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