
Novos rumos para
relatórios corporativos

Mais de 5 mil empresas no mundo já elaboram informativos não financeiros.
Mas não há um único modelo ou objetivo comum para produzi-los.

Definir padrões é um desafio da ISO 26000, da responsabilidade social

As empresas de te-
lecomunicações

prometem mos-
trar, no fim deste
mês, quanto in-
vestem em ações

sociais e ambientais no Brasil,
com o lançamento de seu balan-
ço social 2006. Números anteci-
pados a CartaCapital indicam que,
no quesito ambiental, elas aplica-
ram 315 milhões de reais no ano
passado, por exemplo, em progra-
mas de coleta seletiva ou de pre-
venção contra a irradiação eletro-
magnética. Em patrocínios de
projetos de cultura, esportes e
educação, as companhias destina-
ram 89,9 milhões de reais, dos
quais 4,7% provenientes de in-
centivos fiscais.

Mas a maior cifra fica para os in-
dicadores sociais internos: 1,7
bilhão de reais, ou seja, 1,27% da
receita operacional do setor em
2005, que, segundo a Telebrasil,
alcançou 134,1 bilhões de reais
no ano, 6,9% do PIB nacional.
Nessa cesta entram despesas
com alimentação (177 milhões
de reais), capacitação dos fun-
cionários (49 milhões de reais) e a par-
ticipação deles nos resultados das em-
presas (279 milhões de reais).

Com base em dados de 30 empresas,
a publicação é exemplo da nova ten-
dência de elaborar relatórios não fi-
nanceiros coletivos. No Brasil, tam-
bém a Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban) e a Associação Brasileira da

Indústria Química (Abiquim) produ-
zem documentos anuais para divulgar
seus progressos socioambientais.

Fenômenos relativamente recentes -
de acordo com o Instituto Ethos de Res-
ponsabilidade Social, o primeiro balan-
ço social de uma empresa no mundo foi
o da Singer, em 1972 -, os relatórios
não financeiros ganharam impulso na

última década. Para alguns espe-
cialistas, são uma ferramenta de
gestão dos públicos de interesse,
os stakeholders, que servem tan-
to para aprofundar a responsabi-
lidade social corporativa como
para consolidar o desenvolvi-
mento sustentável, aquele que
prega ganhos econômicos com
cuidados ambientais e justiça so-
cial. Mas muitas vezes não pas-
sam de "marketing verde".

Quanto maior a companhia e maior
seu impacto social e ambiental, é
mais provável que produza esses
relatórios anuais, reforça o pro-
fessor José Antônio Puppim de
Oliveira, da Fundação Getulio
Vargas/RJ (FGV/RJ), que avaliou
balanços sociais das 500 maiores
não financeiras listadas pela FGV
em dois biênios: 2001-2002 e
2003-2004. Nesse último, 58 en-
tre as 100 primeiras no ranking
apresentaram o documento, ante
apenas 14,5% das 250 derradei-
ras. No corte por ramo de ativi-
dade, de 35 empresas metalúrgi-
cas e 33 de telecomunicações,
respectivamente, 16 e 12 tinham
esses balanços, ante somente

duas entre 27 do comércio atacadista.
Na comparação temporal, Puppim diz

que o avanço mais evidente está na divul-
gação pela internet, hoje quase unanimi-
dade. Mas continua a tendência de prio-
rizar o que é favorável. "Se a empresa deu
prejuízo, isso aparece no balanço finan-
ceiro. No social, raramente ressaltam-se
problemas ou críticas dos stakeholders."



Entre as distorções, ele cita que alguns
relatórios descreveram projetos governa-
mentais como benefícios da empresa
para a comunidade. Foi o que fizeram vá-
rias companhias de energia, ao mencio-
narem o Programa Luz no Campo, diz.
"Perde-se credibilidade, quando o balan-
ço vira instrumento de propaganda."

A consciência de que o mundo ficou
finito e a sobrevivência da espécie hu-
mana está em risco são temas novos
que exigem uma mudança radical do
setor empresarial, vaticina Oded Gra-
jew, presidente do conselho delibera-
tivo do Ethos. Para ele, relatórios de
sustentabilidade são marca desses no-
vos tempos, ao retratarem impactos
socioambientais com transparência.
"Usar apenas balanços financeiros para
conhecer a saúde da empresa é como,
num check-up, examinar o coração e
negligenciar os demais órgãos vitais."

O fenômeno do aquecimento global,
afirma Grajew, é sintoma de que as atu-
ais regras do mercado foram insuficien-
tes para evitar desastres. Outro indica-
dor, diz ele, é o recém-lançado estudo
Planeta Vivo 2006, da ONG internacio-
nal WWF, que prova que o homem já ex-
trai 25% mais recursos naturais do que o
planeta é capaz de repor. O cálculo parte
de duas variáveis: o índice "planeta vivo",

que acompanha a evolução de cerca de
3,6 mil populações de 1,3 mil espécies
vertebradas no mundo, e a "pegada eco-
lógica", que estima em hectares globais a
demanda humana anual per capita de re-
cursos naturais. E conclui que, se a curva
ascendente de consumo for mantida, em
2050, devoraremos o dobro da capacida-
de de regeneração da Terra.

Para Alberto Perazzo, presidente-exe-
cutivo da Fundação Instituto de Desen-
volvimento Empresarial e Social (Fides),
quando o balanço social começa a incluir

elementos quantitativos, é auditado e traz
objetivos a médio prazo, torna-se ferra-
menta de comunicação com mercado e
indicador de perenidade da empresa. Mas
falta levá-lo efetivamente para outros pú-
blicos, diz ele, que coordena o Prêmio Ba-
lanço Social, organizado pelo Fides,
Ethos, Instituto Brasileiro de Análises So-
ciais e Econômicas (Ibase) e as associa-

ções Brasileira de Comunicação Empre-
sarial (Aberje) e dos Analistas e Profissio-
nais de Investimento do Mercado de Ca-
pitais (Apimec). "Muitas vezes, as com-
panhias dizem que respeitam o fornece-
dor, sem uma política de apoio aos peque-
nos; falam da comunidade, mas não têm
um diálogo estabelecido", critica.

"Começamos a exigir que as empresas
candidatas ao Selo Balanço Social Iba-
se/Betinho promovam consultas públi-
cas pela internet, além da entrega de có-
pias em papel aos funcionários", ressalta
o coordenador, João Sucupira, ao se refe-
rir ao modelo Ibase de balanço social, o
mais popular no País. Criado em 1997 pe-
lo sociólogo Herbert de Souza, o Beti-
nho, ele consiste numa tabela de uso gra-
tuito, onde os empresários quantificam,
em uma única página, o que fazem em
prol dos colaboradores, fornecedores,
meio ambiente e entorno social. Segun-
do ele, 305 empresas, que somam 10%
do PIB nacional, já o utilizam. Dessas, 52
receberam o selo em 2006.

Quem começa a fazer balanços so-
ciais, segue o modelo Ibase. Mais
adiante pode usar o do Ethos, mais
complexo. Mas, se quiser comparabili-
dade internacional, adotará o padrão
GRI, do Global Reporting Initiative,
ONG criada na Holanda em 1997 por



uma coalizão de organizações dispostas a
desenvolver diretrizes para equiparar re-
latórios de sustentabilidade aos balanços
financeiros, reconhece Glaucia Térreo,
coordenadora de programa no Ethos.

O Ethos, diz ela, não monitora quantas
empresas usam seu modelo de relatório
de sustentabilidade, versão simplificada
do GRI. Mas 650 responderam os indica-
dores Ethos, ferramenta eletrônica para a
auto-avaliação da responsabilidade social,
gratuita e confidencial, que seria útil à sua
elaboração. "Num estudo da correlação
de indicadores, encontramos 80% de
convergências entre os nossos e os da G2,
segunda versão do guia de indicadores
para relatórios do GRI", afirma Glaucia.

Informa a brasileira Nelmara Arbex, di-
retora de serviços de aprendizagem do
GRI, que, de um total de 5 mil empre-
sas que produzem relatórios não finan-
ceiros no mundo, um quinto já usa o
modelo GRI. Inclusive 19 brasileiras,
como Natura, Usiminas, CST, Cenibra
e CPFL. Em dezembro, ela vem ao Bra-
sil, para lançar o G3, nova versão para
esses relatórios, resultante de quatro
anos de debates com mais de 3 mil stake-
holders. Uma das novidades, diz ela, é a
criação de uma plataforma eletrônica.
Ela traz campos de preenchimento obri-
gatório, como informações sobre a rela-
ção de seus stakeholders, mas permite
escolher indicadores, de 10 a 70. Todos

os balanços recebidos entrarão num úni-
co site, com acesso por temas de interesse.

Nelmara pesquisou quem lê esses re-
latórios. Em primeiro lugar, formado-
res de opinião da própria empresa, co-
mo diretores e profissionais de comu-
nicação. Como, para cada indicador, há
metas e prazos de melhoria, ela pensa
que a leitura induzirá progressos da
companhia em direção à sustentabili-
dade. Vice-campeões da leitura são in-
vestidores com interesse na performan-
ce da empresa a longo prazo. Agências
governamentais e jornalistas também
começam a crescer como público.

Para Glaucia, do Ethos, um dos desa-
fios é preparar organizações da socie-
dade civil para que leiam esses documen-
tos. "Como adaptar o balanço para que
uma comunidade tradicional, fornece-
dora de insumos da Natura, entenda a
linguagem?", exemplifica. Mais que is-
so, ela e Nelmara defendem que, em
nome da transparência, ONGs e órgãos
públicos tenham seus próprios relató-
rios de sustentabilidade.

Outro desafio, de harmonizar os pa-
drões relacionados à responsabilidade so-

cial, já é tema da International
Organization for Standardization
(ISO), que pretende, até 2008,
lançar a ISO 26000. Será um selo
internacional de caráter voluntá-
rio, que estabelecerá padrões in-
ternacionais na área. O Brasil
exerce a co-presidência do comi-
tê de elaboração, ao lado da Sué-
cia, diz o titular, Jorge Cajazeira,
gerente de excelência empresa-
rial da Suzano Bahia Sul.

Ao contrário das séries ISO 9000
(qualidade) e 14000 (ambien-
te), elaboradas por técnicos, a
construção dessa conta com os
stakeholders, num processo de
consulta mundial e decisões por
consenso. "Até agora, só avança-
mos em questões procedimen-
tais, como a definição de res-
ponsabilidade social e a abran-

gência, se só para empresas ou também
para outros setores", diz ele.

"Há um desequilíbrio, pois indústrias
e consultorias têm mais força do que
ONGs e sociedade civil", rebate Lisa
Gunn, do Instituto de Defesa do Consu-
midor (Idec), representante dos consu-
midores brasileiros no processo. Ela
conta que a idéia é não inventar a roda,
mas integrar iniciativas existentes. Com
isso, órgãos internacionais, como agên-
cias da Organização das Nações Unidas
(ONU), ou o GRI, pressionam para ser
escolhidas como referências.

Também ao contrário das séries ante-

riores, que certificam sistemas de gestão,
a tendência para a ISO 26000 é a auto-
declaração, ao estilo dos avisos de que o
produto não contém gás CFC. E um tema
delicado, diz Lisa. Tem a vantagem de
evitar a "indústria da certificação". Mas
facilita distorções, principalmente se não
houver revisão de performance, com os
stakeholders. Outro risco é que, em nome
da inclusão de mais atores, a norma se
torne muito genérica. "Temos uma agen-
da mínima. Se não for atendida, nos reti-
raremos do processo", diz ela.
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