
Ação e comunicação  

Segundo estudo da M&E mostra maior alinhamento entre práticas adotadas pelas empresas e sua divulgação pela 

internet  

O alinhamento entre as práticas sustentáveis adotadas – realizadas e em andamento – e sua respectiva divulgação 

pela internet por parte das maiores companhias abertas brasileiras melhorou entre 2006 e 2007. Esta é a conclusão do 

segundo estudo sobre sustentabilidade em websites realizado pela consultoria Management & Excellence América 

Latina (M&E), publicado com exclusividade por Razão Contábil. “Não houve nenhum critério analisado que não tenha 

sido cumprido por pelo menos uma empresa”, informa Angelica Blanco, executiva responsável pelo estudo.  Dos 81 

critérios, 64 foram cumpridos por mais da metade das empresas pesquisadas. Para Angelica, isso comprova o 

aumento da preocupação com a sustentabilidade dos negócios, com a imagem corporativa e com uma comunicação de 

qualidade. 

O setor financeiro aparece com três representantes entre os seis melhores websites sobre sustentabilidade, segundo o 

novo ranking da M&E. O Bradesco empatou em primeiro lugar com o Itaú, o que significou um importante avanço em 

um ano, uma vez que no levantamento anterior o maior banco privado brasileiro estava em terceiro lugar, atrás do líder 

Itaú e da segunda colocada, a Petrobras. A maior empresa da América Latina manteve o segundo posto este ano. Em 

terceiro lugar aparece o Banco do Brasil, que registrou uma ascensão notável, de oito posições – em 2006, estava em 

10º lugar.  A CPFL, que não fazia parte da carteira do Ibovespa na época do primeiro estudo, estreou em grande estilo, 

já no quarto lugar; em quinto, aparece a Aracruz, mesma colocação que havia obtido no ano passado.  As seis 

empresas que ocupam os primeiros cinco lugares (Top Five) foram as escolhidas para receber um prêmio em 

reconhecimento à excelência da comunicação das suas práticas via internet, em evento promovido em conjunto pelo 

Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri), M&E e Razão Contábil em julho (leia entrevistas com os 

ganhadores na próxima reportagem).  

O levantamento da M&E considera apenas empresas que fazem parte da carteira teórica do Ibovespa (índice de ações 

mais negociadas da bolsa paulista). Como a carteira muda a cada três meses, algumas empresas analisadas no 

primeiro estudo não estão neste. Além disso, a M&E reduziu de 87 para 81 a quantidade de itens analisados. No 

primeiro estudo, os critérios foram reunidos em quatro áreas diferentes – responsabilidade social corporativa (RSC), 

sustentabilidade, governança corporativa (GC) e ética. Neste ano, esta última área foi incluída em sustentabilidade. O 

ranking geral é o resultado da soma de pontos das empresas em cada área. Apesar das pequenas mudanças na 

metodologia, Angelica afirma que é possível comparar os resultados e verificar progressos entre um estudo e outro. 

Todas as primeiras colocadas melhoram seu desempenho em relação a 2007. “Alguns critérios são mais difíceis de 

cumprir, mas outros como número de empregados, venda líquida, descrição de programas para as comunidades, 

apresentação de relatórios trimestrais, Ebitda e dividendos e políticas de governança corporativa foram integralmente 

cumpridos por quase todos os websites analisados”, diz a executiva.  

A diferença de percentual de aderência aos critérios adotados entre o 1º colocado e o último é muito grande: 99,36% e 

18,35%. Entretanto, a diferença entre o último lugar e o penúltimo também é considerável: 18,34% e 35,59%. De 

maneira geral as empresas obtiveram um desempenho que pode ser considerado muito bom, dado o número de novas 

que passaram a integrar o índice no último ano.  

Apenas fatos 

“Mas ainda encontramos algumas veteranas nas últimas posições”, lamenta Angelica. “Nos seus websites encontram-

se facilmente indicadores financeiros, mas falta profundidade, e em alguns casos, falta também despertar para os 

dados que não são, ainda, incluídos no balanço contábil. A empresa pode até possuir investimentos, projetos e ações 

em sustentabilidade, mas precisa comunicá-los de forma mais eficiente.”  

O estudo deste ano, relativo a 2007, é o segundo da série, e analisou apenas as 50 empresas que faziam parte da 

carteira do Ibovespa em dezembro último. O estudo anterior, que considerou a carteira de dezembro de 2006, com 47 

empresas, foi o primeiro a apontar os melhores websites nas áreas de sustentabilidade, responsabilidade social e 

governança corporativa mantidos por empresas brasileiras, garante Bill Cox, presidente da Management & Excellence 

América Latina. “Escolhemos o Ibovespa porque reúne as maiores empresas de capital aberto do Brasil, e 

normalmente são as empresas abertas que tendem a produzir relatórios mais sofisticados, com maior número de 

informações.”  



Cox afirma que o estudo da M&E optou por uma abordagem que reduz a subjetividade a um mínimo absoluto, 

conhecido como método Facts Only™. O estudo confere um ponto para cada critério cumprido entre os 81 analisados 

nas três áreas (sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade social).  

Foram considerados apenas critérios aceitos por instituições reconhecidas, como o Global Reporting Initiative (GRI), de 

onde a consultoria extraiu a maioria utilizada; e também os adotados por índices como Dow Jones Sustainability 

(DJSI), da Bolsa de Nova York, e Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa. 

  

  



  

Qualidade 

O estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores entre maio e junho, com base nas respostas a questionários 

enviados a todas as 50 empresas selecionadas. Os questionários devolvidos foram revisados pela equipe, e as 

empresas que não responderam foram analisadas com base na visita dos pesquisadores aos websites (que são 

públicos) e checagem de conformidade com os critérios escolhidos. As análises foram depois enviadas a todas as 

empresas para a revisão das respostas. 

  

  

  

Cox reforça que a navegabilidade ou acessibilidade das informações nos sites não foram consideradas no estudo, 

apenas a quantidade e qualidade das informações disponíveis – seja no relatório anual, no de sustentabilidade ou em 

seções especificas sobre governança corporativa, projetos culturais ou ambientais. 

“Nosso objetivo com o estudo é ajudar no aprimoramento da comunicação entre empresa e seus stakeholders, 

difundindo a importância do alinhamento entre o que é realizado e o que se comunica”, conclui Cox. 

L.D.L. 

  

OS CRITÉRIOS 

�          Total de funcionários 

�          Vendas líquidas 

�          Descrição de programas comunitários 

�          Relatórios trimestrais 

�          Dividendos 

�          Ebitida 

�          Produtos fabricados e suas finalidades 

�          Relatório anual 

�          Política de governança corporativa 

�          Apresentações e discursos da alta diretoria 

�          Conferências com analistas 

�          Propriedades dos produtos 



�          Fusões, aquisições e principais parcerias com outras empresas 

�          Declarações de conformidade da política da empresa com a legislação corrente 

�          Padrões contábeis seguidos pela empresa (Gaap, outros) 

�          Diversos programas de treinamento 

�          Linhas dedicadas a reclamações (internet, telefone) 

�          Conformidade com regras da SEC, ISE, Novo Mercado, Nível 1 ou 2 da Bovespa 

�          Benefícios para funcionários (fundos de pensão, planos de saúde...) 

�          Políticas éticas e sustentáveis aplicadas a contratos com fornecedores 

�          Código de ética e conduta completo 

�          Política ambiental 

�          Biografias e currículos dos diretores e conselheiros 

�          Detalhes dos resultados positivos dos programas sociais 

�          Alertas de analistas 

�          Localização geográfica dos mercados consumidores 

�          Todos os prêmios importantes recebidos 

�          Custos dos insumos 

�          Processo de seleção de funcionários on-line 

�          Políticas de saúde e segurança  

�          Doações à comunidade 

�          Apresentações financeiras regulares (nacionais e internacionais) 

�          Outros mandatos dos diretores e conselheiros 

�          Programas de inovação  

�          Recursos utilizados (água, energia...) 

�          Índices onde suas ações estão listadas (DJSI, ISE) 

�          Patrocínios a programas ambientais 

�          Ofertas de emprego 

�          Sucesso na redução do consumo e gasto de energia 

�          Como o código de ética é implementado  

�          Posição em rankings importantes 

�          Vendas líquidas (para o setor privado) e receitas líquidas (setor público) 

�          Natureza e forma legal da empresa 

�          Resíduos gerados (sólidos, emissões de gases...) 

�          Lucros retidos 

�          Estatísticas sobre saúde e segurança 

�          Certificações  ambientais 

�          Localização das subsidiárias, por área e região  

�          Estrutura operacional da organização e principais divisões (empresas operacionais, subsidiárias e joint 

ventures) 

�          Processo de seleção de fornecedores 

�          Número de funcionários pertencentes a grupos minoritários (negros, deficientes, mulheres...) 

�          Países onde mantém operações 

�          Mercados atendidos (por região geográfica, setores, tipos de clientes) 

�          Declaração de independência dos conselheiros 

�          Planos futuros da empresa para responsabilidade social 

�          Política de diversidade 

�          Iniciativas sustentáveis das quais a empresa é membro (Global Compact, Gols do Milênio, Princípios do 

Equador...) 

�          Fundos sociais, sustentáveis ou ambientais que participa 

�          Processos de medição de qualidade (produtos, ambiente, reputação...) 

�          Medidas disciplinares para quebra do código de ética  

�          Pesquisa de satisfação dos consumidores  

�          Planos para desenvolvimento de novos produtos 

�          Freqüência de comparecimento dos diretores e conselheiros nas reuniões  

�          Rodízio de auditores 

�          Aproveitamento das sugestões e reclamações recebidas no desenvolvimento de produtos e serviços 



�          Declaração do CEO da empresa sobre compromisso com sustentabilidade, ética, responsabilidade social 

�          Principais decisões a respeito de localização ou mudanças nas operações, incluindo aberturas ou fechamento 

de unidades, bem como expansão  

�          Outros meios de comunicação complementares  

�          Canais de contato para envio de questões sobre os relatórios 

�          Sistema de gerencia-mento de crises 

�          Políticas e canais de reclamação para funcionários 

�          Benefícios a fornecedores 

�          Representação dos acionistas no Conselho  

�          Adesões à International Labor Organization (ILO)  

�          Política de recursos humanos e suas diretrizes oficiais  

�          Resultados das mais recentes pesquisas de satisfação dos empregados 

�          Composição do capital (dívida e ações)  

�          Remuneração dos executivos 

�          Como a comunidade pode inscrever projetos para concorrer a patrocínios 

�          Índice de conteúdo nos relatórios, segundo padrão GRI 

�          Folha de pagamentos e benefícios por região  

�          Planos para melhorar governança 

�          Relatórios publicados por cinco anos seguidos, sem interrupções   

�          Lista dos principais fornecedores 

�          Plano de cargos e salários e de avaliação da performance para os principais executivos e conselheiros 

�          Planos para políticas de ética para o futuro 
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