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Ferramenta na internet é usada para aumentar colaboração nos relatórios 
 
 
Um passo a mais está sendo dado no universo dos relatórios de sustentabilidade. Em favor da 
transparência e do envolvimento de todos os públicos de interesse, algumas empresas começam 
a abrir espaços na internet para que mais pessoas colaborem com a construção dos relatórios 
anuais. Esse espaço está sendo chamado de WikiReporting, em referência à enciclopédia online 
Wikipedia, em que se pode contribuir rapidamente com informações sobre variados temas. 
Pioneira no Brasil, a Natura lança essa ferramenta no próximo mês. 
 
A idéia do WikiReporting surgiu numa conferência da Global Reporting Initiative (GRI), em 2008. 
O diretor-presidente da Natura, Alessandro Carlucci, destacava que hoje todos falam das 
empresas na rede mundial de computadores, através de blogs e twitters. E se questionou: "Se é 
assim, por que não construir de forma colaborativa os relatórios das corporações, numa espécie 
de Wikipedia, um WikiReporting, que pode ser aberto e contínuo?" 
 
Desde então, a idéia vem aos poucos se tornando real (ou seria virtual?). Pequenos grupos de 
consultoras da Natura, funcionários, fornecedores, consumidores, entre outros, que já 
participavam de reuniões para elaboração dos relatórios de sustentabilidade, formaram 
"Wikishops". Após se cadastrarem no link Natura Conecta, eles passam a discutir virtualmente 
processos da empresa, como questões logísticas e uso da água. 
 
Começamos com um número restrito de pessoas, que agora são estimuladas a convidar outros 
interessados, como acontece no Orkut. Em novembro, abriremos uma área nesse ambiente para 
discutir o relatório anual, perguntando aos participantes o que gostariam de ver nos documentos 
que publicaremos em 2010 — explicou Rodolfo Guttilla, diretor de assuntos corporativos e 
relações governamentais da Natura. 
 
A Natura publica relatórios no modelo GRI desde 2001. Há cinco anos, quando abriu o capital, 
tenta incluir questões ambientais nas reuniões trimestrais de avaliação de resultados financeiros. 
Desde 2007, grupos que representam públicos de interesse contribuem com os relatórios de 



sustentabilidade, principalmente pedindo mudanças na linguagem e detalhamentos de metas de 
unidades fabris. Mas, ao se ampliar o número de colaboradores desse processo antes havia, por 
exemplo, dez consultoras representando o universo de 1 milhão espera-se que as contribuições 
para todos os processos também se ampliem. 
 
Segundo a diretora de Serviços de Aprendizagem da GRI, Nelmara Arbex, ferramentas 
semelhantes ao WikiReporting já eram usadas em algumas empresas de forma mais interna. Isso 
acontece, por exemplo, com o Banco Real, que tem um espaço colaborativo para os funcionários 
opinarem sobre os relatórios. Mas o interesse em ampliar o uso desse instrumento, inclusive na 
elaboração dos relatórios de sustentabilidade, vem mesmo crescendo após a última conferência 
do GRI. 
 
A ferramenta Wiki já é conhecida universalmente e sua característica principal é que as pessoas 
podem colaborar com o conteúdo, possibilitando retorno rápido. As empresas percebem agora 
que podem usar isso para mudar modelos de negócios. Se os relatórios de sustentabilidade já 
tinham um papel importante para a reflexão do negócio por diversos públicos, o WikiReporting 
pode ser uma ferramenta interessante para esse processo e para inovações — avaliou Nelmara. 
 
CÁSSIA, Cristiane de. Chega a vez do WikiReporting. Razão social, Rio de Janeiro, n. 836, p. 10, 
20 out. 2009.  
 
 
 


