 
o Relatório

Estratégia e 
Análise

Governanças, 
Compromisso e 

Engajamento

Forma de Gestão e 
Indicadores de Desempenho

Grade de Nível de Aplicação
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Na perspectiva externa à organização, existem perguntas fundamentais 
como: os indicadores de desempenho do relatório, na forma como estão 
apresentados, têm utilidade e credibilidade? Atendem às legítimas 
demandas dos stakeholders?

A seguir, para cada uma das três dimensões de desempenho (econômica, 
social e ambiental), serão apresentados:

Uma breve  � introdução, dentro da abordagem da GRI;

Os assuntos que tiveram maior  � destaque nos encontros do GT;

“Indicador em foco”, uma abordagem  � prática de alguns 
indicadores.

 2.1   
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 2.1     Desempenho Econômico

Os indicadores de desempenho da dimensão econômica da G3 consideram 
a contribuição da organização para a sustentabilidade de um sistema 
econômico mais amplo. Demandam a apresentação do fluxo de capital 
entre a organização e diferentes stakeholders, além dos principais 
impactos econômicos – diretos e indiretos – da organização sobre a 
sociedade como um todo.

Destaques no GT

De forma geral, a abordagem da dimensão econômica apresenta 
variações de perspectiva entre a G3 e os questionários-base de índices 
de sustentabilidade de bolsas de valores12 (veja quadro a seguir). O 
Brasil conta com seu próprio índice de bolsa de valores – o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa –, que aborda esse tópico 
de maneira aprofundada em seu respectivo questionário.

12 De forma geral, um índice de sustentabilidade em bolsa de valores constitui uma ferramenta para aná-
lise comparativa do desempenho das empresas listadas sob os vários aspectos da sustentabilidade. O 
índice destaca as empresas e os grupos empresariais comprometidos com a sustentabilidade, que inclui 
um nível mais elevado de compromisso, transparência e desempenho, dentre outros fatores relevantes 
para investidores com preocupações éticas.
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Questionários de índices apresentam diferentes conjuntos de indicadores 
que podem ser aproveitados nos relatórios de sustentabilidade. Da mesma 
forma, o ISE, por exemplo, pode desenvolver perguntas inspiradas nos 
indicadores das diretrizes da GRI.

Documento Dimensão Subdivisões
D

ire
tr

iz
es

G3 Econômica
- (i)Desempenho Econômico;
- (ii) Presença no Mercado;
- (iii) Impactos Econômicos Indiretos.

Q
ue

st
io

ná
rio

-b
as

e 
de

 ín
di

ce
s

ISE 2007
Econômico-
Financeira

- Política: (i) Planejamento Estratégico; 
(ii) Ativos Intangíveis;

- Gestão: (iii) Riscos e Oportunidades; 
(iv) Crises e Planos de Contingência; 
(v) Ativos Intangíveis; (vi) Gestão do 
Desempenho;

- Desempenho: (vii) Demonstrações 
Financeiras; (viii) Lucro Econômico; 
(ix) Equilíbrio do Crescimento; (x) 
Demonstração de Valor Adicionado 
(DVA);

- Cumprimento Legal: (xi) Histórico13 .
FTSE4Good 2007 Não contempla a Dimensão Econômica.

Dow Jones 
Sustainability 
Index (DJSI) 
2007

Econômica

- (i) Governança Corporativa;
- (ii) Gestão de Riscos e Crises;
- (iii) Código de Conduta, Compliance, 
Corrupção e Suborno.

JSE SRI Index 
2006

Econômica

- (i) Princípios de Sustentabilidade 
Econômica;
- (ii) DVA;
- (iii) Contribuição do Desempenho 
Financeiro das Novas Áreas de 
Negócios.

13 No questionário do ISE, as dimensões Econômico-Financeira, Ambiental e Social seguem a mesma 
subdivisão (Política, Gestão, Desempenho e Cumprimento Legal).
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Questionários-base de índices e diretrizes para relatórios são ferramentas 
com aplicações e propósitos diferentes. Por isso, apesar de possuírem 
temas e indicadores em comum, podem ser abordados de maneira 
diversa. Para ilustrar, seguem exemplos de temas do questionário-base 
do ISE de 2007 não abordados pela G3:

ISE07→ Política→ Ativos Intangíveis
Existem políticas que tratem dos ativos intangíveis não-contabilizados?

ISE07→ Gestão→ Financiamento
Nos últimos 12 meses, a companhia contratou financiamentos na 
modalidade de financiamento de projetos (Project Finance)? Se sim, 
todos esses financiamentos foram contratados com bancos signatários 
dos Princípios do Equador?

ISE07→ Desempenho→ Demonstrações Financeiras
A companhia publica demonstrativo de fluxo de caixa?

ISE07→ Cumprimento Legal→ Histórico
A companhia recebeu de seus auditores independentes alguma ressalva 
ou parecer adverso ou abstenção na emissão de parecer pelas limitações 
ao trabalho (de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade) em 
suas demonstrações financeiras nos últimos cinco anos?
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Por outro lado, há perguntas do ISE que dialogam com os indicadores de 
desempenho da G3, especialmente com relação ao critério “Gestão” da 
dimensão “Econômico-Financeira” do ISE. Alguns exemplos:

Além dos indicadores de Desempenho Econômico, outras partes das 
diretrizes da GRI, como a “Estratégia e Análise” e as “Informações 
Contextuais” dos indicadores econômicos, dialogam com os indicadores 
da dimensão econômico-financeira do ISE.

G3 ISE
EC2 – Implicações financeiras 
e outros riscos e oportunidades 
para as atividades da organização 
devido a mudanças climáticas.

Existe um sistema documentado e 
implementado de gestão de riscos 
corporativos e oportunidades 
relacionadas à consideração 
das questões de aspecto 
socioambiental de curto, médio e 
longo prazos?

EC9 – Identificação e descrição 
de impactos econômicos indiretos 
significativos, incluindo a 
extensão dos impactos.

Existe algum instrumento de 
gestão para monitorar e mitigar 
os impactos indiretos das 
atividades da companhia?
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Indicador em foco: EC8

O indicador EC8 foi mencionado diversas vezes durante os encontros do 
GT, pois há uma dificuldade de compreensão sobre o tipo de informação 
que atende às diretrizes.

G3
DESEMPENHO ECONÔMICO
Aspecto: Impactos Econômicos Indiretos
EC8 – Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infra-estrutura e serviços oferecidos, principalmente para 
benefício público, por meio de engajamento comercial, em 
espécie ou atividades pro bono.
Obs.: Sugere-se a leitura atenta do protocolo deste indicador.

Para superar essa dificuldade, o grupo propôs a adoção de uma lista 
de verificação, em que a informação atenderá às diretrizes se todas as 
alternativas forem verdadeiras:

A atividade não gera lucro e nem faz parte de um pacote de  �
benefícios para clientes;

A atividade está relacionada com a atuação da empresa, seja  �
porque usa a infra-estrutura disponibilizada, seja porque os 
próprios funcionários oferecem serviços relacionados com o 
trabalho que exercem na empresa;

A infra-estrutura ou serviço disponibilizado é de acesso  �
público.

Mesmo com a solução proposta, o grupo considerou que as diretrizes 
deveriam deixar mais claro se a “doação de produtos” pode ou não ser 
incluída neste indicador.

PARTE 2 | Detalhamento dos Indicadores GRI
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 2.2     Desempenho Social

Os aspectos sociais fundamentais relacionados às operações das 
organizações são apresentados na G3 como Práticas Trabalhistas, 
Direitos Humanos, Sociedade e Responsabilidade pelo Produto. Dentro 
de cada aspecto, são introduzidos indicadores de desempenho social.

Destaques no GT

Os especialistas que trataram de indicadores de desempenho social no 
GT enfatizaram que os pontos mais críticos dessa dimensão em geral não 
são óbvios. Tal percepção ganha ainda mais força quando são levantados 
os aspectos de corrupção e de direitos humanos.

Apesar de os relatórios de sustentabilidade muitas vezes tratarem de 
ambos, não costumam chegar ao ponto central do problema e tampouco 
trazem informações relevantes para os stakeholders. “Se a disposição ao 
diálogo existe, um relatório que só apresenta os aspectos positivos dos 
relacionamentos da empresa põe em cheque sua credibilidade”, disse um 
dos especialistas.

Dentre as principais dificuldades na abordagem da corrupção e da 
violação dos direitos humanos está a promoção de mudanças de 
comportamento em sociedades ou grupos habituados com certos tipos 
de transgressão. A corrupção tem representatividade expressiva nos 
orçamentos das empresas. A complacência com a extrema pobreza 
e com condições de vida que afrontam os direitos humanos também 
acontece. Como apresentado no filme The Corporation, de Mark Achbar 
e Jennifer Abbott (2003), há casos de empresas que consideram que 
a contratação em condições subumanas e com remuneração aquém do 
mínimo necessário para uma sobrevivência digna seja um progresso 
para aqueles cuja alternativa seria “morrer de fome”.

PARTE 2 | Detalhamento dos Indicadores GRI
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De outro lado, peculiaridades locais ou culturais podem colidir até mesmo 
com regras amplamente aceitas. Certas populações tradicionais, por 
exemplo, consideram o envolvimento de crianças no processo produtivo 
não como forma de exploração, mas como parte do seu processo 
educativo e de socialização, que é caracterizado pela transmissão do 
conhecimento entre gerações.

Outro exemplo de situação em que sutilezas se mostram relevantes é o 
relacionamento entre empresas e pessoas com influência em órgãos 
públicos. Há uma linha sutil que separa um “bom relacionamento” do “tráfico 
de influência”, e este da corrupção. E essa linha varia de país para país, de 
cultura para cultura. Cabe, portanto, à empresa avaliar cuidadosamente não 
só suas próprias motivações, mas também os efeitos que podem causar e o 
modo como podem ser interpretadas. Nas duas situações, a empresa deve 
ter sensibilidade para realizar um cuidadoso balanço, de modo a evitar a 
adoção precipitada, ou pouco refletida, de medidas radicais ou, por outro 
lado, compactuar com situações prejudiciais à sociedade, por mais que 
possam ser tratadas com naturalidade pela cultura local.

Olhar para a cadeia de valor também é uma medida de grande eficácia, 
pois pode revelar situações críticas que exijam até mesmo decisões 
radicais, como a suspensão da relação comercial com fornecedores ou 
clientes. Além disso, a realização de auditorias na cadeia de valor é vista 
por muitos como uma oportunidade de agregar valor ao relacionamento, 
revelando, tanto para a empresa que encomenda a auditoria quanto para 
suas parceiras, diversas oportunidades para proposição de soluções 
conjuntas e de cooperação diante de uma situação real.

Para promover efetivamente o respeito aos direitos humanos e o combate 
à corrupção no ambiente de trabalho, pode-se partir da avaliação de 
quanto esses temas são de fato compreendidos internamente. Além 
dos programas de sensibilização, há outras ferramentas e meios de 
correlacioná-las com as atividades cotidianas da empresa, como uma 
auditoria formal sobre os riscos da empresa em descumprir suas próprias 
diretrizes nessas áreas. 
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A inclusão de cláusula contratual, por exemplo, é também uma iniciativa 
muito válida, mesmo que à primeira vista possa parecer um mero 
formalismo. Mais importante ainda é o monitoramento do cumprimento 
dessa cláusula. De qualquer maneira, o primeiro passo deve ser uma 
discussão amadurecida sobre esses temas na empresa.

Indicadores em foco: SO2 e HR5

A seguir são apresentados comentários sobre indicadores específicos da 
G3 no tema desempenho social.

G3
DESEMPENHO SOCIAL
Aspecto: Corrupção
SO2 – Percentual e número total de unidades de
negócios submetidas a avaliações de riscos
relacionados à corrupção.
Obs.: Sugere-se a leitura do protocolo deste indicador.

A cultura da gestão de riscos está cada vez mais presente nas empresas, 
revelando-se uma forma importante de proteção do patrimônio para 
seus acionistas e para todos que de algum modo dela se beneficiam. De 
forma geral, questões de risco estão relacionadas a aspectos mais usuais 
dos negócios e, embora considerem a prevenção contra fraudes e roubos 
em que a empresa é vítima, não incluem a corrupção como fator de risco. 
Ao propor a realização de auditorias formais sobre “riscos de corrupção”, 
este indicador da GRI inova, sugerindo uma análise formal e isenta, que 
visa mapear e eliminar situações em que existam riscos de surgimento 
de corrupção, quer na empresa, quer em sua cadeia de valor.

PARTE 2 | Detalhamento dos Indicadores GRI
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G3
DESEMPENHO SOCIAL
Aspecto: Direitos Humanos
HR5 – Operações identificadas em que o direito de 
exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva 
pode correr risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito.

No Brasil, este indicador corresponde a uma exigência legal. A análise 
inclui, por exemplo, a avaliação sobre o cumprimento de acordos 
coletivos pela empresa e se esse direito está sendo garantido na cadeia 
de valor.

A abordagem sugerida também pode ser estendida para outros 
indicadores. O trabalho infantil ou escravo, por exemplo, provavelmente 
não é prática de uma empresa que aderiu à G3, mas é preciso verificar se 
há risco de ocorrência na sua cadeia de valor.
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 2.3     Desempenho Ambiental

Os indicadores de desempenho ambiental da G3 referem-se aos impactos 
da organização sobre sistemas naturais vivos e não-vivos, incluindo 
ecossistemas, solo, ar e água. São divididos nos seguintes aspectos:

Materiais �
Energia �
Água �
Biodiversidade �
Emissões, efluentes e resíduos �
Produtos e serviços �
Conformidade �
Transporte �
Geral (proteção ambiental) �

Destaques no GT

O consumo de recursos naturais, como água, energia e outros 
materiais, o gerenciamento de riscos ambientais e o monitoramento da 
emissão de poluentes e efluentes são pertinentes a todos os tipos de 
empreendimento e devem ser incluídos no relatório de sustentabilidade 
de uma organização. Mas, a seleção das informações e dos indicadores 
para o relatório deve se basear nos principais riscos e impactos gerados 
pela empresa.

Os relatórios das empresas comprometidas com a sustentabilidade 
devem passar por constante aperfeiçoamento e adaptação. Além de 
acompanhar a agenda ambiental, as empresas podem fazer as seguintes 
perguntas sobre o seu próprio relatório de sustentabilidade:

As informações prestadas no relatório dizem respeito a ações  �
além das obrigações legais, como as decorrentes de processos 
de licenciamento ambiental?

PARTE 2 | Detalhamento dos Indicadores GRI
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Os acordos judiciais e administrativos, tais como a assunção de  �
compromissos por meio do Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) da empresa, são informados com completude? Informar 
o público sobre compromissos dessa natureza é um relevante 
sinal de transparência.

O monitoramento de dados e a apresentação das informações  �
estão alinhados com o estado da arte, do ponto de vista técnico 
e científico, relacionado à proteção ambiental nas áreas de 
atuação da empresa? Seguem diretrizes que sejam referências 
nacionais e/ou internacionais?

Os atuais grandes desafios da humanidade e do planeta são  �
abordados no relatório e relacionados com as atividades da 
empresa?

Da lista acima, os dois primeiros pontos chamam a atenção para que as 
empresas informem, de maneira clara e completa, a distinção entre suas 
iniciativas voluntárias e aquelas que são respostas às exigências legais 
ou decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais. O terceiro ponto, 
que trata do monitoramento de dados e da apresentação de informações, 
é fundamental para a credibilidade e comparabilidade dos relatórios de 
sustentabilidade. Por fim, a última pergunta abarca aspectos de relevância 
mundial que as empresas não podem deixar de considerar, dada a 
gravidade do estado do ambiente global. Atualmente, o maior desafio 
social e ambiental de dimensão planetária sãos as mudanças climáticas. 
A biodiversidade, a desertificação, a escassez de água, a poluição que 
ultrapassa fronteiras, os poluentes orgânicos persistentes e a questão 
nuclear também estão na pauta e não podem ser desprezados.

Os aspectos ambientais também são relacionados com aspectos sociais, 
pois o homem exerce pressão no meio ambiente e, ao mesmo tempo, 
depende dele para sobreviver. Nesse sentido, a empresa deve alinhar 
essas perspectivas, buscando adotar indicadores socioambientais. Alguns 
projetos de parcerias público-privadas em centros urbanos apresentam 
resultados socioambientais, como a ampliação e manutenção de 
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áreas verdes (parques, praças, corredores), coleta seletiva, iluminação 
sustentável, calçadas verdes, apoio ao transporte público sustentável, e 
tratamento de esgoto. Esse tipo de parceria pode ser exemplo de caminho 
a seguir para promoção de projetos com ganhos para a sociedade e o 
meio ambiente.

Outra forma de promover soluções ambientais são investimentos em 
tecnologia, em prol da eficiência no uso de recursos e da minimização de 
impactos ambientais. Pode-se investir em tecnologia por meio de apoio 
à ciência, a incubadoras e a novos negócios sustentáveis. A empresa 
poderá estimular o desenvolvimento sustentável se procurar engajar-se 
em oportunidades tecnológicas e socioambientais partindo da análise 
sobre a sua cadeia de valor.

Uma forma de praticar o olhar sobre a cadeia de valor é a partir das 
próprias demandas da empresa versus opções mais sustentáveis 
disponíveis no mercado. As empresas podem se perguntar: temos critérios 
sociais e ambientais para a compra e contratação de produtos e serviços 
que a empresa normalmente necessita para operar? Temos critérios 
sociais e ambientais no processo de seleção de fornecedores? Há um 
acompanhamento sobre as práticas sociais e ambientais de fornecedores 
regulares? O que acontece com o nosso produto após a venda? Esse tipo 
de abordagem permite que a empresa influencie um ciclo virtuoso em 
favor da sustentabilidade, na medida em que insere padrões mínimos 
para seus fornecedores. Exemplos de adoção de políticas empresariais de 
compras sustentáveis são dados pelas empresas Wal-Mart e Banco Real.



86    GT GRI G3   |   2007  -  2008

Indicador em foco: EN11

Com o intuito de instigar as empresas a irem além do que lhes é solicitado, 
seguem observações:

G3
DESEMPENHO AMBIENTAL
Aspecto: Biodiversidade
EN11 – Localização e tamanho da área possuída, arrendada 
ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacentes 
a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das 
áreas protegidas.
Obs.: Sugere-se a leitura do protocolo deste indicador.

As informações prestadas no relatório devem ir além do cumprimento 
das exigências do Código Florestal, de Termos de Ajustamento de 
Conduta (TAC) e de acordos judiciais, de Estudos de Impacto Ambiental 
– Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-Rima) e da promoção de ações 
de conservação em terras privadas. Isso porque no Brasil há diversas 
oportunidades de ajuda a iniciativas de conservação públicas (unidades 
de conservação) e de ONGs, que carecem de apoio expressivo. Uma boa 
prática é a empresa atentar para oportunidades de engajamento em 
iniciativas de conservação ambiental nas comunidades em que suas 
operações estão instaladas.
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Anexo 1  |   Participantes do 2º. Grupo de Trabalho  
  GRI G3 

Anglo American Brasil 2004 Janeiro B+
Juliana Rehfeld
Petrônio Chaves Hipólito
Desenvolvimento Sustentável

Aracruz 1997 Setembro ND14

Gleice Donini de Souza
Ricardo Rodrigues Mastroti
Sustentabilidade e 
Relações Corporativas

Banco Bradesco 2001 Julho A+
Helton Rodrigo Barbosa
Responsabilidade Socioambiental

Banco Itaú 1999 Maio A+  
Renata Weber Fideles
Gabriela W. Pereira Pessuto
Comunicação

Banco Santander 2002 Novembro/ ND
Ligia Dall’Acqua  Dezembro 
Cíntia Rinaldi Fernandes
Responsabilidade Social

Empresa Desde quando Início do Nível de 
Participantes a empresa ciclo de aplicação GRI
Nome da Área publica relatório relato pretendido para
   o próximo relatório

Anexo  1 | Participantes do GT GRI G3 de 2007/2008

14 ND: informação não disponível.
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Comgás 2005 Setembro/ B
Angélica Pereira Pinto  Outubro 
Comunicação/
Responsabilidade Social 

CPFL Energia 2000 Agosto A+ 
Rodrigo Agustini
Lícia Maria Peres Rosa
Sustentabilidade e 
Responsabilidade Corporativa

Holcim Brasil 2000 Agosto B
Salete da Hora
Ana Cláudia Pais
Comunicação

Nova América 2000 Março C
Ana Rosa de S. G. Girardi
Luciana Batista da Silva
Comunicação e 
Responsabilidade Social

Petrobras 1998 Julho A+
Flávia Fuini
Alyne de Castro
Orientações e Práticas de
Responsabilidade Social

Philips 2004 Dezembro C+
Renata Pereira Macedo
Marcus Nakagawa
Sustentabilidade

Empresa Desde quando Início do Nível de 
Participantes a empresa ciclo de aplicação GRI
Nome da Área publica relatório relato pretendido para
   o próximo relatório



89

Sadia 2005 Setembro C
Paloma Albino B. Cavalcanti
Ane Ramos
Sustentabilidade

Samarco 2000 Outubro B+
Maria Carmen R. Lopes
Rosângela Ferreira
Relações Corporativas/
Sustentabilidade

Telefônica 2004 Setembro ND
Luciana Cavalini
Rosa Maria Nóbrega Marques
Responsabilidade Corporativa/
Comunicação Interna

Unilever Brasil 2003 Julho B
Maria Eugênia Sosa
Agatha Yassudo Faria
Responsabilidade Social/
Comunicação Interna

Unimed do Brasil 2004 Novembro/ ND
Adriana Perroni Ballerini  Dezembro 
Maria Antônia M. dos Santos
Responsabilidade Social

Empresa Desde quando Início do Nível de 
Participantes a empresa ciclo de aplicação GRI
Nome da Área publica relatório relato pretendido para
   o próximo relatório

Anexo  1 | Participantes do GT GRI G3 de 2007/2008
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