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Companhias brasileiras
são o destaque no
maior evento mundial
sobre relatórios sociais
MÁRCIA VAISMAN, DE AMSTERDÃ

N O HALL DE ENTRADA DO OKURA HO-
tel, em Amsterdã, uma profusão de trajes,
feições e idiomas revela a diversidade que

domina a segunda Conferência Mundial de Amsterdã
sobre Sustentabilidade e Transparência. Entre 7 e 9
de maio, 1,1 mil representantes de 65 países debruça-
ram-se sobre um único tema: como criar relatórios
que retratem com fidelidade as ações voltadas à sus-
tentabilidade, sem prejudicar a clareza e a transpa-
rência das informações. Esses relatórios são o princi-
pal canal de comunicação dessas iniciativas e sua ela-
boração se constitui num momento de reflexão inter-

Fórum da tr
na nas empresas. Por isso, a Global Reporting Initia-
tive (GRI), responsável pelo evento, busca um modelo
padronizado para esse tipo de publica-
ção. E o Brasil ganhou visibilidade
nesse departamento. As companhias
brasileiras tiveram grande destaque
na primeira noite do evento, dedicada
à premiação dos melhores relatórios
em oito diferentes categorias. O colé-
gio eleitoral foi formado por 1,7 mil
internautas de 70 países que acessa-
ram o site da GRI e votaram em um
dos 800 relatórios enviados por em-
presas de 50 países. "É uma competi-
ção para eleger os relatórios mais
apreciados pelos leitores", explica a
diretora de Serviços de Aprendizado
do GRI, Nelmara Arbex. Na cerimônia de abertura,
índia e Brasil subiram ao topo do pódio, com dois

prêmios cada um. Oito companhias brasileiras estive-
ram entre as 45 finalistas. A Petrobras faturou duas

categorias, a de sociedade civil e o prê-
mio máximo que agrupa todas elas.

"A empresa ainda lida com com-
bustíveis fósseis e com o enxofre no
diesel, mas está muito melhor do
que dez anos atrás. Ela vem inves-
tindo pesadamente em gestão am-

biental", afirma Estevam Pereira,
diretor da consultoria Report, um
dos palestrantes da conferência.

A evolução da estatal reflete o que
está ocorrendo no Brasil. Em 2007, fo-
ram produzidos 70 relatórios de sus-

tentabilidade seguindo as diretrizes do GRI, contra
apenas 20 no ano anterior. A Natura, uma das oito em-



EM 2007,
FORAM FEITOS

70 RELATÓRIOS DE
SUSTENTABILIDADE

COM PADRÃO DO
GRI. EM 2006, ERAM

APENAS 20

ansparência
presas brasileiras finalistas do prêmio, começou a agir
com transparência quando havia apenas 60 empresas
no mundo atuando dessa forma. "Hoje em
dia, conseguimos gerenciar nossas ações e
os impactos que elas geram", diz Rodolfo
Gutilla, diretor da Natura. "Mas o grande
desafio é eliminar esse impacto e utilizar
os resíduos em todos os elos da cadeia."
Tão importante quanto fazer é comunicar

o que está sendo feito com rigor nas infor-
mações. "As pessoas lêem os relatórios
com um propósito, mas querem saber a
verdade", afirma Bjorn Stigson, presiden-
te do Conselho Mundial de Negócios para
Sustentabilidade. Dos eleitores do GRI,
85% admitem que desenvolveram uma imagem mais
positiva da empresa depois de lerem seu relatório de

sustentabilidade, mas 25% acreditam que algumas
verdades foram omitidas. De acordo com Orlando

Lima, diretor de desenvolvimento sus-
tentável da Vale, outra finalista do prê-
mio, a mineradora aposta na verdade e
tem investido cada vez mais nas áreas
sociais e de meio ambiente. No ano
passado, foram US$ 652 milhões, valor
que tem crescido a cada ano, aponta
Lima. E tem projetado a preocupação
com a transparência tanto nos relató-
rios como nas discussões com as comu-
nidades no entorno de suas atividades.
"Essas informações são a base para
nossos investimentos sociais, que come-
çaram a tomar escopo em 2005", finaliza
Lima. Preocupações que a Vale retrata

nas comunidades em que atua e que o GRI quer re-
fletir nas comunidades de todo o mundo.
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