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Desafio da Petrobras no Plano Estratégico 2020: ser referência internacional em 
responsabilidade social na gestão dos negócios e no desenvolvimento sustentável  
 
As novas diretrizes do próximo Balanço Social e Ambiental da Petrobras já foram anunciadas: 
mudanças climáticas, impactos nas comunidades e meio ambiente. Estes temas nortearão a 
próxima edição da publicação, que será publicada em 2009. “Divulgamos nosso balanço desde 
1998 e, durante esses dez anos, ele sofreu avanços expressivos. No início era apenas um 
folheto e hoje é considerado referência pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e pela 
Global Reporting Initiative (GRI)”, cita Ana Paula Grether, coordenadora do Balanço Social da 
Petrobras, afirmando que a equipe se mantém em sintonia aos stakeholders da empresa para 
acompanhar as demandas.  
 
Esta auto-avaliação constante rendeu ao Balanço Social e Ambiental este ano o título de 
melhor do mundo pela GRI Readers’ Choice Awards, premiação realizada pela Global Reporting 
Initiative. “É o reconhecimento das atividades realizadas e encaramos isso com muito orgulho 
e satisfação. A Petrobras é uma grande âncora econômica do País e, por isso, estamos 
preocupados em inserir nossos parceiros e fornecedores nesse compromisso social”, disse Ana 
Paula, completando que, no Plano Estratégico 2020 da companhia há mais desafios: ser 
referência internacional em responsabilidade social na gestão dos negócios, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável.  
 
Conheça o Balanço 
 
O Balanço Social e Ambiental tem o objetivo de informar aos públicos da companhia sobre 
suas principais ações, impactos, riscos e oportunidades nas áreas econômica, social e 
ambiental. Além disso, o Balanço é uma comunicação dos progressos obtidos pela Petrobras no 
cumprimento dos dez princípios do Pacto Global da ONU, do qual a companhia é signatária 
desde 2003.  
 
Os reflexos se fizeram notar na renovação da Petrobras tanto no Dow Jones Sustainability 
Index quanto no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, referências entre os 
investidores que procuram empresas socialmente responsáveis. “Ainda não são todas as 
empresas que praticam gestão da sustentabilidade, por isso, entendo que isso ainda é um 
diferencial competitivo. É uma demanda expressiva da sociedade. Principalmente em tempos 
da crise financeira internacional, que ocorre também em razão da falta de transparência nas 
empresas”, criticou. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-7. 


