
Transparência on-line  

 

Bradesco, Itaú, Petrobras, Banco do Brasil, CPFL e Aracruz lideram ranking sobre comunicação das boas práticas pela 

internet  

As seis empresas brasileiras donas dos melhores websites sobre sustentabilidade do Brasil, de acordo com o segundo 

estudo realizado pela consultoria Management & Excellence (M&E) com exclusividade para Razão Contábil, são 

companhias de classe internacional, conhecidas e premiadas aqui e lá fora. E não apenas pelo seu tamanho e 

liderança em seus respectivos setores, mas também pela administração moderna e responsável. Bradesco, Itaú, Banco 

do Brasil, Petrobras, CPFL e Aracruz conquistaram lugar de destaque na economia e na sociedade, mas não podem 

descuidar do futuro. Para se manter na liderança, preservar a boa reputação é fundamental. Por isso, mais do que 

adotar práticas sustentáveis – que incluem a manutenção de boas relações com a comunidade, clientes, funcionários, 

governo, investidores e fornecedores – é preciso divulgar suas ações e compromissos nesse sentido.   

“Não adianta fazer muito e comunicar pouco”, reconhece Domingos Figueiredo de Abreu, diretor-executivo do 

Bradesco. Essa consciência é sem dúvida um dos principais responsáveis pela evolução do website do banco entre o 

primeiro estudo, quando estava em terceiro lugar no ranking da M&E, e o atual, no qual subiu para o primeiro posto, 

com o Itaú. E vem mais por aí: segundo Abreu, o site está sendo reformulado e a nova versão entra no ar antes do final 

do ano. “Vamos imprimir a marca Banco do Planeta em todas as páginas”, diz.  “O website é o principal canal de 

relacionamento com todos os nossos públicos, é a porta de entrada para conhecer o banco. Além disso, facilita a 

divulgação, pois permite depositar todo tipo de conteúdo, e direcionar para os diferentes públicos as informações que 

cada um valoriza mais”, completa.  

Abreu diz ainda que o reconhecimento do estudo sobre os progressos realizados é importante pelas mensagens que 

traz, pelo feedback – da mesma maneira, afirma, participar dos índices de sustentabilidade das bolsas (o ISE, da 

Bovespa, e o Dow Jones Sustainability Index, da Bolsa de Nova York) ajuda a corrigir a rota na direção das melhores 

práticas. “Os questionários são tão completos que funcionam como uma verdadeira auto-análise.” Abreu revela que a 

partir das constatações, surgem oportunidades de mudanças, que são discutidas exaustivamente pelos executivos do 

banco antes de ser implementadas.   

No website do Bradesco, é possível ainda encontrar informações sobre importantes iniciativas, como a Fundação 

Bradesco, a parceria com o governo do Amazonas na Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e a criação do Banco 

do Planeta. Em Finanças Sustentáveis, o banco relata o desempenho de cartões de crédito até financiamentos de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), passando por linhas de crédito ambientais, além da atuação já conhecida do 

Banco Postal. Está disponível também uma análise comparativa dos compromissos socioambientais assumidos e o 

que foi efetivamente realizado.   

O único critério do estudo não cumprido por Bradesco e Itaú foi a publicação da lista de fornecedores, informa Angelica 

Blanco, executiva da M&E responsável pela pesquisa. “O Itaú informou que não publica deliberadamente, por questões 

estratégicas; já o Bradesco disponibiliza vídeos dos Encontros com Fornecedores, bem como uma lista de 

fornecedores da área de agronegócios (Bradesco Rural). Entretanto, não há uma lista formal e disponível para o 

conglomerado ou o banco”, constatou.  

  



  

  

Labirinto 

No site do Itaú, a Fundação Itaú Social e o Instituto Itaú Cultural, dois dos diversos canais que o banco possui com 

seus públicos estratégicos, estão muito bem representados, diz Angelica. Para ela, o único problema é a dificuldade 

para encontrar o ícone que leva ao site de sustentabilidade e ao relatório, que continua meio escondido na pagina 

principal, como no ano passado. Mas vale a pena procurar pelo símbolo da folhinha laranja: “O material é de excelente 

qualidade, muito transparente e completo”, avalia.   

Sonia Favaretto, superintendente de sustentabilidade, comunicação interna e institucional do Banco Itaú, também 

prepara mudanças no seu site de sustentabilidade – o banco adota abordagens diferentes para os diferentes públicos 

de interesse, mas concentra todas as informações sobre o tema a partir de uma entrada comum. O site, onde está 

hospedada uma versão digital do relatório anual, existe há dois anos. Desde 2006, ano em que ficou em primeiro lugar 

no ranking do estudo da M&E, as mudanças têm sido sutis. Sonia acredita que um banco precisa transmitir a imagem 

de estabilidade e segurança, e um site muito mutável não combinaria com essa imagem. “Mas para 2009 estamos 

programando uma revisão maior, na forma de navegação e no uso de ferramentas interativas”, adianta. Sonia explica, 

no entanto, que apesar de permanecer relativamente o mesmo, o site agora vem sendo usado mais intensivamente 

como canal de integração com outras iniciativas da área do banco, como a divulgação da newsletter trimestral. Outro 

exemplo é permitir aos internautas o acesso ao evento Diálogos de Sustentabilidade, promovido pelo banco para 

discutir cases de empresas com especialistas. O evento é filmado e o vídeo fica disponível na webpage. Até agora, 

foram realizadas seis edições do evento.   

“Procuramos manter o site sempre atualizado, mas sabemos do enorme potencial que a internet oferece e ainda 

temos, portanto, muito que evoluir”, admite.  A concepção do site é feita em conjunto entre o fornecedor contratado, e a 

área de marketing estratégico do banco, que cuida dos canais eletrônicos.  

No Itaú, a tendência é usar cada vez mais o site como um veículo: “A internet é um vasto mundo de possibilidades, é 

difícil não se perder no seu labirinto. Mas é também um reflexo do mundo atual, onde a velocidade da informação é 

estonteante. Por isso, tudo precisa estar lá, disponível”, acredita. Sonia diz ainda que a internet é um instrumento 

fundamental de transparência e governança que não deve ser subestimado. “Estamos neste momento mapeando 

nossos públicos de interesse para oferecer soluções de acordo com suas expectativas”, revela.   

O Relatório Anual de Sustentabilidade do Itaú, referente ao ano de 2007, conquistou o selo “A+ GRI checked” da 



Global Reporting Initiative (GRI). Este é o grau máximo concedido pela organização não governamental internacional, 

que elabora as diretrizes para relatórios considerando aspectos ambientais, econômicos e sociais, utilizados 

voluntariamente por empresas de todo o mundo. O Itaú segue esse modelo desde 2004.  

Cartão de visitas 

Leonardo Sá, responsável pela área de comunicação digital da Petrobras, que ficou em segundo lugar no ranking, 

explica que a empresa ainda prefere adotar abordagens e apresentações diferentes de acordo com os públicos. O site 

de RI, por exemplo, traz as informações completas: “Os investidores são o público mais exigente”, reconhece. Já 

quando as informações interessam à opinião pública de modo geral, aparecem em áreas específicas em diferentes 

sites. Além do petrobras.com.br, a empresa mantém ainda um site global (petrobras.com) e sites regionais na 

Argentina, Bolívia e Colômbia. “Há outros em desenvolvimento”, adianta Sá, sem dar detalhes, lembrando que a 

empresa tem hoje unidades em 27 países.  Disponível em português, inglês e espanhol, o site global é a porta de 

entrada, o cartão de visitas da Petrobras no mercado internacional. Segundo Sá, esse site, inaugurado em janeiro, traz 

informações institucionais de interesse e reconhecidas por estrangeiros, como a adesão ao Pacto Global e a 

participação no índice DJSI, além de informações econômico-financeiras. Também traz muitas ferramentas de 

interatividade e multimídias, como vídeos, jogos para crianças e animações. É o espaço que incorpora mais 

ferramentas de acessibilidade, como sons, legendas e transcrições de vídeos em textos escritos. “O novo site servirá 

de guia para os dos outros países, até para o brasileiro”, informa.   

As informações sobre sustentabilidade, relativas a ações realizadas em 2007, entraram no ar no dia 3 de julho, um dia 

após o lançamento oficial da versão impressa do relatório, no Centro Cultural de Ação e Cidadania, no Rio. Instalado 

num antigo armazém na zona portuária da cidade, que foi totalmente reformado, o projeto é dos muitos patrocinados 

pela própria Petrobras.   

“Um dos melhores exemplos do uso sustentável da internet é estimular a transparência nas relações com o terceiro 

setor: todos os projetos culturais, sociais e ambientais apoiados pela Petrobras são selecionados exclusivamente por 

meio de um portal criado para esse fim”, revela Sá. “O público pode acompanhar o processo de seleção pelo website, 

que traz todas as regras claramente, e apresenta os projetos selecionados.”  

A internet é mais do que uma ferramenta para divulgação das práticas sustentáveis para a Petrobras. Sá explica que 

usa a web para rastrear redes sociais, como o popular Orkut, para checar tudo o que é dito sobre a empresa – mas 

apenas nos espaços públicos, onde os internautas postam comentários abertos, garante. “É uma maneira de 

administrar a imagem da empresa, e fundamental para a sua sustentabilidade.” A Petrobras também criou um espaço 

no ambiente virtual Second Life, onde mantém, em parceria com o Instituto Ethos, uma oficina de percussão com o 

grupo Olodum Mirim, que ensina os internautas a tocar instrumentos. Há ainda uma “árvore” virtual, batizada “Por uma 

Second Life Melhor”, que estimula a contribuição dos visitantes, por meio da postagem de “folhas” (recados) sugerindo 

ações de preservação ambiental.   

Empuxo 

Luiz Fernando Nery, gerente de responsabilidade social da Petrobras, lembrou durante o lançamento do relatório 2007 

que a meta da empresa para 2020 é ser uma das cinco maiores do mundo (o que reflete sua aposta nos 

biocombustíveis) e referência global em responsabilidade socioambiental. Em 2007, a Petrobras investiu R$ 585,6 

milhões em projetos culturais, sociais, ambientais e esportivos – incluídos nesse total R$ 51 milhões investidos 

voluntariamente (sem aproveitamento de benefícios fiscais). É o maior investimento socioambiental realizado por uma 

companhia brasileira em 2007, garante. “Estamos ainda investindo R$ 4 bilhões na construção de 36 unidades de HDT, 

para baixar o teor de enxofre no diesel”, informou.  

Ana Paula Grether, coordenadora do Balanço Social da Petrobras, concorda com a opinião de Abreu, do Bradesco. 

Para ela, o relatório é uma poderosa ferramenta de gestão. “Ao seguir os padrões mundialmente aceitos (como o Pacto 

Global da ONU, GRI, DJSI, Ibase e Ethos), acabamos traçando um mapa de vulnerabilidades, a partir de gaps em 

relação ao que se considera o Estado da Arte em sustentabilidade – e esse mapa indica a direção a seguir para 

melhorar.” O relatório de 2007 já obedece à terceira versão do GRI, lançada em outubro, e pela primeira vez foi 

impresso também em braile. O relatório de 2006 ganhou o prêmio de melhor do mundo, na escolha dos leitores, “o que 

nos obriga a nos superar a cada ano”, diz Nery.  O ano de 2007 também marcou a criação da política de 

Responsabilidade Social da companhia.   



O diretor do Ibase, Cândido Grzybowski, acredita que empresas como a Petrobras têm grande capacidade de empuxo, 

de impor uma cultura de responsabilidade social a sua cadeia de relacionamentos. “É um exemplo a seguir”, diz. Para 

ele, é preciso atacar o problema social brasileiro na sua origem: “Não é possível deixar tudo nas mãos do Estado ou de 

entidades sociais; a raiz dos problemas somos nós, cidadãos, e empresas – então somos nós que temos de ser ativos 

e buscar soluções”.   

Destaque do Ano 

Já a maior instituição financeira do País, o Banco do Brasil, subiu ao terceiro lugar no ranking (havia ficado em 10o no 

anterior) e ganhou da M&E o prêmio Destaque do ano, porque decidiu investir para valer em inovações e 

funcionalidades do seu site – e também abolir totalmente a versão impressa do relatório. As mudanças são parte das 

ações para comemorar o aniversário de 200 anos do banco. “Manter apenas a versão digital é uma quebra de 

paradigma”, acredita Marco Geovanne, gerente de Relações com Investidores do BB. Para ele, essa é uma prova 

contundente de que a preocupação do BB com a sustentabilidade não é apenas marketing. “O posicionamento 

sustentável, que permeia as decisões negociais e administrativas do banco, alcançou também o modelo de prestação 

de contas”, diz. 

Além da internet, onde é possível interagir com as informações, ouvir o texto narrado por uma apresentadora ou ler 

legendas (recursos para permitir o acesso a deficientes visuais ou auditivos), escolher a ordem das apresentações e 

até mesmo criar seus próprios gráficos, o relatório também pode ser salvo em arquivo eletrônico e gravado em mídias 

totalmente recicláveis, como CDs ou pendrives – único formato por meio do qual os relatórios do BB passarão a ser 

distribuídos ao público daqui em diante. 

  

  

  

O executivo acredita que a opção pela internet permite aprofundar mais a análise das informações – além de 

economizar papel, impressão e tinta. “O mapeamento dos critérios determinados pelo GRI (Global Reporting 

Initiatives), por exemplo, foi feito de uma forma mais ágil, com infográficos”, revela. O relatório de sustentabilidade é 

resultado do segundo ano de trabalho do BB para adequar sua prestação de contas à terceira geração das diretrizes 

do Global Reporting Initiative (GRI-G3).  

“Inovador, o novo site do BB apresenta as informações de maneira lúdica, clara e linear, e pode ser apontado como 

parâmetro de comunicação institucional de qualidade”, avalia Angelica, da M&E. “Com a mudança, o banco demonstra 

preocupação com a comunicação, com a imagem, e com a inclusão de públicos como deficientes auditivos e visuais”, 

acrescenta.  “A única ressalva é que para ser visualizado o internauta deve contar com equipamento compatível, que 

suporte toda a tecnologia”, diz Angelica. É preciso sim ter uma máquina moderna – mas, testados, os recursos 

provaram que funcionam tanto em sistemas Windows quanto em Macintosh, por exemplo.   



O ano passado marcou ainda o lançamento da Agenda 21 do BB, que agrupa os compromissos, define um roteiro e 

elenca os principais desafios para a incorporação dos princípios socioambientais nos processos administrativos e 

negociais do BB. A Agenda está estruturada em três eixos – Negócios com Foco no Desenvolvimento Sustentável; 

Investimento Social Privado; e Práticas Administrativas e Negociais com Responsabilidade Socioambiental (RSA). 

Além da Agenda 21, o BB apresenta no site o Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que busca 

impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o banco está presente.   

“Hoje uma empresa não pode mais olhar para suas ações de sustentabilidade como uma coisa estanque, separada do 

resto. Os investidores continuam dando ênfase a resultados financeiros, mas cada vez olhando mais para o banco 

como um todo. Afinal, muitas vezes questões trabalhistas e ecológicas interferem no resultado”, afirma Geovane. Para 

ele, as empresas precisam olhar para seus relatórios de atividades como uma coisa só e não separada em relatório 

financeiro e balanço social, por exemplo. “Esse foi o espírito que norteou o BB”, garante.  

Diferencial 

Augusto Rodrigues, diretor de comunicação e relações institucionais da CPFL, que ficou em quarto no ranking, acredita 

que as práticas sustentáveis da empresa precisam ser comunicadas por meio de todos os canais disponíveis. “Mas 

atualmente a internet é a que tem recebido maior atenção e mais investimentos”, declara. “Os nossos públicos de 

interesse cada vez mais navegam na web, tanto aqui quanto no exterior.”   

As ações de sustentabilidade da CPFL não estão apenas hospedadas na homepage da empresa, mas em quatro sites 

específicos, voltados a diferentes públicos: o de RI, para investidores, que existe desde 2004; o de eficiência 

energética, o mais antigo, voltado a consumidores; o cultural, criado em 2003, onde estão a maioria das ações de 

responsabilidade social ; e o Planeta Sustentável, lançado no ano passado numa iniciativa conjunta da CPFL, Banco 

Real, Editora Abril e Bunge.    

A página em português do site de RI tem atualmente 20 mil acessos por mês e a em inglês, outros 9 mil. O site cultural, 

diz Rodrigues, agrega valor lúdico às ações de sustentabilidade da empresa; entre os recursos, está uma extensa 

biblioteca com vídeos gravados no centro cultural, em Campinas, sede da CPFL – dos 300 títulos, mais de 10% são 

sobre sustentabilidade. O Planeta traz conteúdo científico – ensaios, artigos, filmes e livros, por exemplo. A newsletter 

mensal da empresa, que tem sempre uma página sobre o tema, também está disponível na internet.   

“O interesse pela sustentabilidade empresarial vem crescendo, e hoje se pode dizer com certeza que funciona como 

um diferencial na avaliação da empresa pelos investidores,”, afirma Gustavo Estrella, diretor de RI da CPFL. Para ele, 

o portal de RI é uma das ferramentas mais importantes de comunicação dessas práticas, ao lado da presença das 

ações da companhia no ISE (desde sua criação, em 2005), das reuniões Apimec e reuniões privadas com investidores. 

“Por meio do site os investidores não apenas tomam conhecimento das informações, como também têm acesso a 

dados atualizados”, completa. E ficam sabendo como a empresa se relaciona com outros públicos, como clientes, 

fornecedores, governo e comunidade em geral – o que também conta na avaliação de investimentos. Rodrigues revela 

ainda que um novo portal, dedicado exclusivamente à sustentabilidade, deve estrear em setembro: “Será um facilitador, 

um agregador das diversas iniciativas”, conclui.  

“A CPFL esmera-se para adequar as informações à linguagem e recursos da internet”, diz Angelica. “Todos os seus 

programas são identificados por selos que funcionam como links”, relata. Ela lamenta apenas o fato de a empresa não 

disponibilizar o relatório de 2007 até o final da pesquisa – o último que aparecia é o de 2006, informa.   

Materialidade 

A Aracruz, quinta colocada no ranking, juntou pelo segundo ano consecutivo seu desempenho econômico, social e 

ambiental em uma única publicação. “Tanto o relatório de sustentabilidade quanto os links e seções do website 

fornecem inúmeras informações relevantes sobre as ações e projetos ambientais e sociais da empresa”, informa 

Angelica. O site tem estrutura linear, que possibilita a visão geral e específica ao mesmo tempo, sendo fácil de navegar 

e encontrar as informações, diz.  

O relatório está hospedado no portal Bem de Raiz, a nova marca para concentrar ações de sustentabilidade da 

empresa. Apesar de ser uma companhia que atua no B2B (ou business to business, em inglês, que significa que vende 

apenas a grandes clientes corporativos) a Aracruz criou o portal e a campanha (que inclui comerciais em TV, jornais e 



revistas) porque descobriu a importância de manter um canal aberto com consumidores e opinião pública.   

“É difícil para uma empresa pouco conhecida e exposta na mídia chegar a determinados públicos sem uma plataforma 

mais fácil de comunicação e interatividade”, diz Luiz Fernando Brandão, gerente de comunicação corporativa da 

Aracruz. Ele acredita que ao disponibilizar conteúdo relevante e atualizado pela internet está não apenas dando acesso 

democrático, com tratamento igualitário a todos os públicos, como também uniformizando o discurso e todas as 

informações importantes sobre a empresa. No caso de questões sensíveis, como as ambientais – nas quais a Aracruz, 

como produtora de celulose de eucalipto, está constantemente envolvida – manter seu posicionamento aberto e 

disponível pela internet é extremamente importante, diz Brandão.   

Para ilustrar o aumento da relevância da mídia eletrônica, ele cita a quantidade de visitas, que subiu de 148 mil por ano 

em 2002 para 1 milhão por ano em 2007. “A Aracruz foi uma das primeiras empresas brasileiras a criar uma 

homepage, ainda em 1996”, revela. O site começou como uma página estática e dois anos depois sofreu a primeira 

reformulação, incorporando ferramentas e funcionalidades disponíveis na época. No entanto, ele admite que a internet 

também pode ser fonte de problemas: “Hoje o maior desafio para a área de comunicação de uma empresa é monitorar 

o conteúdo produzido pelos próprios internautas, em blogs e redes sociais”, diz. “Uma campanha disseminada pela 

internet pode afetar muito a imagem da empresa e conseqüentemente, sua sustentabilidade.”  

A empresa inovou em 2007 ao elaborar uma matriz de materialidade, para identificar, entre as muitas e complexas 

questões que envolvem as operações de uma empresa como a Aracruz, quais são consideradas mais importantes para 

os diversos públicos de interesse o impacto que têm, ou podem vir a ter, no desenvolvimento dos negócios da 

companhia. A primeira versão da matriz, disponível no site, apontou como questões, como comportamento ético da 

companhia, a solução final para a questão indígena, o processo de certificação pelo Forest Stewardship Council (FSC), 

os impactos econômicos regionais das atividades da Aracruz, o impacto dos plantios de eucalipto na biodiversidade e o 

relacionamento com as comunidades descendentes de quilombolas.  A matriz será importante balizadora da prestação 

de contas às diversas partes interessadas e, dentro do conjunto de ações previstas em seu plano de sustentabilidade, 

a Aracruz priorizará, já em 2008, o tratamento das questões consideradas mais relevantes, garante a empresa.   
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