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A Conferência Global sobre
Sustentabilidade e Transpa-
rência, realizada na semana
passada em Amsterdam, era
para ser uma reunião de repre-
sentantes de empresas, gover-
nos, consultorias, agências de
rating, universidades e insti-
tutos de pesquisa de mais de 70
países que adotam as diretrizes
do Global Reporting Initiative
(GRI). O que se constatou, no
entanto, foi a presença maciça
de brasileiros de grandes em-
presas de vários setores.

A tal ponto que Ernst Ligte-
ringen, presidente do GRI, fez
do país um modelo a ser seguido
por outras nações. “O entusias-
mo pela sustentabilidade do
Brasil chama a atenção e reforça
a necessidade de outros terem a
mesma aceitação de sustentabi-
lidade”, disse.

Modelo a ser seguido
Uma prova disso foi a premiação
nas seis categorias do Global
Reporting Initiative (GRI) Rea-
ders’Choice Awards, que ocorre
a cada dois anos. Anunciado em

Amsterdam, o prêmio foi patro-
cinado por uma empresa brasi-
leira, a Petrobras, cujo relatório
de sustentabilidade de 2006 já
havia sido vencedor. Resultado
de votação espontânea no site
da organização dos leitores de 2
mil relatórios de sustentabilida-
de de 60 países, o prêmio teve
como finalistas apenas empre-
sas brasileiras.

O vencedor geral foi o Banco
do Brasil, que também ganhou
nas categorias Engajamento
(com o público interno) e In-
vestidor. Vale ganhou na cate-
goria Sociedade Civil, Natura
ficou com o prêmio Cadeia de
Valor, e o Bradesco com o de
Relatório Mais Eficaz.

Fonte confiável
Para a representante do GRI no
Brasil, Gláucia Terreo, a partici-
pação das empresas brasileiras
mostra que elas estão levando a
sério a questão do engajamento.
“Os relatórios evoluíram bas-
tante de cinco anos para cá, mas
ainda precisam melhorar em
termos de transparência e sim-
plicidade”, reforça.

Ela lembra que os relatórios
impactam positivamente a
percepção dos leitores em rela-
ção às empresas e adicionam
valor à marca. “Mas é essencial
que esses documentos sirvam
como fonte de informação
confiável”, frisa.

Segundo Gláucia, a partici-
pação intensa do país nos deba-
tes do GRI se explica pela neces-
sidade de as empresas exporta-
doras mostrarem que estão
atuando de maneira certa em
um momento no qual o resto do
mundo está atento a notícias so-
bre o desmatamento da Amazô-
nia, a mudanças climáticas e à
destruição da biodiversidade.
“Cada vez mais as empresas de-
vem reportar não só aquilo que
fazem de positivo, mas também
seus desafios”, afirma. “Do
contrário, podem passar a im-
pressão de que procuram divul-

gar uma imagem perfeita, o que
gera desconfiança nos investi-
dores e na sociedade.” Ela
exemplifica com a Shell que co-
loca em seus relatórios até mes-
mo a exposição à corrupção de
seus funcionários.

O Brasil é o terceiro país com
maior número de empresas que
fazem relatórios pelo GRI (88
registradas), atrás apenas dos
Estados Unidos (onde a entida-
de começou) e da Espanha, que
realizou um esforço muito gran-
de de transparência há alguns
anos para participar da Comu-
nidade Europeia. Seguem outros
países da Comunidade Euro-
peia, Canadá, África do Sul,
Austrália, Japão e Coréia. ■

*Viajou a convite da Petrobras.

Brasil é destaque
em relatórios de
sustentabilidade
País é o terceiro do mundo na adoção do modelo da Global
Report Initiative, perdendo apenas para os EUA e Espanha

SUSTENTABILIDADE

Metrô espera reduzir conta de energia
em 30% com novo data center
O Metrô de São Paulo investiu R$ 12 milhões em um novo data center
que dará suporte a atividades administrativas. O espaço foi construído
seguindo padrões de sustentabilidade, o que inclui refrigeração
inteligente, com sistemas que monitoram e controlam temperatura
e umidade do data center. Após a conclusão do projeto, a expectativa
é reduzir em 30% a conta mensal de energia elétrica.

QUALIDADE

Jardim Botânico de São Paulo recebe
reconhecimento por serviços prestados
O Jardim Botânico de São Paulo acaba de ganhar reconhecimento
inédito no Brasil: a Comissão Nacional de Jardins Botânicos (CNJB)
conferiu à instituição o enquadramento A, a mais alta categoria de
identificação e reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados.
Com isso, o Jardim Botânico de São Paulo passa a ser o único dos
30 jardins botânicos cadastrados no país a ter tal reconhecimento.

Divulgação

...RODRIGO NOGUEIRA

Gerente-geral de Desenvolvimento
Sustentável do Banco do Brasil

TRÊS PERGUNTAS A...

As razões dos
prêmios segundo o
Banco do Brasil

Divulgação

O número de empresas que
aderem ao Global Reporting (GRI)
cresce a uma taxa de mais de
40% todo ano. “Há alguns anos,
as empresas se perguntavam
se deviam fazer relatórios de
sustentabilidade”, recorda
Ernst Ligteringen, presidente
da entidade. “Este ano, ninguém
discute mais isso. A tônica
da reunião foi como produzir
relatórios melhores e mais
úteis para os seus negócios.”
Ligteringen credita essa
aceitação ao fato de que os
relatórios cada vez mais se
tornam uma fonte de informação
importante para investidores,

consumidores, organizações não-
governamentais e stakeholders.
No caso brasileiro, em particular,
permitem que as empresas
comparem seus balanços
sociais com os das estrangeiras
que usam o mesmo modelo.
Atualmente, a GRI está em sua
terceira versão de diretrizes,
chamada de G3. Basicamente,
mostra como a empresa se
relaciona com seus profissionais
(colaboradores) e com a
comunidade em que atua, o que
faz em relação aos impactos
causados por suas atividades,
diretrizes para relacionamento
com seus fornecedores etc. M.F.

Cresce adesão ao modelo internacional

PADRÃO MUNDIAL

Ferramenta para
prestação de contas

A GRI, organização internacional
sediada na Holanda, foi criada
em 1997 com o objetivo de
padronizar e conferir os
relatórios de sustentabilidade.
Estes são uma ferramenta
para prestação de contas das
empresas, seguindo indicadores
e temas relevantes na área social,
econômica e ambiental,
tornando a gestão mais eficaz.

✽

A Conferência Global sobre Sustentabilidade
e Transparência reuniu representantes
de 70 países que adotam o modelo GRI
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Dificuldade
afasta médias
e pequenas
Para especialista, cultura
de prestação de contas é
menor e os parâmetros são
difíceis de cumprir

Embora grandes empresas bra-
sileiras já estejam aderindo há
bastante tempo à metodologia
do Global Reporting Initiative
(GRI), o interesse das peque-
nas e médias ainda é baixo.
“Precisamos espalhar mais o
processo”, admite Glaucia Ter-
reo, representante da organi-
zação no Brasil.

Ela acredita que isso ocorre
porque a cultura de prestação de
contas das atividades dessas
empresas à sociedade ainda não
está tão disseminada. Além dis-
so, existe a percepção de que os
relatórios de sustentabilidade
são complexos e caros, o que
desestimula a sua realização.

De fato, fazer um relatório
seguindo o modelo do GRI é
considerado uma tarefa compli-
cada. O manual de uso da meto-
dologia tem mais de cem pági-
nas e especifica dezenas de in-
dicadores econômicos, sociais e
ambientais que abrangem desde
o consumo de energia e água até
a composição da administração.

O relatório especifica ques-
tões relativas à igualdade de gê-
nero e raça dos funcionários,
acidentes de trabalho, ativida-
des voluntárias, volume de
emissões de gases do efeito es-
tufa e até o impacto dos produ-
tos nos consumidores.

Cultura de transparência
Além disso, o GRI exige uma
cultura de transparência que
ainda não está disseminada.
Isso faz com que algumas em-
presas deixem de lado aspectos
críticos ou não procurem uma
verificação independente.

“É mais importante para um
banco destacar que não em-
presta nem investe em empresas
que destroem florestas do que
chamar a atenção para as cam-
panhas internas de redução do
consumo de papel”, exemplifica
Maria Luiza Pinto, diretora de
desenvolvimento sustentável do
Santander, que herdou do Real a
referência no setor.

Para Glaucia Terreo, não é
preciso que as empresas peque-

nas e médias sigam todos os pa-
râmetros dos relatórios de sus-
tentabilidade do GRI. “Se elas
usarem e entenderem os con-
ceitos e colocarem no processo
de gestão já está ótimo”, afirma.
“O resto vem com o tempo e a
necessidade.”

Para Josefa Garzillo, diretora
de sustentabilidade da Ernst &
Young, que assessora dezenas
de empresas nos relatórios, as
diretrizes para pequenas e mé-
dias têm um caráter diferencia-
do. “A proposta é levar as maio-
res a preparar seus fornecedores
– não como uma forma de pres-
são, mas de responsabilidade e
colaboração com a cadeia de va-
lor.” ■ M.F.

Para consultora de
sustentabilidade
da Ernst & Young,
empresas grandes
devem preparar seus
fornecedores para
terem a preocupação
da sustentabilidade
na sua gestão

CIÊNCIA

Estudo cria modelo de absorção maior
de carbono da atmosfera pelas plantas
O aumento do CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera pode estar
afetando a absorção desse material pelo solo. Pesquisa realizada
pelo Instituto Holandês de Ecologia permitiu traçar o carbono que
foi fixado por duas espécies de plantas durante a fotossíntese
e que foi transferido às raízes. O estudo propõe um modelo formal para
aumentar a remoção de gás da atmosfera que é transferido para o solo.

TELECOMUNICAÇÕES

AT&T venderá parte de operações
no Japão por US$ 101 milhões
A AT&T, maior empresa americana de telefonia em faturamento,
venderá parte de suas operações no Japão à Internet Initiative Japan (IIJ)
por US$ 101 milhões. A companhia busca reduzir presença em mercados
internacionais onde enfrenta concorrentes estabelecidos e expandir
sua operação sem fio nos EUA. Em abril, a AT&T vendeu sua participação
na empresa indiana de serviços de tecnologia Tech Mahindra.

Jack Plunkett/Bloomberg

A aprovação do relatório de
sustentabilidade do Banco do
Brasil, que levou três prêmios
do GRI, demonstra a evolução
da conscientização da dimensão
socioambiental da sociedade.

Por que o Banco do Brasil
começou a fazer os relatórios
de sustentabilidade?
Acho que é um processo de
prestação de contas que evolui
com o tempo. No nosso caso,
o marco foi a criação da Fundação
Banco do Brasil em 1988.
Desde 2002, o banco faz um
relato único em que o relatório
de sustentabilidade compõe uma

parte do relatório anual da
empresa, evitando a separação
da dimensão econômica da
socioambiental.

O senhor pode dar um exemplo
do que mudou na cultura
da empresa depois disso?
O relatório de sustentabilidade
faz parte de um processo
de incorporação de valores
socioambientais na política do
banco. Antes, não era tradição
pensar em redução de emissões
de gases do efeito estufa,
consumo consciente de água,
tratamento diferenciado de
resíduos sólidos, alcance social

de financiamento. O relatório,
quando analisado no tempo,
espelha essa mudança.

A área financeira entende
a importância da estratégia
de sustentabilidade para
o banco?
A área financeira principalmente
recebe consultas de analistas de
investimento e clientes, cobrando
nossa postura socioambiental,
políticas e ações. A percepção
é maior quando se joga essa
discussão para o mercado. Hoje,
a questão da sustentabilidade
permeia as políticas gerais, de
crédito e estratégia corporativa.

Agência Petrobras

vitaderm.com

www
Um conceito de Beleza Sustentável

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 e 3 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 26-27.
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