
A Aracruz é grande exportadora de celulose branqueada de eucalipto, o que demanda cuidado especial na divulgação dos resultados

MERCADO DE CAPITAIS

Em nome do futuro

Adriana Braz - Sustentabilidade é a palavra-chave dos relatórios anuais que as companhias de capital
aberto apresentarão em breve ao mercado

OS RELATÓRIOS anuais acompanha-
ram a globalização dos mercados. Es-
tão mais completos e amplos. Neste
ano, o tema central que muitas com-
panhias tratam é a sustentabilidade.
Segundo executivos, essa é a tendên-
cia mundial. Analistas e investidores
observam, cada vez mais, o comporta-
mento de uma empresa nas áreas so-
cial e ambiental. Economicamente, as
empresas socialmente responsáveis
ainda não conseguem mensurar isso,
mas estão certas de que dá retorno na
"precificação" de suas ações. Tanto
que, em setembro do ano passado, a
Bovespa lançou o índice de Sustenta-

bilidade Empresarial da Bovespa (ISE),
com mais de 20 companhias listadas.
A empresa deve ter excelência na ges-
tão da sustentabilidade sem deixar de
criar valor a seus acionistas.

Fabiane Jampolsky, diretora de co-
municação corporativa da MZ Con-
sult, especializada em prestar assesso-
ria na produção de relatórios, constata
que as empresas brasileiras produzem
documentos de alta qualidade, muitas
vezes superiores aos americanos. "As
empresas brasileiras vêem o relatório
como importante ferramenta da área
financeira", afirma. Segundo a execu-
tiva, a tendência dos profissionais que

atuam nos departamentos de relações
com investidores é analisar não só a
parte financeira, mas também as áreas
social e ambiental. "O grande desafio
das companhias é dar o mesmo peso
para as três áreas." O relatório, se-
gundo ela, passou a ser um instru-
mento para mostrar o futuro. "Os
analistas procuram na carta do presi-
dente a estratégia da companhia, com
visão de longo prazo. Nesse ponto, a
questão de sustentabil idade é o
grande foco", constata.

Algumas companhias, como Na-
tura, Aracruz, Banco ABN Amro Real,
Companhia de Concessões Rodoviárias
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(CCR) e Unilever já elaboram relató-
rios anuais completos, com base em
critérios definidos pelo Instituto Ethos
- nacional - e do Global Reporting mi-
tiative (GRI) - internacional. Fabiane
Jampolsky frisa que o grande desafio
dos relatórios atuais é não descrever
mais um projeto social, mas responder
a um indicador e mostrar o resultado
prático em números.

A diretora da MZ Consult acres-
centa ainda que o relatório precisa tra-
zer informações claras sobre como a
atividade da empresa gerou valor para a
economia e para a comunidade e se
agregou valor à marca. Segundo ela,
existe uma tendência de abordar tam-
bém os aspectos intangíveis. No Brasil,
somente uma instituição avalia os rela-
tórios: a Associação Brasileira das Com-
panhias Abertas (Abrasca), por meio do
prêmio que concede todos os anos.
"No exterior, há avaliação de cada setor,
da melhor carta do presidente, da parte
gráfica, entre outros itens", diz.

Interesse diferente
Geraldo Soares, presidente do Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores
(Ibri), também observa que há uma
tendência mundial de os relatórios
contemplarem os indicadores sociais,
com base nas metodologias nacionais
- Instituto Ethos e Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômicas
(Ibase) — e internacionais — GRI. Na
sua opinião, isso é importante porque
as ferramentas de análises ambiental e
social (acionista, clientes, funcionários
fornecedores, comunidade) possibili-
tam a comparação com empresas de
setores diferentes.

Soares, que também é superinten-
dente de RI do Banco Itaú Holding Fi-
nanceira, lembra que antigamente o re-
latório anual era muito utilizado por
analistas e acionistas. "Esses dois públi-
cos perderam o interesse, porque têm
acesso a informações mais atuais nos si-
tes das companhias. Em compensação,
cresceu muito a procura por parte de
acadêmicos, organizações não-governa-
nientais e mídia especializada", afirma.
O Itaú, por exemplo, desde 1997 dispo-
nibiliza o relatório também no site.

Para o presidente do Ibri, é es-
sencial em qualquer relatório ter o
posicionamento estratégico da em-
presa, cujas metas devem constar na
carta do presidente. Ele lembra ainda
que existe uma tendência no mer-
cado de abrir informações sobre as
dificuldades e dilemas que a compa-
nhia enfrentou e quais medidas fo-
ram adotadas para evitar que ocor-
ressem novamente. "O relatório é
uma peça anual de prestação de con-
tas, que corresponde à imagem da
empresa", avalia Soares.

nos indicadores que a companhia não
agride o meio ambiente. Um exem-
plo, segundo a analista, é o caso das
empresas de papel e celulose, que pre-
cisam mostrar um percentual mínimo
de preservação das florestas.

Um dado positivo sobre a nova
postura das empresas no mundo é o
aumento de companhias listadas no
índice de Sustentabilidade da Bolsa de
Valores de Nova York nos últimos dois
anos. O Dow Jones Sustainability World
Index (DJSIWorld), lançado em 1999,
conta hoje com 317 empresas, de 24

"Que mundo herdarão nossas crianças?"é a questão de fundo a ser respondida

O índice de
Sustentabilidade da
Bovespa tem mais
de 20 empresas

Hoje, o mercado está de olho em
como as empresas atuam nas áreas so-
cial e ambiental. "É uma preocupação
mundial", afirma Juliana Chu, analista
de investimento do BankBoston, acres-
centando que há empresas, pelo me-
nos na área de commodity, que fazem
seus relatórios de forma séria. Ela
constata que os analistas querem ver

países, e cobre 58 setores.Três compa-
nhias brasileiras participam do DJSWI:
Banco Itaú, Cemig e Aracruz. "Para
isso, é preciso que cumpram as nor-
mas", reforça Juliana Chu.

Daniel Doll Lemos, chefe do De-
partamento de Análises da corretora
Socopa, afirma que a maioria das em-
presas publica bons resultados, "uma
importante fonte de informação na
hora de cobrir o papel". Segundo ele,
as empresas listadas em bolsa têm o
compromisso de fazer relatórios com-
pletos. "Quanto mais as companhias se
envolvem com os níveis de governança
corporativa, mais atentas ficam para se
comunicar melhor com o mercado e
com o investidor", avalia. >
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Três empresas brasileiras fazem parte do índice de Sustentabilidade da Bolsa de Nova York

As empresas que se preocupam em
fornecer cada vez mais informações
acabam se destacando no cenário eco-
nômico. Carlos Nomoto, superinten-
dente de Educação e Desenvolvimento
Sustentável do ABN Amro Real, afirma
que os relatórios devem refletir a estra-
tégia que será adotada para o desenvol-
vimento sustentável e o dia-a-dia da
instituição. "Não se pode olhar apenas
os aspectos econômicos, os ambien-
tais, sociais e éticos precisam ser rela-
tados. A incorporação de todos esses
itens tem sido um desafio." Mais do
que isso, segundo ele, é descrever o
que aconteceu dando sentido de movi-
mento, além de colocar os dilemas en-
frentados dentro da organização.

Para demonstrar com profundi-
dade a vivência da instituição, a publi-
cação do relatório do ABN é realizada
a cada dois anos. O banco inovou na
forma de apresentação do relatório,
que tem formato de revista para dar
agilidade. A segunda edição, distri-
buída neste ano, traz uma reportagem
sobre uma conversa entre Fábio Bar-
bosa, presidente do ABN Amro Real, e
outros presidentes de grandes compa-
nhias (Rodolfo Landim, da Petrobras
Distribuidora, José Penido, da Votoran-
tim, Carlos Ribeiro, da HP, e Gui-
lherme Leal, da Natura). O tema cen-

tral da conversa era como mudar o
jeito de ganhar dinheiro, respeitando
as áreas social e ambiental, isto é, de
forma sustentável. "O relatório anual
passou a ser denominado Relatório de
Sustentabilidade, que é mais amplo",
informa Nomoto.

As ações do banco não se restrin-
gem apenas ao que faz pela comuni-
dade. O ABN leva seus ideais para for-
necedores e clientes. Nomoto conta

O Banco ABN
Amro Real inovou
com relatório em
formato de revista

que, para aprovar a solicitação de cré-
dito de uma empresa, antes são ava-
liados os riscos ambientais e sociais.
Com os fornecedores, a instituição se
esforça em incluir a responsabilidade
social nesse segmento. "É um desafio
levar valores para clientes, fornece-
dores, funcionários e sociedade",
constata. Segundo ele, o Brasil é a pri-
meira unidade do ABN a ter uma área
de Sustentabilidade e a fazer um rela-
tório com esse parâmetro.

A Aracruz é líder mundial na pro-
dução de celulose branqueada de euca-
lipto e responde por cerca de 30% da
oferta global. "Com esse perfil expor-
tador e clientes em mercados mais
avançados, a companhia precisa ter um
cuidado maior com a comunicação de
seus resultados", afirma Luiz Fernando
Brandão, gerente de comunicação cor-
porativa da Aracruz.

Curta-metragem
Neste ano, o relatório da Aracruz, que
será divulgado em março, trará as
questões que envolvem a Sustentabili-
dade. "Agora, esse conceito é a tônica.
O Relatório de Sustentabilidade tem
mais peso", informa Brandão. Ele lem-
bra que as regiões onde a empresa atua
são carentes de necessidades básicas,
como saúde e educação, cujos investi-
mentos precisam ser bem planejados.
"Boa parte dos investidores vive em
outra realidade. O maior desafio é pas-
sar a esse público as dificuldades e di-
lemas de forma responsável."

Na opinião de Brandão, as empre-
sas privadas têm mais responsabilidade
com clientes, funcionários e fornece-
dores, e o relatório revela os bastidores.
Por conta desse cuidado com o fu-
turo, transparência nas informações e
a responsabilidade socioambiental, a
Aracruz é listada no DJSI World e no
ISE, da Bovespa.

A preocupação da Unilever era
que as informações chegassem ao pú-
blico e o relatório despertasse o seu
interesse. "Estudamos uma maneira
de alcançar esse objetivo e chegamos
a um formato inovador", conta Elaine
Molina, gerente da área de Responsa-
bilidade Social da multinacional. No
relatório deste ano, que será divul-
gado em maio, a empresa ousou: terá
um documento conciso, mas acom-
panhado por um DVD, desenvolvido
pelos alunos do curso de responsabi-
lidade social da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM). "O
diferencial dessa edição é que terá a
visão externa, com os estudantes pro-
duzindo um curta- metragem", revela
Elaine Molina. A Unilever divulga o
relatório social há quatro anos. • •

Text Box
Fonte: Foco, ano 3, n. 34, p. 26-28, 31 jan. 2006.




