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terdã e há um escritório experimental
em São Paulo. A Natura foi a primeira
empresa nacional a aderir ao GRI, há
dez anos. Em 2005, o número de adesões brasileiras era de 64 (ante 609 no
mundo). No ano passado, 132 empresas já realizavam o relatório segundo
essas diretrizes no país, de um total de
1.774 no mundo.
Para o consultor Cláudio Andrade,
da Rellato Comunicação e Sustentabilidade, a falha mais comum na elaboração dos relatórios está na percepção do
que é sustentabilidade. "É um processo
que envolve o que é bom e ruim, a percepção do coletivo e da gestão da cultura organizacional. A sustentabilidade
ainda é vista apenas como um elemento de comunicação. Falta a consciência
de que significa articular as partes do
negócio com o meio ambiente e a melhoria social."
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ão é de hoje que o conceito de
sustentabilidade ganha espaço na sociedade. Nas empresas brasileiras, as primeiras iniciativas
relacionadas ao tema ocorreram na década de 1980, mas apenas nos últimos
dez anos projetos com diretrizes mais
claras começaram a ser adotados. E,
embora os balanços socioambientais
tenham cada vez mais o peso dado aos
relatórios financeiros, muitas empresas
ainda engatinham na hora de comuni-

A ideia dos relatórios de sustentabilidade é estabelecer métricas para que
a gestão de uma companhia possa ser
comparada, assim como o custo-benefício de suas ações e o quanto cada
uma colaborou para uma comunidade
sustentável. "O GRI é uma ferramenta
de gestão com 79 indicadores que estimulam as empresas a pensar como está o negócio e o desenvolvimento dele
em relação ao grau de incorporação da
sustentabilidade. Os bancos, por exemplo, já vinculam os financiamentos à
sustentabilidade", afirma Andrade.

O desafio das companhias, atualmente, é apontar a relação entre investimento e retorno sustentável. "É
justamente essa fase de transição que
estamos vivendo: do conceito para a
car seus resultados aos stakeholders (pes- prática. Baixo consumo de energia e
soas ou organizações que tenham inte- água, resíduos e inventário de emissão
de gases causadores do efeito estufa,
resse ou sejam afetadas pelo projeto).
por exemplo, são indicadores que deO principal padrão de divulgação
monstram a capacidade da empresa de
dessas informações é o Global Reporajudar o mundo", destaca o consultor.
ting Initiative (GRI), único modelo
aceito em todo o planeta e cuja adesão
Alguns princípios ajudam as emnão para de crescer. O GRI é uma rede
presas a definir o nível de classificação
mundial fundada em 1997 por um gruno GRI. Um deles é o teste de matepo multidisciplinar de todos os setores: rialidade, em que as empresas buscam
empresas, ONGs, academia, sindicaconhecer e informar seus públicos. Em
tos e cientistas. A sede fica em Amsgeral, ele leva três meses e consiste em

na

cio

ca

O diretor de Assuntos Corporativos da
Natura, Rodolfo Guttilla, conta que
uma das conquistas da companhia com
o relatório anual foi a evolução dos painéis de diálogo, que ajudaram a estabelecer uma série de iniciativas. "Os resultados influenciam nossas decisões
e a construção de nosso planejamento estratégico."
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Um setor como o de exploração de petróleo é reconhecidamente uma ameaça ao meio ambiente, vide o que aconteceu em 2010, no Golfo do México,
depois do vazamento de petróleo em
uma das operações da empresa BP na
região. O desastre é irremediável. Ciente dos riscos desse tipo de exposição
negativa, a Petrobras decidiu encarar

tig

Guttilla cita como exemplo o projeto de descarte, destinação e coleta de
resíduos sólidos. "Durante o debate gerado em nossa primeira edição do Wiki Relatório [comunidade virtual de discussões sobre o relatório], ficou claro que
nossos stakeholders queriam ações mais
efetivas, e a questão foi incluída em
nosso planejamento estratégico. O de-

safio do programa, que terá suas primeiras ações em 2011, é buscar eficiência e soluções inovadoras em toda a
cadeia produtiva."
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NOVAS INICIATIVAS
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o desafio de aderir ao GRI em 2002,
quando passou a realizar o inventário
de suas emissões, publicado anualmente no relatório e auditado por uma consultoria independente. O relatório da
companhia também traz os princípios
do Pacto Global da Organização das
Nações Unidas (ONU), do qual a Petrobras é signatária desde 2003.
A edição do ano passado destacou
três fatos importantes para a companhia: o início da operação do sistemapiloto do campo de Lula, no pré-sal da
Bacia de Santos; a captação de R$ 120,2
bilhões na maior oferta pública de ações
já realizada em todo o mundo; e a assinatura do contrato que garantiu à estatal o direito de produzir 5 bilhões de
barris de óleo equivalente em áreas não
licitadas do pré-sal.

is.

desenvolver um projeto para verificar a
atuação da empresa junto da sociedade, como a Petrobras faz nas comunidades onde tem plataformas. Outro é a
comparabilidade, no qual se busca encontrar o equilíbrio entre as áreas de
economia, meio ambiente e social. Por
último, estão a transparência e a coerência, que têm como objetivo cruzar
informações positivas e negativas, e a
inclusão dos stakeholders, direcionada
ao impacto do que é produzido em relação aos consumidores.

Na área ambiental, a Petrobras definiu como objetivo estratégico melhorar a eficiência energética e reduzir a
intensidade de emissões de gases de
efeito estufa. Para isso, estão previstos
investimentos, iniciados em 2010, de
US$ 976 milhões até 2015.
No programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania foram investidos
R$ 194,5 milhões em 788 iniciativas em
todo o país, ligadas a ações sociais e
culturais como educação e garantia dos
direitos das crianças. •
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EM CONSTRUÇÃO
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O Itaú Unibanco busca agora a liderança em performance sustentável e em
satisfação dos clientes. Para a superintendente de Sustentabilidade do banco,
Denise Hills, o relatório GRI "permite
o diagnóstico e a gestão de sustentabilidade, além de ser uma referência em
relação a outras empresas".
Denise explica que o Itaú aderiu ao
GRI em 2004. "Foi uma decisão em l i nha com a evolução, e se apresentou como ferramenta de gestão com modelo
global e inserção desses princípios. Por
meio desses indicadores, é possível fazer
um diagnóstico das áreas que não estão
sustentáveis e ver como está o banco,

na

Assim como na exploração de petróleo, no mercado financeiro também há
uma linha tênue entre a admiração da
opinião pública (por movimentar muito dinheiro) e as críticas por conta do
próprio objetivo da atividade bancária
- obter lucro na relação com seus clientes. O Itaú Unibanco aderiu ao relatório GRI na busca por melhores práticas.
Na edição de 2010, o banco estabeleceu
como metas os seguintes pontos: transparência e governança, satisfação dos
clientes, critérios socioambientais, mudanças climáticas, educação financeira
e engajamento dos stakeholders. Um dos
destaques é a conclusão da integração
entre Itaú e Unibanco, dois anos depois
de anunciado o processo de fusão, unificando as marcas, os sistemas e as operações da rede de agências.
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como vem evoluindo e quais compromissos foram ou não cumpridos."
O relatório do ano passado mostrou que o Itaú Unibanco conseguiu
cumprir 75% das metas propostas. Entre elas, o abastecimento de mais um
polo administrativo (totalizando sete
unidades) com energia renovável gerada pela Usina Termoelétrica Bandeirantes, a ampliação das ações de educação financeira por meio do programa

Uso Consciente do Dinheiro e a adoção de mais cinco salas de telepresença,
que reduzem a emissão de carbono.
A meta de alcançar 80 mil escolas
e 300 mil educadores por meio do projeto Olimpíada da Língua Portuguesa - Escrevendo o Futuro, promovido
pela Fundação Itaú Social, foi parcialmente cumprida, alcançando 239 mil
educadores e 60 mil escolas. Entre as
não cumpridas está o aumento da utilização de água de reúso nas torres de
refrigeração de edifícios administrativos. Isso porque o projeto ainda está
em fase de estudo.
"A sustentabilidade é sempre uma
estrada em construção. Assumimos
um compromisso com a transformação e os princípios que o GRI impõe.
Estamos em aprendizado. Mais legítimo que reportar o que está funcionando é mostrar o que conseguimos ou não
e com o que continuamos comprometidos", finaliza Denise. •

Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 54-56, ago. 2011.

