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RESUMO 
Pereira MGR. A comunicação de indicadores por meio do relatório de 
sustentabilidade - Estudo de Caso de uma empresa. [dissertação de mestrado]. São 
Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2006. 

Introdução: Destaca a importância de indicadores de sustentabilidade e a 
utilização do relatório de sustentabilidade como forma de comunicá-los a partes 
interessadas de uma empresa. Objetivo: Avaliar a capacidade de diálogo de uma 
empresa com partes interessadas por meio da análise do seu relatório de 
sustentabilidade. Metodologia: um estudo de caso, com abordagem metodológica 
descritiva, quantitativa e qualitativa, de uma empresa de energia. Alguns dos 
critérios utilizados para o estudo de caso foram se a empresa divulgava seus 
resultados por meio de um balanço social/relatório de sustentabilidade; se a 
empresa possuía alguma ferramenta de gestão ambiental, como ISO 14001, entre 
outras; sua relevância da atuação e representatividade no setor em termos de receita 
e número de funcionários; produção efetiva de indicadores de sustentabilidade e 
disponibilização destes indicadores por meio do relatório. A análise dos dados foi 
feita utilizando o Método de Análise de Conteúdo de Bardin ( 1995). A empresa 
escolhida como Estudo de Caso é uma das maiores e mais importantes 
concessionárias de energia elétrica do Brasil. A empresa possui várias usinas em 
operação, cinco delas em sistema de parcerias com grupos empresariais, com base 
predominantemente hidrelétrica, que produzem energia para atender a mais de 17 
milhões de pessoas. Resultados: A empresa utiliza como modelo de relatório o 
Ibase, que possui entre outros indicadores, o número total de acidentes de trabalho; 
projetos sociais e ambientais desenvolvidos, participação de empregados (as) em 
programas de trabalho voluntário e Distribuição do Valor Adicionado (DVA). 
Entre os fatores constatados como facilitadores da promoção do diálogo da 
empresa com as partes interessadas destacam-se: a facilidade de compreensão dos 
indicadores de sustentabilidade; o fato de as partes interessadas se virem 
representadas por meio do relatório; o interesse no acesso às informações contidas 
no relatório. Metade dos entrevistados avaliou que as informações contidas no 
relatório podem, de alguma forma, sugerir que a empresa caminha rumo à 
sustentabilidade; 75% dos pesquisados acreditam que a empresa conseguiu mostrar 
avanços nos seus indicadores em relação a resultados apresentados anteriormente; 
75% dos pesquisados responderam que suas opiniões sobre a empresa melhoraram 
a partir do acesso ao relatório. Conclusões: Apesar do relatório de sustentabilidade 
apresentar pontos positivos em relação à sua capacidade de promover o diálogo 
com partes interessadas é importante rever a estratégia da empresa na definição do 
grupo e/ou grupos de stakeholders que têm acesso ao relatório de sustentabilidade. 
Além disso, será necessária uma análise mais profunda por parte da empresa sobre 
o modelo utilizado atualmente como referência para a confecção do relatório. É 
possível concluir também que a utilização do relatório de sustentabilidade deve 
incluir um amplo planejamento estratégico, para que ele possa ser utilizado 
efetivamente como um meio de comunicação com todas as partes interessadas, 
bem como ser um instrumento, que vai contribuir para construir a confiança da 
empresa com a sociedade, por meio da transparência e diálogo aberto sobre 
desempenho, prioridades, e sustentabilidade. 

Descritores: Indicadores de Sustentabilidade; Comunicação; Partes Interessadas; 
Saúde Pública. 
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ABSTRACT 

Pereira MGR. A comunicação de indicadores por meto do relatório de 
sustentabilidade - Estudo de Caso de uma empresa./ Publishing indicators through 
sustainability report - Case Study of a company [thesis]. São Paulo (BR): 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2006. 

Introduction: The present work aims to highlight the importance of 
sustainability indicators and the use of sustainability reports as a way to 
communicate them to the stakebolder. Purpose: To evaluate the compatibility of 
communication between an company and it's stakeholder by analyzing it's 
sustainability report. Methodology: A case study about an electric company with a 
descriptive, quantitative and qualitative methodology approacb. Some aspects 
analyzed: whether the company published or not it's results through a social 
balance sbeet or a sustainability report; if the company owned any environmental 
management tools, sucb as ISO 14001; tbe company's taxes and number of 
employees rates; the production of sustainability indicators and it's availability via 
report. Data analysis was based on Bardin's Content Analysis Technique (1995). 
The Case Study analyzed one of Brasil's major electric companies. It owns many 
operating plants, mainly hydroelectric, that provide energy for more than 17 
million people, tive of which work in partnership with company groups. Results: 
The company uses Ibase as a report model, which has, along with other indicators, 
the total number of occupational injuries, social and environmental projects, tbe 
participation of employees in volunteer programs and Distribution of V alue Added 
(DV A). Arnong the aspects that ease the communication between the company and 
the stakeholder are: the ability to understand sustainability indicators; the fact that 
the stakeholder identifies the reportas a representation of it's interests; the interest 
on accessing the report information. Half of those who were interviewed believe 
the information presented in the report show the company's progress towards 
sustainability; 75% believe the company's indicators show a progress when 
compared to previous results; 75% admitted to have a more positive opinion about 
their company since they had access to the report. Conclusions: Although the 
sustainability report has positive points in promoting the communication with the 
stakeholder it is important to reevaluate the strategy used by the company to select 
stakeholders to gain access to the sustainable report. Besides, it is necessary to 
conduct deeper analysis on the model used by the company as a reference to build 
the report. We must also agree that the implementation of sustainability report 
should include extensive strategic planning in order to use it as a mean of 
communication with the stakeholder andas a tool to raise the company's reliability 
through transparency and dialog about performance, priorities and sustainability. 

Keywords: Sustainability Indicators; Communication; Stakeholder; Public Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

9 

A Organização das Nações Unidas criou, em 1983, a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual foi 

presidida por Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega na 

época. Os objetivos eram reexaminar as questões críticas relativas ao meio 

ambiente, e reformular propostas realísticas para abordá-las; propor novas 

formas de cooperação internacional de modo a orientar as políticas e ações 

no sentido das mudanças necessárias, e dar a indivíduos, organizações 

voluntárias, empresas, institutos e governos uma compreensão maior desses 

problemas, incentivando-os a uma atuação mais firme (CNUMAD, 1990). 

Em 1987, os trabalhos foram concluídos e foi 

apresentado um diagnóstico dos problemas globais ambientais. A Comissão 

propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à questão 

ambiental, surgindo assim uma nova forma denominada 'desenvolvimento 

sustentável', que recebeu a seguinte definição dada pela Comissão 

Brundtland no documento Nosso Futuro Comum (1987): "desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades dos presentes sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas 

próprias necessidades" (p. 46). 

Em 1992, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a 

Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92. Durante o 

evento, foi apresentada a Agenda 21 Global, um dos principais documentos 

da Conferência, resultado de contribuições de governos e instituições da 

sociedade civil de 179 países. Em seu capítulo 40, o documento destaca que 
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"no desenvolvimento sustentável cada pessoa é usuária e provedora de 

informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações 

e experiências e conhecimentos adequadamente apresentados. A 

necessidade de informação surge em todos os níveis, desde a tornada de 

decisões superiores, nos planos nacional e internacional, ao comunitário e 

individual"(AGENDA 21, 1992, p. 377). 

Para DRUCKER (2000), as nações estão se apropriando 

das novas tecnologias que proporcionam mecanismos de geração e 

disseminação de informações, para que se situem na vanguarda dos 

processos competitivos. A informação encontra-se em todo lugar, sendo 

utilizada em todas as referências da sociedade. "A informação e as 

ferramentas inerentes a ela revolucionaram os processos em questão" 

(DRUCKER, 2000, p. 116). 

Segundo o Instituto Ethos (2002, p.25), "a importância 

das informações pode ser avaliada por diversas perspectivas, mas, em 

qualquer sistema, a perspectiva essencial é a do usuário da informação". O 

papel principal da informação é gerar subsídios para a tomada de decisões, e 

as personagens principais neste processo são as pessoas. 

A figura 1 demonstra o processo de geração da informação originado a 

partir dos dados. 

1_,.. _ __ • 
-<1111 __ r 

FIGURA 1 - O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE DADOS EM INFORMAÇÃO 

FONTE Adaptado de Stair ( 1998, p_5, 11,I 



11 

De acordo com BITTENCOURT (1998), não será mais 

possível viver sem um fluxo constante de informações a alimentar decisões 

e ações diárias. A informação passa a ser o ativo mais importante nos 

processos decisórios, quando transformada em conhecimento. A informação 

toma-se ingrediente fundamental também para o sucesso. O mundo já não é 

mais dos maiores, mas sim dos mais ágeis na hora de decidir. Disponibilizar 

informações relevantes e em tempo para subsidiar a melhoria do padrão de 

vida dos habitantes de uma cidade constitui um imperativo cada vez maior 

entre os gestores e atores sociais. 

Evidencia-se que o acesso à informação é fundamental 

para a promoção do desenvolvimento sustentável. É ela - a informação -

que vai permitir que as decisões na busca de soluções ambientalmente 

corretas, socialmente justas e economicamente viáveis sejam tomadas com 

menos risco, mais agilidade, evitando a repetição de erros em busca de 

soluções sustentáveis, seja pelos governos, seja pela sociedade, seja pelas 

organizações. 

Nesse sentido, destacou-se também na Agenda 21 Global, 

a importância de se difundir o conceito de indicadores de sustentabilidade. 

Um indicador permite a obtenção de informações sobre uma dada realidade, 

podendo sintetizar um conjunto complexo de informações e servir como um 

instrumento de previsão. A proposta apresentada no documento da Eco 92, 

destacava a importância de definir padrões sustentáveis de desenvolvimento 

que considerem aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e culturais. 

Portanto, tomou-se necessário definir indicadores que mensurem, 

monitorem e avaliem a proposta (AGENDA 21, 1992). 

"Os indicadores de sustentabilidade representam 

importantes ferramentas que permitem orgamzar e sintetizar os dados 

disponíveis, garantindo a produção de informações úteis, que levam à 

tomada de decisão, constituindo-se nos elementos através dos quais os 

BIBLIOTECA I CIR 
FACULDADE DE SA0DE POSLICA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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progressos em direção à sustentabilidade do desenvolvimento podem ser 

aferidos (HOLLIDA Y et ai., 2002, p.35 ). 

"O sistema de indicadores de sustentabilidade que 

orienta todo o processo deve ser absolutamente transparente, de fácil 

entendimento, capaz de gerar comunicação na sociedade e fornecer 

informações adequadas para a tomada de decisão" (RIBEIRO, 2005, p. 8). 

Segundo BESSERMAN (2002), estatísticas e 

indicadores que ajudem no conhecimento da realidade que nos cerca 

desempenham um papel muito importante sob diferentes aspectos: orientam 

setores econômicos e sociais (governo, empresas, sindicatos, família) nas 

suas ações, são indispensáveis para os pesquisadores desenvolverem seus 

trabalhos e, principalmente, ajudam todos os cidadãos a formar suas 

diferentes visões do mundo, acompanhar o que se passa em suas sociedades 

e cobrar de seus governantes e de suas elites as ações e comportamentos que 

julgam necessários (BESSERMAN, 2002, p. 91). 

Dentro do contexto das corporações, toma-se também 

cada vez mais necessária a criação e a disponibilização desses indicadores 

como forma de demonstrar os avanços das organizações rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Partindo-se da idéia de que as informações 

são relevantes para a tomada de decisões em todos os aspectos, uma vez 

consideradas a matéria-prima do gestor, há uma crise que se configura e que 

exige definir quais informações são úteis para delinear os rumos da 

sociedade. 

Esta problemática é analisada por PROBST et ai. (2002, 

p.63), quando afirmam: "os administradores, hoje, têm excesso de 

informações em vez de carências. A grande quantidade de literatura 

especializada, memorandos, relatórios técnicos, e-mails e convites para 

conferências os obrigam a fazer uma seleção. Eles dispõem de sistema de 



13 

informática que lhes permite acessar uma ampla variedade de bancos de 

dados e de sistemas contábeis e o vasto mundo da Internet". 
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2 SAÚDE PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE 

A relação entre a saúde o desenvolvimento sustentável 

foi evidenciada, entre outros documentos, na Agenda 21 Global, capítulo 6: 

"A saúde e o desenvolvimento estão intimamente relacionados. Tanto um 

desenvolvimento insuficiente que conduza à pobreza como um 

desenvolvimento inadequado que resulte em consumo excessivo, associados 

a uma população mundial em expansão, podem resultar em sérios problemas 

para a saúde relacionados ao meio ambiente, tanto nos países em 

desenvolvimento como nos desenvolvidos" (AGENDA 21, 1992, p. 51). 

Em entrevista à Revista Época, em 2002, às vésperas da 

Rio + 1 O, realizada em em Joanesburgo, África do Sul, a criadora do termo 

'desenvolvimento sustentável', a ex-ministra norueguesa, Gro Brundtland 

sustentou que o mundo não pode mais agir como se a saúde e o bem-estar 

das pessoas não fossem um dos três pilares do desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, é cada vez mais evidente que quando há 

aumento da poluição ambiental constatam-se problemas crescentes na 

saúde da população. "Simultaneamente, enfrentamos antigos problemas de 

saúde pública associados à pobreza: acesso inadequado à água limpa e 

saneamento, problemas habitacionais, poluição e condições precárias de 

higiene. Tudo isso ameaça nossa habilidade de implementar o 

desenvolvimento sustentável" (ÉPOCA, 2002). 

A relação direta entre a saúde e o desenvolvimento, 

entretanto, foi descrita décadas antes na Carta de Punta Dei Leste, firmada 

em 1961, em reunião especial do Conselho Interamericano Econômico e 

Social. O documento definiu dois objetivos gerais: aumentar a esperança de 

vida em no mínimo cinco anos e ampliar a capacidade para a aprendizagem 

e a produção mediante o melhoramento da saúde individual e coletiva 

(OPAS, 2002). 
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Segundo FINKELMAN (2002), o documento 

reconhecia a saúde como componente essencial do desenvolvimento, 

"enfatizando a necessidade do planejamento, sob a condução do Estado, 

para a consecução dos objetivos nacfonais de bem-estar, democracia e 

segurança" (FINKELMAN, 2002, p. 82). 

Durante a década de 1960, entre as teses sobre 

desenvolvimento que influenciavam os debates nos organismos 

internacionais de saúde, destacam-se as de economista sueco Gunnar 

Myrdal. Para ele o êxito dos programas de saúde dependia do 

desenvolvimento simultâneo de outros programas, como o aumento da 

produção agrícola, a melhoria da educação e a redução da pobreza absoluta 

(MYRDAL, 1968). 

A carta de Ottawa, resultado da Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986, declara que 

para atingir um estado de completo bem-estar tisico, mental e social os 

indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser 

vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse 

sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 

pessoais, bem como as capacidades tisicas. Assim, a promoção da saúde não 

é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de 

vida saudável, na direção de um bem-estar global (TEIXEIRA, 2002). 

Outro documento importante que ressalta a estreita 

relação entre saúde e desenvolvimento é a Carta de Bangkok (CB). O 

documento que resultou da 6ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, 

em Bangkok, Tailândia, realizada em 11 de Agosto 2005, identifica ações, 

compromissos e garantias requeridos para atingir os determinantes de saúde 

no mundo globalizado por meio da promoção da saúde (PS). A CB afirma 

que as políticas e parcerias para o empoderamento das comunidades e para a 

melhoria da saúde, e da eqüidade em saúde, deveriam ser situadas no centro 
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do desenvolvimento global e nacional. 

Nesse sentido, o tema proposto neste trabalho está 

diretamente relacionado às questões relativas à saúde pública já que, a 

sustentabilidade ambiental garante a preservação da biodiversidade, da 

saúde humana e da qualidade do ar, da água e do solo, a níveis suficientes 

para manter a vida humana e o bem estar das sociedades, bem como a vida 

animal e vegetal. E, buscar; cada vez mais, indicadores de sustentabilidade 

eficientes com o objetivo de promover a comunicação com a sociedade, 

significa também promover a melhoria da saúde pública, que está 

diretamente relacionada às intervenções do homem no meio ambiente. 
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3 A COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS 

Os indicadores de sustentabilidade são importantes 

matérias-primas utilizadas na comunicação com as partes interessadas das 

instituições. Partes interessadas ou stakeholders são os que representam ou 

integram grupos que, de alguma forma, são afetados, positiva ou 

negativamente, pelas ações da empresa. Na visão tradicional, a empresa só 

precisava dialogar com seus proprietários e acionistas, os shareholders. 

"Na visão contemporânea, a empresa precisa ouvir, junto 

com 'a voz do dono', também a voz dos stakeholders: empregados e suas 

famílias, consumidores, fornecedores, legisladores, habitantes da região em 

que a empresa opera e organizações da sociedade em geral. São indivíduos, 

instituições, comunidades e outras empresas, que com ela interagem, numa 

relação de influencia mútua" (T APSCOTT et TICOLL, 2005, p. 57). 

Reconhecer o valor do diálogo com as partes 

interessadas é a própria essência da Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) e não é uma tarefa das mais fáceis. É preciso saber com quem e por 

que falar. A escolha das partes interessadas tem de ser feita em função da 

legitimidade, da contribuição e influência de cada uma. 

De acordo com ALMEIDA (2002), em setembro de 

1998, o World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) 

reuniu um grupo de 59 homens e mulheres de diversos países por três dias 

numa pequena cidade do interior da Holanda, e deu, na oportunidade, um 

vistoso exemplo de 'faça o que eu digo e também o que eu faço'. Eram 

empresários, ambientalistas, trabalhadores, legisladores, economistas, 

educadores, representantes de negros, de populações indígenas e de grupos 

religiosos, chamados para ajudar a conceituar a Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), que daí em diante o WBCSD se dedicaria a divulgar. 
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"Aquelas pessoas tinham de ser ouvidas porque 

foram identificadas como stakeholders, as partes interessadas na ação das 

empresas que formam o WBCSD" (ALMEIDA, 2002, p. 140). 

Como resultado dessa experiência, o WBCSD sugere 

um mecanismo básico para identificar os stakeholders de uma determinada 

empresa, ou de um determinado projeto de uma empresa, baseado nas 

respostas a três perguntas. 

Legitimidade - Um determinado stakeholder está realmente relacionado às 

questões relevantes para a empresa? E representa realmente aqueles que têm 

um interesse legítimo na empresa (isto é, são afetados, positiva ou 

negativamente, pelo modo como a empresa conduz seus negócios?) 

Contribuição/influência - Um determinado stakeholder pode contribuir de 

fato para auxiliar a empresa a gerenciar os negócios de maneira mais 

responsável? Este stakeholder tem influência real sobre os negócios da 

empresa ou sobre os outros stakeho/ders da empresa? 

Resultados - O engajamento desse stakeholder poderá trazer resultados 

produtivos a longo prazo? É vital ter em mente que dialogar com os 

stakeholders e assumir a responsabilidade social não significa para o 

empresário aceitar 'falar com todo mundo' e 'ser bonzinho'. Significa agir 

com ética e bom senso para conduzir os negócios da empresa (ALMEIDA, 

2002). 

Já para Lucien Matrat, considerado o 'Pai das Relações 

Públas da França', é importante identificar o poder que os públicos 

possuem de influenciar as organizações. Para ele, existem quatro tipos de 

públicos: 

1. De decisão - aqueles cuja autorização ou concordância permite o 



19 

exercício das atividades da organização: diretoria, governo, comissões 

de trabalhadores; 

2. De consulta - aqueles que são sondados pela organização quando esta 

pretende agir: acionistas, sindicatos, patronais, governo; 

2 De comportamento - aqueles cuja atuação pode frear ou favorecer a 

ação da organização: funcionários, clientes; 

3 De opinião - aqueles que influenciam a organização pela simples 

manifestação de seu julgamento e de seu ponto de vista: líderes de 

opinião, multiplicadores de opinião, empresários, jornalistas, 

comentaristas de rádio e TV (SIMÕES, 1995). 

As técnicas e estratégias utilizadas para o levantamento 

e a caracterização dos públicos para descobrir seu perfil, seu nível de 

relacionamento, seus eventuais problemas e listar quais são realmente os 

stakeholders ou públicos estratégicos, considerados prioritários para serem 

trabalhados posteriormente com ações comunicacionais são, portanto, 

fundamentais para a construção de um diagnóstico correto e para 

dimensioná-los no contexto global da organização, verificando o grau de 

influência que exercem (KUNSCH, 2003). 

RODDICK (2002) destaca que o segredo para o 

gerenciamento de problemas e conflitos dentro de uma organização está em 

manter os canais de comunicação bem abertos. Para ela, os líderes 

empresariais têm uma opção: ou criam um enorme programa de 'relações 

públicas' para transmitir o mesmo discurso de sempre aos consumidores, ou 

se dispõem a ouvir e a responder. "Será que eles vão preferir uma 'nuvem 

de fumaça' e a inércia, ou estarão dispostos a dialogar? Os consumidores 

esperam por essa decisão. Chegará um dia em que as grandes empresas 

serão avaliadas tanto pela sua lucratividade quanto pela sua ética. Algumas 
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já se deram conta disso, e estas serão as que terão a preferência dos 

profissionais mais competentes" (RODDICK, 2002, p. 83). 

De acordo com RODDICK (2002) antes de o conceito 

de stakeho/ding tomar-se um modismo, ele já fazia parte da prática no 

mundo dos negócios. Os grandes filantropos vitorianos patrocinavam 

instituições de ensino, bibliotecas e hospitais nas suas comunidades, 

empenhando-se seriamente em melhorar as condições de vida e de educação 

dos seus empregados. Eles entendiam que uma sociedade coesa é base 

essencial para o sucesso nos negócios e que as suas empresas seriam 

beneficiadas por poder contar com uma mã~de-obra mais saudável, mais 

educada e produtiva. 
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4 A ERA DA TRANSPARÊNCIA 

No meio de tanta informação, com stakeholders ávidos 

por ela, existe um limite para a transparência de informação? 

Segundo TAPSCOTI e TICOLL (2005, p. 22) " transparência é a 

acessibilidade para os stakeholders às informações institucionais referentes 

a assuntos que afetem seus interesses". 

A transparência e os valores corporativos aumentam o 

valor de mercado. Há um bom argumento de competitividade a favor das 

estratégias centradas nos stakeholders e na sustentabilidade. Emprésas 

'boas', que otimizam as necessidades de todos os stakeholders, têm mais 

chances de serem boas também para os investidores. 

"A transparência pode ser ativa ou forçada. A ativa ocorre 

quando as empresas decidem conscientemente ser transparentes para atingir 

metas de negócios. Declarações formais, como informativos à imprensa, 

relatórios anuais e relatórios de sustentabilidade são um elo vital na cadeia 

de transparência ativa. Mas não são tudo. A transparência ativa é parte da 

vida diária" {TAPSCOTI e TICOLL, 2005, p. 23). 

As empresas abertas têm a capacidade de assegurar que 

a transparência ativa, em todas as suas dimensões, fortaleça 

consistentemente suas prioridades e valores. A transparência forçada surge 

quando a transparência é imposta às empresas pelos stakeholders ou pela 

mídia. 

TAPSCOTI e TICOLL (2005) analisa a existência de 

quatro tipos de zonas, que representam diferentes níveis de transparência: 

são elas as de Vanguarda, do Cogumelo, de Confiança e de Perigo. 
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"Quando uma empresa fica tão concentrada na 

transparência e em políticas sustentáveis que perde de vista as coisas que 

mais importam para os stakeholders, ela pode adentrar na Zona de 

Vanguarda, o que tem seu custo. Isso ocorreu com a Iceland, uma cadeia 

varejista do Reino Unido, que foi à bancarrota após converter 100% de sua 

seção de hortifrutigranjeiros para alimentos orgânicos" (T APSCOTT e 

TICOLL, 2005, p. 25). 

Já a empresa Patagônia, fabricante de roupas e 

equipamentos para esporte ao ar livre, foi a primeira em seu setor a produzir 

roupas de algodão orgânico, fazendo com que clientes, e também 

concorrentes como a Nike, aderissem à idéia. No processo, a Patagônia 

fortaleceu a diferenciação de sua marca e manteve o crescimento nas vendas 

durante a baixa econômica de 2001-2002, sendo por isso um excelente caso 

de transparência na zona de Vanguarda. 

A Enron, envolvida em grande escândalo financeiro nos 

Estados Unidos, em 2002, estava na Zona de Cogumelo - os acionistas 

estavam no escuro. Escondendo um fluxo de informações fraudulentas sobre 

a empresa, a Enron apresentava glamour, um modelo de negócios legal, 

contatos em Washington e uma cotação estratosférica - transparência 

aparente, e não real. 

Os empregados, os parceiros de negócios, os 

investidores, a mídia e os analistas foram vítimas. Embora houvesse 

evidências de riscos para os que soubessem interpretá-las, poucas as 

notaram. •A estratégia Cogumelo pode ser desastrosa, pois isola a empresa 

das forças de mercado que poderiam corrigir-lhe o comportamento. Se a 

Enron tivesse sido transparente sobre seus financiamentos fora do balanço, 

por exemplo, os stakeholders poderiam tê-la obrigado a se auto-corrigir a 

tempo de evitar a implosão (TAPSCOTT e TICOLL, 2005) 
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Mas qua\ é a dosagem \dea\? 'Para 1 MSCOTI e 

TICOLL(2005), é a empresa British Telecom. Ela consulta ativamente por 

meio de uma variedade de mecanismos estruturados, uma vasta gama de 

stakeho/ders, desde fornecedores, passando por comunidades, até acionistas, 

no Reino Unido e no exterior. Ela busca a transparência em suas operações 

diárias e é considerada líder mundial na qualidade de seus relatórios 

corporativos. Habitante da Zona de Confiança, a empresa afirma que sua 

estratégia de responsabilidade social responde por 25% de sua imagem e 

reputação nas medições de satisfação dos clientes, além de constituir uma 

vantagem competitiva no mercado. 

Eugene Poliustuk, presidente da Celestica, destaca que 

"antes as empresas guardavam e filtravam informações. Hoje estão todas 

transparentes. São como a CNN dos negócios - disponibilidade instantânea. 

Não há tempo para banalidades. A transparência e o sistema em rede 

eliminam totalmente as informações sem valor agregado, as distorções e 

administração ineficaz. Nem o autoritarismo nem o protecionismo podem 

sobreviver às forças de mercado desencadeadas pela transparência. As 

empresas precisam alcançar resultados com disciplina e integridade 

(TAPSCOTI e TICOLL, 2005). 
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5 UTILIZAÇÃO DE RELATÓRIO COMO ESTRATÉGIA 

DE COMUNICAÇÃO 

Quando se trata de promover a comunicação, 

utilizando como matéria-prima a informação socioambiental, de acordo 

com SCHARF (2002, p. 4), ''um dos instrumentos que visa dar maior 

transparência às atividades empresariais e ampliar o diálogo da organização 

com a sociedade é o balanço social". 

KUNSCH (2003, p. 138) considera o balanço social 

''um dos instrumentos mais reconhecidos para acompanhamento e 

monitoramento das práticas de responsabilidade social. Assim o balanço 

social constitui um instrumento capaz de demonstrar, por meio de 

indicadores, o montante de investimentos das organizações em ações 

empreendidas em beneficio do público interno, da cultura, da comunidade 

local e da sociedade como um todo". 

É bom destacar que, segundo GONZALEZ (2005), a 

Comissão da Comunidade Européia define Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) como 'um comportamento que as empresas adotam 

voluntariamente e vão além dos requisitos legais, porque consideram ser 

esse o seu interesse a longo prazo. Implica uma abordagem por parte das 

corporações que coloca no cerne das estratégias empresariais as expectativas 

de todas as partes envolvidas e o princípio de inovação e aperfeiçoamento 

contínuos'. 

A Comissão também defende que o conceito de RSC está 

intimamente ligado ao conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, "as 

empresas devem integrar a questão social ao econômico". O 

relacionamento, o diálogo e conhecimento das expectativas dos públicos 

estratégicos não significa entregar o controle para estes, mas na verdade 
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buscar uma maneua mais eficiente de agregar valor ao acionista. 

(GONZALEZ, 2005) 

Já na década de 1970, GONÇALVES (1979) 

mencionava o balanço social como um novo instrumento de gestão 

empresarial. Para ele, a empresa tem duas realidades: uma econômica e 

outra humana e social, devendo ambas funcionar simultaneamente. 

"Por analogia com o balanço financeiro, propõe-se hoje 

um conjunto de instrumentos para avaliar, objetiva e quantificadamente, o 

desempenho da empresa no campo humano e social que permita também 

organizar o processo de planejamento de atuação nesses mesmos campos" 

(GONÇALVES, 2003, p. 73). 

Para SCHARF (2002), os relatórios de sustentabilidade 

ou balanços sociais permitem um levantamento dos principais indicadores 

de desempenho econômico, social e ambiental das empresas e um meio de 

dar transparência às atividades corporativas. É também é um instrumento 

que amplia o seu diálogo com todos os públicos com os quais se relaciona, 

uma ferramenta de auto-avaliação, que dá a empresa uma visão geral sobre a 

sua gestão, uma forma de reunir informações sobre as expectativas e 

percepção da sociedade e dos parceiros da empresa sobre o seu 

desempenho, entre outras. Em síntese, "o balanço social é um instrumento 

que visa dar mais transparência às atividades empresariais e ampliar o 

diálogo da organização com a sociedade"(SCHARF, 2002, p. 5). 

É bom destacar que na atualidade não existe uma 

padronização na utilização do termo balanço social ou relatório de 

sustentabilidade. A pesqmsa 'Balanço Social: Comunicando a 

Responsabilidade Social Corporativa, iniciada em 2002 e concluída em 

2004, ao analisar o conteúdo de trinta e o balanços sociais referentes ao ano 

de 2003, concluiu que identifica-se também que o título atribuído à 
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publicação reflete o conceito de responsabilidade social adotado pela 

empresa. Algumas enfocam mais as questões sociais, outras mais as 

ambientais, outras a consideram como parte do negócio da empresa e os 

nomes escolhidos para a publicação demonstram isso. 

Figura 2: Balanço 2003 - Prêmio Balanço Social 

Relatório ou (Balanço) Social 17 

Relatório Anual 12 

1 Relatório Socioambiental 15 
j Relatório de Desenvolvimento Sustentável j 3 

Relatório de Sustentabilidade, Relatório de Responsabilidade 1 
Social Corporativa, Relatório Econômico, Social e Ambiental, 
Relatório Institucional 

Fonte: Balanços 2003 inscritos no Prêmio Balanço Soàal Aberje 1\pimec Etbos Fides ibase 

Todas essas tendências já são conhecidas de 

administradores que procuram aumentar sua competitividade no mundo 

globalizado. Para as cerca de duas mil empresas que já adotaram os 

relatórios de sustentabilidade, a justificativa para relatórios econômicos, 

ambientais e sociais é fato e não hipótese. Embora nenhuma organização 

que elabore tais relatórios possa jamais perceber todos os benefícios 

potenciais, as seguintes observações são comuns na comunidade 

corporativa: 

Numa economia global, em que a informação 

(confiável ou não) viaja na velocidade da internet, a gestão eficaz exige uma 

abordagem pró-ativa. A medição do desempenho passado e presente é um 

instrumento fundamental num mundo de alta velocidade e profundas 

interligações. 

As complexidades estratégicas e operac10nais dos 

tempos atuais exigem um diálogo contínuo com investidores, clientes, 

fornecedores ativistas e funcionários. A elaboração de relatórios é um 
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ingrediente essencial na construção e manutenção desse diálogo. Relatórios 

ajudam a comunicar as oportunidades e os desafios econômicos, ambientais 

e sociais de uma organização de maneira mais eficiente que o fornecimento 

de simples respostas a pedidos específicos. 

Cada vez mais, as empresas enfatizam suas relações 

com os parceiros externos - consumidores, investidores, grupos 

comunitários - como uma das chaves do sucesso empresarial. Transparência 

e diálogo aberto sobre sustentabilidade e desempenho ajudam a reforçar 

essas parcerias e criar confiança. 

Relatórios de sustentabilidade ajudam a integrar 

funções tipicamente isoladas da empresa, como finanças, marketing e 

pesquisa e desenvolvimento, de uma forma estratégica. A elaboração de 

relatórios de sustentabilidade abre diálogos internos que não poderiam 

ocorrer de outra forma. 

O processo de elaboração de relatórios de 

sustentabilidade freqüentemente evidencia problemas - e também 

oportunidades - em cadeias de fornecimento, em comunidades, com agentes 

reguladores e em questões de reputação e de gestão de marca. Os relatórios 

ajudam os administradores a detectar problemas potenciais antes que se 

tomem surpresas desagradáveis. 

Relatórios de sustentabilidade ajudam os 

administradores a avaliar a contribuição da empresa para o capital humano, 

natural e social. Tal avaliação expande a perspectiva dada pelas contas 

financeiras convencionais e, com isso, permite uma visão de longo prazo. 

Os relatórios sublinham as contribuições sociais e ambientais da 

organização, assim como a 'proposição de valor de sustentabilidade' de seus 

produtos e serviços. Tal medição é crucial para a manutenção da 'licença 

para operar'. 
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Relatórios de sustentabilidade podem reduzir a 

volatilidade e a incerteza nos preços das ações de empresas de capital 

aberto, bem como o custo do capital. A divulgação mais completa e mais 

freqüente de informações, incluindo dados que os analistas geralmente 

buscam dos administradores ad hoc, podem estabilizar as condições 

financeiras da empresa ao evitar que investidores ajam motivados por 

revelações inesperadas. 

Na era da transparência, medir a sustentabilidade para 

informar o tomador de decisão e responder aos reclamos e expectativas dos 

stakeholders, é essencial. Não basta uma empresa se declarar ecoeficiente e 

socialmente responsável. É preciso provar. Para isso, deve adotar 

indicadores. Medi-los e apresenta-los em relatórios destinados aos 

tomadores de decisão e stakeholders (ALMEIDA, 2002). 

Quando se trata da comunicação de indicadores de 

sustentabilidade, existe uma preocupação ainda maior. Segundo KUNSCH 

(2003) a prática de comunicar os indicadores de sustentabilidade está em 

pleno florescimento. Empresas, universidade e ONGs, institutos e fundações 

e o Estado se unem para definir estratégias e desenvolver ações conjuntas. A 

expansão do trabalho voltado para o social pode ser verificada em várias 

vertentes, que permitem sinalizar o quanto se avançou nos últimos anos, 

tanto na esfera pública, quanto no setor privado, no tocante a iniciativas 

nesse sentido. 

De acordo com SCHARF (2002, p.4), o balanço 

social "traz dados quantitativos e qualitativos que podem orientar o 

planejamento das atividades da empresa para o ano seguinte, além de 

demonstrar o andamento das atividades no ano anterior. Na prática, o 

resultado desses esforços é um documento em que a empresa mostra, para 

um conjunto da sociedade o que faz por seus profissionais, pelo meio 
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ambiente, por seus colaboradores e pela comunidade". 

Apesar da importância do relatório de sustentabilidade, 

é bom destacar que no País não existe uma lei que obriga a publicação de 

balanços sociais e ou relatórios de sustentabilidade, apresentando aí uma 

grande dificuldade para o controle e a mensuração das informações 

disponibilizadas por meio deles. 

No Brasil, a publicação do balanço social não está 

regulamentada (SIQUEIRA et ai, 2002), por isso não podem ser fiscalizados 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Porém, alguns projetos de lei 

ou regulamentação que tratam do balanço social têm tramitado nas esferas 

federal, estadual e municipal. Em Porto Alegre, por exemplo, a publicação 

do balanço social já está regulamentada pela Lei 8.118 de 1998. A Agência 

Nacional de Eletricidade (Aneel, 2003) tem uma resolução que toma 

compulsória a publicação de balanços sociais por empresas do setor elétrico 

já em 2003. 

Há um debate também sobre a necessidade ou não de 

fazer os balanços sociais das empresas de forma obrigatória e regulada. Os 

defensores de uma maior regulação dos balanços sociais alegam duas razões 

principais (ROBERTS et ai., 1998). A primeira é que stakeholders, além 

dos acionistas, têm pouco poder de pressão para demandar que certas 

informações sejam passadas de forma correta, e muitas vezes suas demandas 

por determinado tipo de informação são ignoradas pelas empresas ou pelas 

auditorias especializadas. A segunda razão é que o nível de qualidade dos 

balanços divulgados não é satisfatório. Alguns países, como a França, 

desenvolveram formas de regular os balanços sociais (FREIRE et ai., 2001 ). 

Embora não tenhamos informações detalhadas sobre 

como vem crescendo o número de balanços sociais nas empresas brasileiras, 

há indícios que ele vem aumentando de forma significativa, já que muitos 
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balanços coletados nesta pesquisa eram os primeiros a serem produzidos 

pelas empresas. A tendência é crescer. Um ponto que reforça essa tese é que 

a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem proposto uma série de 

pontos sobre governança corporativa, incluindo a proposta de 

obrigatoriedade de divulgação do Balanço Social por empresas com 

faturamento anual superior a R$ 150 milhões e ativos de mais de R$ 120 

milhões, mesmo que não tenham capital aberto (BNDES, 2000). No campo 

ambiental, a nova Lei 10.650/2003 garante acesso público às informações 

existentes nos órgãos ambientais de todos os níveis de governo. Isto pode 

servir de balizamento para os stakeholders na hora de checar as informações 

apresentadas pelos balanços sociais. 

Segundo HOLLIDA Y et ai. (2002) primeiro, algumas 

empresas começaram a acrescentar seções sobre o meio ambiente em seus 

relatórios anuais, no mínimo uma declaração formal quanto a política 

ambiental. Outras foram mais longe e passaram a apresentar relatórios 

anuais separados e específicos sobre meio ambiente, o que, por sua vez, 

levou ainda outras a divulgar informações também sobre temas sociais. 

Agora, algumas empresas publicam relatórios de sustentabilidade que 

abrangem avanços financeiros, ambientais e sociais, a linha tríplice dos 

resultados finais do desenvolvimento sustentável . 

Atualmente, existem três modelos-padrão de balanço 

social sendo utilizados no Brasil: dois nacionais - propostas pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (!base) e pelo Instituto Ethos -

e um internacional, sugerido pela Global Reporting Iniciative (GRI). Todos 

visam definir as informações mínimas que devem ser publicadas para dar 

transparência às atividades da empresa. 
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5.1 MODELOS 

Modelo lbase - Lançado em 1997 pelo !base, inspira-se 

no formato dos balanços financeiros. Expõe, de maneira detalhada, os 

números associados à responsabilidade social da organização. Em forma de 

planilha, reúne informações sobre a folha de pagamentos, os gastos com 

encargos sociais de funcionários, a participação nos lucros. Também detalha 

todas as despesas de controle ambiental e os investimentos sociais externos 

nas diversas áreas - educação, cultura, saúde etc . 

Figura 3 - Demonstrativo do Modelo Ibase 
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Demonstrativo do modelo lbase 

1) Base de Cálculo 2ºº1 2000 . 
Valor (Mil Reais) Valor (Mil Reais) 

Receita Liquida (RL) 

Resultado Operacionai (ROi 

Fo lha de Pagamento oruta (FPB) 
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2) 1 d d S · 1 t Valor % Sobre Ofo Sobre Va lor C/o Sobre % Sobre 
n 1ca ores oc1a1s n ernos (Mil R$) FPB RL (Mil R$) FPB RL 

Alimentação 

Encargos sociais compulsôrios 

Previdência privada 

Saúde 

Segurança e medicina no trabalho 

Educação 

Cul tura 

Capacitação 
e desenvolvimento pro fissional 

Creches ou auxilio-creche 

Participação nos lucros ou resul tados 

Educação 

Cultura 

Saúde e saneamento 

Habitação 

Esporte 

Lazer e diversão 

Creches 

Al imentação 

Outros 
. ,;-; ·.: •. 

-.·.·.·.:_·.·_:· .. ·:---.: .--:..-. ...• :; :: ~ 
··- ~ - ~ ·_·· .. ' ..• ---~ · __ :.· __ =:_?_:·,=~-~-= .... .:.:_'l..._; :'..~ ..: . ~ - ~ 

continua 



4) Indicadores Ambientais 

Re!acionados com a operação 
da empre;a 

Em programa; e/ou projetos externos 

Total dos Investimentos 
em Meio Ambiente 

5) Indicadores do Corpo Funcional 

N de empregados ao final do periodo 

N · de adm issões durar.:e o per iodo 

N de empregados terce ir'zados 

N · de empregados acima de -15 anos 

N· de mulheres que u abaillam 
na empresa 

% de cargos de chefi a ocupados 
por mulheres 

N' de negros que traba lham 
na empresa 

% de cargos de chefia ocupados 
por negros 

N' de empregados portadores 
de deficiência 

6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial 

Relação entre a maior 
e a menor remuneração na empresa 

NGmero total de acidentes de traba lho 

Os projetos sociais e ambienta is ( 1 ( 1 [ 1 
desenvoividos pela empresa pela di reção :odas os 
foram defin idos: dir~ção e gerências c:: rnpr!:gados 

Os padrões de segura nça ( ) ( ) ( ) 

e salubridade no ambiente pela direção :odos os 
de trabalho foram definidos: direção e gerências empregados 

( 1 ( ) ( ) 

A previdência privada contempla: direção direção todos os 
e gerências empregados 

A participação nos lucros 
( 1 ( ) ( ) 

direção direção rodos os 
ou resultados contempla: 

e gerências empregados 

Na seleção dos fornecedores, 
( 1 ( J ( ) 

os mesmos padrões eticos 
não são são são 

e de respo nsabili dade socia l 
onsiderados sugeridos exigidos 

e ambiental adotados pela empresa: 

Quanto à participação ( 1 ( ) ( ) 

dos empregados em programas não se apôia orga niza 

de trabalho voluntârio, a empresa: envolve e incentiva 

7) Outras Informações 

Mais informações, consulte www.balancosocial.org.br. 
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i ) i 1 ( ) 

pe ·a cireção :odas :>s 
dir:!~âo e gc~enc : as ~mpregados 

( j ( ) i i 
pe .a direção :ooos os 

direção ~ gc:"enc:as em:lr! gados 

( ) ( ) ( 1 
direção ciireção todos os 

e gerências empregados 

( ) ( ) ( ) 

direção direção todos os 
e gerencias empregados 

1 ) [ 1 ( 1 
não são são c;ão 

considerados sugeridos c:xig idos 

1 1 ( ) ( 1 
não se apôia organ iza 

envo lve: := incenrivJ 
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Modelo Ethos - Baseado num relato detalhado dos 

princípios e das ações da organização, incorpora a planilha proposta pelo 

lbase e sugere um detalhamento maior do contexto da tomada de decisões, 

dos problemas encontrados e dos resultados obtidos. 

Figura 4 - Estrutura de balanço social proposta pelo Instituto Ethos. 

Estrutura de balanço social P.róposta pelh'Jnstituto Ethos. 

Apresentação 
Mensagem do Presidente 

Perfil do Empreendimento 

Setor da Economia 

A empresa 
Histórico 

Princlpios e Valores 

Estrutura e Funcionamento 

Governança Corporativa 

A Atividade Empresarial 
Visão 

Diálogo com Partes Interessadas 

lndicàdores de Desempei:iho 
Aspectos Oualitatjy~: (jéSQ"ição. d( r~ltados e p*icas de gestãÇj que rcprcsentarnjodicadir 
res de performance em l'CSponsàbilj(iade:sodal. 

Indicadores Quantitativos~ itSultados mensuráveis e moriitorados apresentados em números. 
Outros Indicadores Sugeridos: descríç'ão tanto dt informacõts aualitativas auanfo indicado~ 
quantitativos. 

lndid1dores de Desempenho Econômico 
Gé:ração e distribuição de riqueza 
Produtividade 

Investimentos 

Indicadores de Desempenho Soctal 
público interno 

-Aspectos qualitativos 
Público interno 
Educação e treinamento 

Indicadores quantitativos 



Indicadores quantitativos 
Perfil dos colaboradores 
Perfil de salários 
Comparação salarial · 
Saüde e segurança 
Educação e treinamento 
Taxas de atração e retenção de profissionai~ 
Outros indicadores sugeridos 

Educação e treinamento 
Saüde e segurança 
Compromisso com o futuro das crian.ças 
Diversidade 
Geração de emprego 

Fornecedores 
Aspectos qualitativos 

Natureza e perfil dos fornecedores 
Outros indicadores sugt"ridos 

Natureza e perfil d0s·fornecedores 
~dorcs de serviÇo e trabalhado~ terceirizad~ 

Consumidores/ciicntes 
Aspectos qualitativos 

Pesquisa de Satisfação dos consumi.doresfclientes 
Sérviço de atenáimento a consumidores/clientes 

00utros indicadores sugeridos 
Comunidade 

Aspectos quâlitativos 
Indicadores quantitativos 

Investimentos sociais 
Outros indicadores sugeridos 

Governo e sociedade 
~ctos qualitativos 
Indicadores q!Jantitativos 
Outros inilicador~ sugeridos 

Indicadores de desempenho ambi~tal 

Anexos 

Aspectos qualitativos . 
Política ambiental 
Iniciativas rClacionadas ao gercndamento,ambientai 
Principais impados etoiogicos 

Indicadores quantitativo$" 
Uso de recursos 
Outros indicadores sug.eridos 

Política ambiental 
Uso de r_:ecursos 
Compromisso com futuras gerações 

Demonstrativo do Balanço Social (modelo !base) 
Iniciativas do Interesse da Sociedade (Projetos sociais) 
Notas gerais 

Mais informações consulte www.ethos.org.br 
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O Instituto Ethos defende a necessidade de que os 

balanços sociais adquiram credibilidade e consistência comparáveis as dos 

balanços financeiros. Para tanto, é necessário que os seguintes princípios 

sejam verificados. (SCHARF, 2002) . 

. Relevância - As informações contidas nos balanços sociais serão úteis se 

forem percebidas como tais por seus diferentes públicos. Por isso, a empresa 

deve conhecer as expectativas desses usuários . 

. Veracidade - Neutralidade e consistência na formulação e apresentação 

são fundamentais para que a empresa demonstre a confiabilidade de seu 

balanço. Ações e resultados devem ser descritos com base em fatos e 

argumentos que não visem à manipulação da opinião das partes interessadas 

(stakeholders). Impactos positivos e negativos, diretos e indiretos devem ser 

apresentados de modo consistente, levando-se em conta a importância de 

incluir a discussão e o posicionamento da empresa sobre o assunto. 

. Clareza - Para que seja compreendida pelos vários públicos a que se 

destina, a inclusão de gráfico em termos técnicos e/ou científicos deve ser 

feita com cautela . 

. Comparabilidade - A possibilidade de comparação dos dados com outras 

empresas ou organizações ou mesmo e11;tre períodos deve ser levada em 

conta para que o balanço social possa ser avaliado em relação aos anos 

anteriores ou seguintes . 

. Regularidade - A divulgação do balanço social deve ser periódica para 

que possa servir de instrumento de comparação para os diversos públicos . 

. Verificabilidade - As informações contidas no balanço social devem ser 

verificadas em auditoria, o que contribui para sua credibilidade. 
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Modelo Internacional - O modelo desenvolvido 

pela Global Reporting Initiative (GRI) tem ganhado cada vez mais espaço 

entre as empresas globalizadas. A GRI é uma rede internacional lançada, em 

1997, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e 

pelas Coalização por Economias Ambientalmente Responsáveis (Ceres), 

entidade norte-americana que reúne 1500 especialistas e organizações, 

dentre elas ONGs, empresas e universidades. A missão do GRI é 

desenvolver e disseminar diretrizes aplicáveis à elaboração de relatórios, em 

todo o mundo, para adoção voluntária pelas organizações que divulgam 

informações sobre as dimensões econômicas, ambientais e sociais de suas 

atividades, produtos e serviços. 

Em 2002, a GRI transformou-se em instituição 

independente permanente. Uma característica singular da nova organização 

é o Conselho de Stakeholders, fórum de debates formal, que garante a 

participação dos stakeholders no processo de formulação de políticas dentro 

da estrutura da GRI, na qual os stakeholders são parceiros de mesmo nível 

no mapeamento do futuro da organização. 

O GRI apresenta os princípios do relato e especificam o 

conteúdo para guiar a preparação de relatórios de sustentabilidade. Também 

organizações na apresentação de uma fotografia balanceada e razoável de 

seu desempenho econômico, ambiental e social. Promovem a 

comparabilidade de relatórios de sustentabilidade. Quando leva em 

consideração as considerações práticas relacionadas com a publicação de 

informações por um variado conjunto de organizações, sendo muitas delas 

com operações dispersas extensiva e geograficamente. 
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Figura 5 - Estrutura básica de balanço social proposta pela Global Reporting 

Initiative (GRI) 

Estrutura básicà de balanço social proposta' pela Global Reporting lnitiative (GRI) 

1. Mensagem do Presidente 

2. Perfil da Organização 
2.1. Nome da empresa 
2.2. P~incipais produtos e serviços 
23. Paiscs nos quais atua 
2.4. Natureza dà empresa (companhia aberta. microempresa etc.) 
2.5. Tipo de mercado e clientes (atacado, varejo, governos etc.) 
2.6. Nome e contC!.tO do responsável pelo balanço 
2.7. lnformaçõcs sobre a escala do empreendimento (número de funcionários. volume de vendas etc.) 
2.8. Data do último relatório publicado 
2.9. Mudançàs significatiVas na estrutura, no tamanho ou nos produtos da empresa 
i.10. Informações que expliquem como obter documentos sobre as atividades da empresa 

3. Sumário Executivo e fodi~dores-chave 
3. t. Indicadores de perform.ance ambiental gerais 
3.2. Indicadores de performance ambiental dirctamerite assodados ao ptrfil da organização 
3.3. Indicadores de performance econômic-a 
3.4. Indicadores de performance social 
3.5. lhdicadorcs de performance integrados 

4. Visão e EStratégia 

5. Políticas, _Organização e Sistemas de Gestão 

5.1 . Políticas e organização 
5.1.1. Códi9os de conduta, declarações sobre a missão e os valores da organização e outros 

documentos que definam suas pollticas econômicas, ambientais ou sociais. Inclui a data 
da adoção de tais compromissos. 

5:1.2. Iniciativas voluntárias da organização que tenham impacto ambiental, social ou econômico. 
5. 1.3. EMrutura organizacional relacionada ao planejamento e à implementação de politicas 

econômicas, ambientais e sociais. OirigcntêS responsáveis por tais políticas. 
5.1.4. Padrões e certificações alcançado$ nas áreas econômicas, social e ambiental. com a indi

cação da data e do pais onde foram obtidas. 
5.1.5. AsSociações emp~riais e industri;i.is ãs quais a empresa.pertence. 

5.2. Sistemas de gestão 
5.2.1. Programas e ações associados às pcrforma'nces e<:onômiea, social e ambiental (tomo 

auditorias, avaliações de perf.Órmance, comunicações intemas etc.). 
5.2.2. Iniciativas que visem medir e áprimorar a g~tãó .dà qualidade; a inovação d~ pr:Qdutos·e 

serviços e a construção e manutenção de alíanças 
5.2.3. Programas que er:ivolvam a cadeia de fornecedores, lnciusive sua seleção, treinamento e 

_monitoramrnto. 
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5.2.4. Programas e sistemas de tomada de decisão associados à escolha de locações para as 
atividades da empresa. 

5.3. Relações com os stokeholders 
5.3.1. Elementos para a definição e seleção dos principais stakeholders (funcionários, investi

do~ fornecedores. clientes. autoridades locais, organizações não-governamentais de.). 
5.3.2. Como é feita a consulta aos stakeholders (pesquisas. focus groups, comunicações por 

escrito etc.) e com que freqü~ncia. 
5.3.3. Tipo de informação gerada por essas consultas. 
5.3.4. O uso que se faz ·dessa informação (indicadores de puformance, pQI' exemplo). 

6.. Performance 
6:1. Desempenho ambiental 

6.1.1. Consumo de energia 
6.1.2. Consumo de materiais 
6.1.3. Consumo de água 
6.1.4. Emissões gasosas. efluentes liquidas e resíduos sólidos 
6.1.5. Meios de transporte utilizados 
6.1.6. Performance dos fornecedores 
6.1 .7. Impactos associados a produtos e servi_ços 
6.1.8. Impactos sobre o uso da terra .e a biodiversida~' 
6.1.9. Cumprimento da legislação 

6.2. Desempenho econômico 
6.2.1 . Lucros 
6.2.2. Beneficias intangíveis 
6.2.3. Investimentos 
6.2.4. Salários e benefícios 
6.2.5. Produtividade do tra.balho 
6.2.6. Impostos . 
6.2.7. Desenvolvimento comunitário 
6.2.8. Performance dos fornecedores 
6.2.9. lmpactOs associados a produtos e serviços 

6..3. Desempenho social 
6.3.1 . Ambiente de trabalho 

6.3.1.1. Qualidade da gestã<> (rotatividade. níveis de satisfação etc.) 
6.3.1.2. Saúde e segurança no trabalho 
6.3.1 .3. Sal.árias e beneflcios 
6.3.1.4. Diversidade dos funcion~lios e discriminação 
6.3.1.5. Treinamento e educação 
6.3.1.6. Ttabalho infantil 
6.3.1.7; Trabalho forçado 
6.3.1 .8. liberdade de as5ociação e sindicalização. 

6.3.2. Direitos humanos 
· 6.3.2.1. Informações gerais 

6..3.2.2. Direitos indígenas 
6.3.2.3. Segurança e viollncia 
6.3.2.4. Performance dos fornecedores 
6.3.2.5. Impactos associados a produtos e serviços 

6.4. Desempenho integrado (exemplo: efeitos das emissões poluentes na saúde humana) 

Mais informações, consulte www.globalreporting.org 
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Apesar da existência desses modelos, muitas 

empresas podem preferir também criar formatos próprios, definidos dentro 

de suas estratégias de comunicação específicas. Outras ainda adotam um 

cruzamento de mais de um tipo de modelo, na busca de mais transparência e 

qualidade. 

De acordo com SCHARF (2002, p. 9), a publicação 

anual do balanço social é fundamental para vida corporativa porquê: 

1 - Amplia o diálogo da organização com a sociedade - A empresa tem a 

oportunidade de mostrar qual o seu papel social e como encara seus 

compromissos para com os recursos humanos ambientais, isto estabelece 

um clima de confiança nas suas relações com os clientes, fornecedores, 

comunidades vizinhas, governos ee organizações não -governamentais, 

dentre outros. 

2 - Ajuda a equipe incorporar posturas éticas e transparentes - Os 

funcionários são estimulados a pensar no seu papel na implantação dos 

compromissos sociais da empresa. Eles participam da escolha dos projetos 

que serão promovidos e aumentam sua comunicação e integração com o 

resto da equipe. 

3 - Serve como subsidio às negociações com os trabalhadores - Por 

resumir os beneficios oferecidos aos funcionários, serve de documento 

capaz de nortear os acordos, inclusive porque declara os objetivos futuros da 

empresa. 

4 - Ajuda a estabelecer relação com seus parceiros - o processo de 

elaboração do balanço social envolve a realização de pesquisas de opinião e 

a formação de grupos de discussão, que permitem avaliar como clientes, 

funcionários, fornecedores, acionistas e a comunidade em geral vêem a 

empresa, sua postura, e seus produtos. 
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5 - Diferencia a imagem da empresa no mercado, junto a clientes, 

financiadores e governo - As empresas que publicam balanços sociais 

ainda são poucas e tem , nessa prática, um diferencial. 

6 - Ajuda a diagnosticar os desafios colocados para a empresa - O 

processo de elaboração do balanço social envolve o mapeamento da saúde 

do empreendimento, a identificação de possíveis situações de risco e a 

verificação da capacidade de reação da empresa perante esse problema. 

7 - Permite à empresa comparar seu desempenho e suas reações aos de 

outras empresas - A adoção de modelos consagrados de balanço social 

permite uma rápida identificação dos contrates entre as várias organizações. 

8 - Amplia a eficiência dos investimentos sociais - O balanço social 

intensifica o planejamento e o monitoramento dos projetos. 

9 - Integra os objetivos socioambientais ao planejamento da empresa -

A responsabilidade social passa a fazer parte do gerenciamento cotidiano, 

demonstrando a necessidade de definição de metas e instrumentos de 

acompanhamento. 

No Brasil, a iniciativa ptonerra na elaboração de 

indicadores para formatar o balanço social foi lançada pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (lbase), organização não 

governamental fundada em 1981, por Herbert de Souza, o Betinho, que ao 

morrer em 1997, já havia conseguido disseminar a idéia por muitas 

empresas que até hoje o adotam como parâmetro. 

O Instituto Ethos produz documentos especiais de 

orientação sobre orientação sobre como elaborar um balanço social ou o 

Relatório e Balanço Anual de Responsabilidade Social Empresarial, 

detalhando não só a parte estrutural, mas também como se deve trabalhar o 



42 

conteúdo, relacionando dados sobre a empresa, o negócio os impactos 

econômicos e sociais, o público interno, os fornecedores, os 

consumidores/clientes, a comunidade, o governo e a sociedade e os aspectos 

ambientais. 

De acordo com artigo de Maria Helena Mainert, 

publicado na edição de setembro/outubro de 2004, da Revista Meio 

Ambiente Industrial, o balanço social quando utilizado adequadamente 

constitui uma maneira de aumentar a transparência e de estabelecer o 

diálogo com todas as partes interessadas. Incentiva, assim, o conhecimento 

de relações de consumo consciente, com um maior grau de exigência dos 

consumidores em relação às empresas. Além disso, propicia um ambiente 

interno ético, sendo este um diferencial para a imagem da empresa num 

mundo globalizado. 

Segundo o Guia de Elaboração de Relatório e Balanço 

Social do Instituto Ethos, o Relatório Anual de Responsabilidade Social 

Empresarial é principalmente um instrumento de comunicação da empresa. 

Para essa comunicação ser legítima e recíproca faz-se necessário o 

estabelecimento de canais de diálogo e a aproximação da empresa com suas 

partes interessadas é algo que se começa a ser considerado no universo 

empresarial brasileiro. 

O que destaca a importância dos relatórios de 

sustentabilidade como instrumento de diálogo com as partes interessadas 

merece atenção especial no Guia de Elaboração de Relatório e Balanço 

Anual de Responsabilidade Social Empresarial do Instituto Ethos. 

"Ao explicitar os impactos decorrentes da atividade 

empresarial, o relatório atua como complemento ao sistema de informações 

contábeis, demonstrando a abertura da empresa ao diálogo e os seus 
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esforços em atender os interesses legítimos de suas partes interessadas. 

Sendo assim, além de um melhor retomo sobre os investimentos." 

Neste sentido, o engajamento das partes interessadas 

merece em especial cuidado para que seja bem compreendido e assimilado, 

e para que sua integração ao plano operacional da empresa se consolide e 

produza bons frutos. 
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5. 2 HISTÓRIA 

A publicação de balanços sociais teve início no final 

da década de 60, em meio aos protestos da Guerra do Vietnã, quando a 

sociedade começava a fazer boicotes a determinadas empresas por sua 

participação na guerra. Tais empresas criaram então, nos EUA e Europa, o 

balanço social, como um instrumento de transparência e resposta à 

sociedade. Mais tarde, a partir da década de 70, alguns países, como França, 

Portugal e Bélgica, instituíram leis que tornavam obrigatória sua publicação, 

e esse foi um marco na história dos balanços sociais. 

Na década de 70, a Resolução 1721 do Conselho 

Econômico e Social da Organização das Nações Unidas permitiu o início 

dos estudos sobre o papel e os efeitos das multinacionais no processo de 

desenvolvimento dos países emergentes e sua interferência nas relações 

internacionais. Em 1972, a empresa Singer publicou o que foi reconhecido 

como o primeiro balanço social no mundo. 

Em 1977, a França baixou a Lei 77.769. Segundo ela, 

as que empresas que tivessem mais de 750 funcionários deveriam publicar 

balanços anuais de suas relações com os trabalhadores. No ano seguinte, o 

Brasil entrou no debate, por iniciativa do Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial - hoje rebatizada de Fundação Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial e Social (Fides). Após uma série de discussões sobre o papel 

das empresas no desenvolvimento da sociedade, a entidade sugeriu a 

promoção dos balanços sociais. Em 1984, a indústria química Nitrofértil 

produziu o primeiro balanço social brasileiro. 

Em meados dos anos 90, a New Economics 

Foundation, uma organização britânica de pesquisas sem fins lucrativos, 

desenvolveu um modelo batizado de auditoria social, que foi aplicado no 



45 

Traidcraft - rede de lojas que vendem produtos artesanais do mundo inte iro 

- e na rede de cosméticos The Body Shop. 

Figura 6 - Balanço Soc ial - Panorama [ntemac ional 

Quadro 1 - Balanço Social - Panorama Internacional 

País Balanço Social - Enfoque 

Énfose ~r3 1)S C(lr·:surtti6orr.:s/ 1:-li é~1 tcts ~ ~ s.;i:;l.tr.t.adt em· ·J~ra l : q'u <l.frd..-W:e 

Estados Unidos L,ü_5 prrJd1 t1x {' l !fO ~f' ria p;oh.rtt:ã'1. ro-1mibuic;-ào da cnl pr-CS<i <is. obras . 

Holanda 

Suécia 

Alemanha 

Inglaterra 

França 

c:uitm.l , >ranspork s cofccivos. t <Hrtros bt:~d'.'("iúS •i · ti•Adade; 

aly;tda~in dê ~râ te• "-11 t>ie~la 1 . 

Enfoque \'.m infor ·flá{ÍltS ::io· (1npregaf10\ ; 11:\ieJ ~ cmp:ego. 

rrmuneração. Cóndi!:'.:'.lt."> de tr.;b;ilhú e f.'>rtnaç· o µrofissioMt 

Foott! j[ . .ic:. ,; ;:1: • .\l~rr n; ~ ,-.~::.;. 0(!lll!t1 ~ dQ V:iinr ~e" Jdi1 '.h Jlu ·.;. JJ ~ .. , Jr.::; - ··• ·;; µd• ?· G<,..-,: · 1; '•alo:J i1; f1~ 3.Jo: 
\wi~ ~ . 3J 7-'~E ~ ~:.~ -·-' •. 
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60BJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a capacidade de diálogo de uma empresa com 

partes interessadas por meio da análise do seu relatório de sustentabilidade. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar eventuais fatores facilitadores da promoção do 

diálogo da empresa com as partes interessadas por meio do relatório; 

Analisar se as informações contidas no relatório podem, 

de alguma forma, sugerir que a empresa caminha rumo à sustentabilidade; 

Analisar se as partes interessadas conseguem avaliar se a 

empresa conseguiu demonstrar avanços nos indicadores a partir de 

resultados anteriores; 

Analisar se houve mudança de opinião sobre a empresa a 

partir do acesso ao relatório. 
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7 METODOLOGIA 

7.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O presente trabalho constitui um Estudo de Caso, com 

uma abordagem metodológica descritiva, quantitativa e qualitativa. A 

escolha da estratégia do Estudo de Caso levou-se em conta o tipo de 

questão de pesquisa proposta: que é um evento contemporâneo, está situado 

em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas 

sistemáticas (YIN, 1989). 

A estratégia do Estudo de Caso é considerada um tipo 

de análise qualitativa. É um meio de organizar dados sociais, preservando o 

caráter unitário do objeto social estudado (GOODE et ai., 1969, p. 422). De 

outra forma, TULL (1976, p. 323) afirma que "um estudo de caso refere-se 

a ~ma análise intensiva de uma situação particular" e BONOMA (1985, 

p.203) coloca que o Estudo de Caso é uma descrição de uma situação 

gerencial". 

YIN (1989, p.23) afirma que o "Estudo de Caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto 

não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas". 

A essência de um Estudo de Caso é que ela tenta 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual 

foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados. 

(SCHRAMM, 1971). 
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7.2 LOCAL DE ESTUDO 

Para a escolha da empresa foi consultada a lista de 

empresas que publicaram, em 2004, o balanço social, disponível no site 

www.balancosocial.org.br. No total, foram publicados 63 balanços, que se 

basearam no modelo do Instituto Ibase. É importante destacar que o 

Instituto Ethos e o GRI, os outros dois modelos referenciais de relatório de 

sustentabilidade utilizados no Brasil, não disponibilizam informações sobre 

as empresas que utilizam ou já utilizaram seus modelos para a confecção de 

seus relatórios/balanços. Por isso, a falta de opção levou à escolha do Ibase 

como referencial para identificação da empresa a ser estudada. De posse 

dessa informação, foram elaborados critérios para a seleção da empresa que 

se constituiria no presente Estudo de Caso. Os critérios foram: 

1 - Se a empresa divulgava há pelo menos dois anos seus resultados por 

meio de um balanço social/relatório de sustentabilidade. 

2 - Se a empresa possuía alguma ferramenta de gestão ambiental, ISO 

14001, Atuação Responsável®, entre outras. 

3 - Se a atuação da empresa e sua representatividade eram relevantes no seu 

setor de atuação em termos de receita e número de funcionários. 

4 - Produção efetiva de indicadores de sustentabilidade e disponibilização 

destes indicadores por meio do relatório. 

5 - Reconhecimento nacional e internacional dentro do seu setor de atuação. 
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7.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Para definição das pessoas a serem entrevistadas, 

foram estabelecidos contatos com as superintendências de comunicação e 

meio ambiente da empresa selecionada. Foi defmido, em comum acordo, 

que seriam entrevistados os diretores das áreas de comunicação e meio 

ambiente, profissionais diretamente envolvidos com a produção do relatório. 

As pessoas foram identificadas e foi realizado 

agendamento. As entrevistas com os responsáveis levaram cerca de cinco 

horas, onde foram passadas informações gerais sobre a empresa e sobre a 

produção do relatório de sustentabilidade da empresa. Definiu-se também 

que logo após as entrevistas, a pesquisadora receberia os nomes de 

representantes das partes interessadas ou stakeholders da empresa que 

teriam tido acesso ao relatório de sustentabilidade 2004, ano base 2003. 

Segundo informações recebidas previamente pela 

pesquisadora, a estratégia de comunicação da empresa previa a distribuição 

dos relatórios de sustentabilidade da empresa diretamente a um expressivo 

número de representantes de cada parte interessada da empresa, a saber: 

funcionários, clientes, imprensa, ONGs, acionistas, fornecedores, entre 

outros. 

Entretanto, no decorrer a realização do trabalho, a 

pesquisadora foi informada que, ao contrário do relatado inicialmente, 

somente o departamento de Relações com Investidores da empresa recebia e 

fazia a distribuição dos relatórios e especificamente para o seu público-alvo, 

isto é, acionistas, grandes clientes, investidores e profissionais do mercado 

financeiro. Além disso, boa parte dos contatos desse público era 

confidencial. 
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Por conta disso, o comprometimento inicial, de envio de 

contatos dos representantes de cada parte interessada da empresa para a 

realização da pesquisa, feito por meio de documento entre a empresa e a 

pesquisadora, não poderia ser cumprido. Por conta de insistência e 

solicitações freqüentes, a empresa reconsiderou e forneceu um total de 

quarenta e seis nomes de contatos, divididos em uma listagem inicial 

contendo dezesseis nomes e em seguida uma lista com mais trinta nomes de 

pessoas que, em princípio, receberam o relatório de sustentabilidade da 

empresa via departamento de Relações com Investidores, especificamente o 

relatório de sustentabilidade 2004, correspondente ao ano base 2003. E 

que, além disso, por estar há algum tempo no mai/ing list da empresa, essas 

mesmas pessoas, haviam recebido relatórios anteriores. 
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7.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Foi desenvolvido um questionário básico com 

quatorze perguntas, sendo onze de múltipla escolha e três perguntas abertas. 

O questionário foi submetido a dois pré-testes em uma empresa voluntária, 

que forneceu funcionários para esse fim. Não foi encontrada dificuldade na 

resposta ao questionário, que foi aplicado sem problemas. 

Além do questionário, foi elaborada uma entrevista 

para ser feita diretamente com os responsáveis pelas superintendências de 

comunicação e meio ambiente, responsáveis pela elaboração do relatório de 

sustentabilidade. 
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7 .5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise de dados foi feita utilizando o método de 

análise de conteúdo no sentido que lhe é dado por BARDIN (1977), como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 
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7.6 ASPECTOS ÉTICOS 

A participação dos entrevistados nos estudos foi feita 

de forma voluntária, mediante termo de consentimento por escrito, 

assegurando a confidencialidade da pesquisa. É bom destacar também que a 

omissão nesse trabalho do nome da empresa objeto do Estudo de Caso, 

refere-se ao enquadramento da pesquisa nos padrões éticos exigidos pela 

Comissão de Ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo. 
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8 RESULTADOS 

A empresa escolhida como objeto desse Estudo de Caso é 

uma das maiores e mais importantes concessionárias de energia elétrica do 

Brasil, por sua posição estratégica, competência técnica e mercado atendido. 

A empresa possui várias usinas em operação, cinco delas em sistema de 

parcerias com grupos empresariais, com base predominantemente 

hidrelétrica, que produzem energia para atender a mais de 17 milhões de 

pessoas. A empresa tem unidades certificadas pelas normas ISO 9000 e 

14.001. 

Por meio de entrevista com os responsáveis pelas 

superintendências, foi informado que a empresa publica desde 1997 o seu 

relatório de sustentabilidade, que inicialmente recebia o nome de 'balanço 

social'. Em 2004, o documento passou a ser impresso com o nome 'relatório 

de sustentabilidade'. No total, são cerca de trinta pessoas diretamente e cem 

indiretamente pessoas envolvidas na produção do relatório internamente. 

O modelo de relatório de sustentabilidade utilizado 

pela empresa foi o lbase 'modificado', segundo o responsável pela área 

ambiental. De acordo com o funcionário "ainda que a referência seja do 

lbase, anualmente enriquecemos e ampliamos seu escopo". Foi informado 

também que a empresa, de forma progressiva, tem preparado para a 

captação de dados (indicadores econômicos, sociais e ambientais), que 

permitam que a companhia adote um modelo de relatório mais aderente ao 

seu perfil de empresa e à sua atuação dentro da linha tripie bottom fine 

(voltada à gestão da sustentabilidade empresarial), que corresponde ao 

modelo do GRI, já descrito em capítulo anterior. 
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8.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

8.1.1 Seleção de entrevistados 

As listas fornecidas pela empresa para a realização da 

pesqmsa com os representantes das partes interessadas que recebiam o 

relatório somaram quarenta e seis nomes. Esses nomes, segundo a empresa, 

teriam recebido os relatórios de sustentabilidade de 2004, que contém 

informações relativas ao ano base 2003, e também relatórios de anos 

anteriores, que continham igualmente informações baseadas no modelo do 

lbase. Desta listagem, foram enviados e-mails para todos os contatos, com 

duas exceções, já que os e-mails de contatos não foram informados. Ao 

enviar para a lista restante, isto é, quarenta e quatro nomes, cinco e-mails 

apresentaram problemas, totalizando trinta e nove o número de pessoas que, 

efetivamente, receberam o questionário com sucesso. 

Destes, doze pessoas retornaram o questionário 

respondido. Boa parte dessas respostas veio após muita insistência. Entre as 

pessoas que se negaram a responder o questionário, cerca de 15% alegaram 

não ter tempo para elaborar a resposta, e cerca de 10% responderam que não 

haviam recebido o relatório, portanto não poderiam responder, e os 

aproximadamente 75% restantes, que não responderam à pesquisa, não 

justificaram o fato. Apesar da amostra poder ser considerada pequena, foi 

feita uma importante pesquisa bibliográfica, com o objetivo de analisar 

criteriosamente as informações coletadas. Além disso, por essa ser também 

uma pesquisa qualitativa, além de ser quantitiva, parte da análise foi feita 

utilizando como base as observações feitas na própria empresa, além das 

entrevistas pessoais com os responsáveis pelas área de comunicação e meio 

ambiente. 
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somente um grupo seleto de stakeholders, ligado ao departamento de 

Relações com Investidores, recebeu o documento. "Na visão tradicional, a 

empresa só precisava dialogar com seus proprietários e acionistas, os 

shareholders. Na visão contemporânea, a empresa precisa ouvir, junto com 

"a voz do dono", também a voz dos stakeholders: empregados e suas 

famílias, consumidores, fornecedores, legisladores, habitantes da região em 

que a empresa opera e organizações da sociedade em geral. São indivíduos, 

instituições, comunidades e outras empresas, que com ela interagem, numa 

relação de influencia mutua" (T APSCOIT e TICOLL, 2005, p.23). 

Ao contemplar apenas um grupo de stakeholders na 

promoção da comunicação e especificamente na distribuição do relatório de 

sustentabilidade, a empresa acaba abrindo mão de conhecer também a 

opinião das outras partes interessadas da empresa. 

A partir do resultado dessa questão é possível 

constatar que a empresa não se comunicou, por meio do relatório, com parte 

significativa da sua rede de stakeholders. Apesar de não terem recebido o 

relatório, entretanto, este fato não impediu reações como dos responsáveis 

pelo Sindicato Regional dos Trabalhadores da Indústria Energética, que 

representa os funcionários da empresa estudada, a publicar a seguinte 

notícia no site da Federação Nacional dos Urbanitários e a questionar as 

informações contidas em um dos ítens do relatório de sustentabilidade de 

2004, conforme abaixo: 

Em seu Relatório de Sustentabilidade de 2004, item 
Balanço Social, a XX afirma que segue as normas da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT} quanto 
à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva 
e à representação interna dos trabalhadores "É uma 
afirmação que não é de toda verdadeira, tendo em 
vista que a empresa vem restringindo a entrada dos 
dirigentes sindicais às suas instalações, dificultando o 
nosso trabalho. As convenções e recomendações da 
OIT são claras quanto aos direitos dos trabalhadores e 
sindicatos, dentre eles, o direito de ter acesso irrestrito 
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à empresa", destacou o diretor :XX.XX. Ele 
acrescentou que os dirigentes sindicais sabem de seus 
direitos garantidos pelas normas da Organização 
Internacional do Trabalho e, em breve, pela Reforma 
Sindical que, "inclusive, avança ao estabelecer 
condenação para as práticas anti-sindicais". 

Responsabilidade social 

Ainda de acordo com o diretor, a norma que 
estabelece critérios para a obtenção do certificado de 
Responsabilidade Social - a SA 8000, uma espécie de 
ISO que garante à empresa que obtém o documento 
uma maior visibilidade dentro e fora do país, 
influenciando, inclusive, na liberação de 
financiamentos internacionais - exige que, "a empresa 
deve assegurar que os representantes dos funcionários 
não sejam sujeitos à discriminação e que tais 
representantes tenham acesso aos membros de seu 
sindicato no local de trabalho". Segundo :XX.XX, o 
sindicato quer a "garantia de que poderá chegar até o 
trabalhador para desenvolver as atividades sindicais". 

O coordenador da Regional Norte do Sindieletro, 
XXX, lembrou que os dirigentes sindicais da região 
têm dificuldades de acesso, principalmente, na Usina 
de XXX. "Além da proposta da XX não garantir 
acesso irrestrito para conversarmos sobre o dia-a-dia 
do trabalhador e suas condições de trabalho, em 
relação às reuniões setoriais a empresa quer controlar 
a pauta de discussões, tendo em vista que propõe que 
a pauta seja entregue ao RH com antecedência de 1 O 
dias e limita o debate a apenas às questões 
corporativas ou específicas dos empregados", criticou. 

Para :XX.XX, coordenador-geral do Sindieletro, não é 
possível assinar o acordo com a XX. "O que a 
empresa quer é trocar o acesso por reuniões setoriais e 
depois usar o fato para dizer que está garantindo o 
acesso dos trabalhadores aos seus representantes", 
critica XXXX. 

No item 12, determina que os dirigentes sindicais 
tenham acesso a todos os locais de trabalho quando 
este é necessário para desempenhar as suas funções de 
representação. Além disso, o item 15 menciona que as 
empresas devem autorizar os representantes dos 
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trabalhadores a distribuir aos empregados da empresa 
boletins, folhetos, publicações e outros documentos 
do sindicato. 

XX.XX, integrante do GT sobre Acesso e coordenador 
da Regional Metalúrgica, aponta que ao não cumprir 
integralmente as normas internacionais a XX 
retrocede. "A empresa diz publicamente que tem uma 
relação democrática com o sindicato e afirma em 
documento público que segue as normas da OIT, mas 
na prática não nos permite o acesso, mantendo uma 
postura de retrocesso", enfatizou. 

Fonte: SINDIELETRO - Notícia publicada em 

18/05/2005 

Em outra notícia, o sindicato refere-se ao 'des

balanço' publicado pela empresa. A notícia foi publicada em fevereiro de 

2006, no site do Sindicato da categoria e fez menção também à omissão da 

imprensa em relatar fatos relacionados à empresa. 

Direito à informação está ameaçado em XX 

Durante os dois últimos anos o Sindieletro buscou 
informar a sociedade sobre fatos relevantes para a 
população, mas a imprensa XX preferiu sempre outros 
temas. Foram divulgados todos os acidentes de 
trabalho que levaram a dez vítimas fatais. A subseção 
do DIEESE desenvolveu um amplo estudo sobre as 
graves conseqüências da nova política de dividendos 
que pode, inclusive, comprometer a empresa. 

Foi demonstrado como as tarifas e os tributos nas 
contas de energia elétrica têm sido injustos, punindo, 
em especial, os consumidores mais pobres. Silêncio 
total. Nem mesmo o fechamento de agências de 
atendimento virou notícia. 

Mas essa é só uma parte da história. Demissão de 
jornalistas, suspensão de artigos e reportagens, 
exclusão de matérias de cunho social e trabalhista e 
vários outros atentados contra o direito à informação 
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têm sido sistematicamente denunciados. Por trás da 
censura e cerceamento estaria o governado XX, 
segundo informações recolhidas e divulgadas pelo 
Centro de Mídia Independente (CMI), o Observatório 
da Imprensa e outras instituições dedicadas à defesa 
da liberdade de informação e à atividade jornalística. 

Em seu site, o CMI publicou a matéria "XX censura 
imprensa em XX", na qual afirma que "contrariando a 
Constituição nacional e suas próprias palavras de 
'apreço e respeito pela imprensa e seus profissionais', 
o governador de vem ressuscitando uma prática muito 
comum durante a ditadura militar: a perseguição 
política a jornais e jornalistas XX". 

Problemas sociais fora da pauta 

Um exemplo desse cerceamento à informação 
aconteceu na época da divulgação do "Des-Balanço 
Social da XX", elaborado pela subseção do Dieese. A 
primeira e segunda edições do documento, antes da 
posse de XX, tiveram ampla repercussão em todos os 
jornais. 

Já na terceira edição, em 2004, a imprensa 
demonstrou total desinteresse pela análise de 
qualidade dos serviços prestados à população, a 
política de dividendos e de saúde e segurança 
praticadas pela maior empresa pública mineira. 

Da mesma forma, o "estado de greve" definido em 
assembléias pelos trabalhadores da XX, no mesmo 
ano, e que poderia deixar no escuro a população 
mineira, foi considerado irrelevante pelas chefias de 
redação, que preferiam utilizar matérias de agências 
de notícias. 

A cobertura parcial e pró-governo do movimento 
grevista da PM em XX, gerou uma moção de repúdio 
lançada no VIII Congresso Estadual de Jornalistas, 
ocorrido em junho de 2004. Nela, o Sindicato dos 
Jornalistas afirma que "comportamentos desta 
natureza restringem a liberdade de imprensa e de 
informação, fragilizam e desmoralizam os 
profissionais da imprensa e, o que é pior, negam à 
sociedade o seu fundamental direito de ser bem 
informada". 
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Fonte: Núcleo Piratininga de Comunicação 

É importante destacar que, apesar de não terem acesso 

formal ao relatório de sustentabilidade, o documento foi utiliz.ado como 

referência para de alguma forma promover uma comunicação não favorável 

à empresa TAPSCOIT e TICOLL (2005) destaca que os stakeholders têm 

hoje oportunidades sem precedentes de concentrar essas ansiedades e 

esquadrinhar o mundo corporativo. Eles têm um novo poder para influenciar 

o desempenho ou mesmo mutilar empresas quase da noite para o dia. O que 

farão com essa nova influência? E como as empresas agirão frente a isso? 

Esse fato permite destacarmos também o poder atual 

da multiplicação da informação, a partir da internet, que atualmente é 

responsável por levar a transparência a um nível totalmente novo. A grande 

mídia representa uma mensagem única, unidirecional, sob controle central 

(e corporativo). A internet multidirecional é o contrário de tudo isso. 

Qualquer pessoa pode usá-la para transmitir mensagens de qualquer local e 

a qualquer momento. Nela podemos localizar qualquer tipo de opinião que 

quisermos, se procurarmos. E ninguém registra conteúdo - exceto seus 

usuários. A internet permite como nenhum outro meio, que indivíduos e 

grupos de cidadãos comuns aprendam, troquem informação uns com os 

outros e se organizem. (TAPSCOTT e TICOLL, 2005) 

Essas notícias veiculadas e que podem ser um reflexo 

da falta de um canal de comunicação direto entre o sindicato e a empresa 

pode ser considerado um produto da rede informal de comunicação, que 

muitas vezes é formada por representantes das partes interessadas que não 

conseguem ter um canal de comunicação direto com a instituição. 

Esse fato deveria ser levado em consideração pela 

empresa, com o objetivo de orientá-la numa divulgação mais ampla do seu 

relatório de sustentabilidade. Também pode ser considerado o fato de, 

especialmente essa parte interessada, o sindicato, preferir utilizar a 
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comunicação externa para passar informações sobre a empresa, o que deverá 

ser um reflexo da eventual falta de um canal de comunicação com a 

empresa. 

De acordo com KUNSCH (2003, p.67), ''um dos 

produtos mais conhecidos da rede informal de comunicação é o boato ou 

rumor, que chega a constituir uma rede de boatos, formada às vezes, por 

interesses maldosos, mas em grande parte decorrente da ansiedade, da 

insegurança e da falta de informações" 

A conversa, a livre expressão ~o pensamento, as 

manifestações dos trabalhadores sem o controle da direção administrativa 

são algumas expressões da rede informal, insertas no convívio natural das 

pessoas e dos grupos. KUNSCH (2003) acredita que a comunicação 

informal tem de ser canalizada para o lado construtivo, ajudando as 

organizações a buscar respostas muito mais rápidas para as inquietudes 

ambientais e facilitando o convívio e a gestão das pessoas com vistas em 

uma administração participativa. 

As políticas e estratégias têm de ser definidas e 

transparentes, abandonando-se a política do avestruz. Isso significa manter 

um diálogo aberto entre a direção e os empregados e possibilitar a existência 

de canais livres e eficientes de comunicação. 

No caso específico do relatório de sustentabilidade, 

o fato de representantes do sindicato e de funcionários não terem recebido o 

documento, por meio da distribuição feita pela empresa, não impediu que o 

documento chegasse às mãos deles e que se transformasse em um 

instrumento desfavorável à imagem da empresa. É importante destacar, 

nesse sentido, a necessidade de, durante o planejamento de comunicação da 

empresa, analisar e definir estrategicamente os públicos que deverão receber 

o relatório é importante levar em consideração vários aspectos. 
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"Tradicionalmente, ao se tratar de planejamento, a 

ênfase era dada aos seus aspectos técnico-operativos, desconhecendo-se, no 

seu processamento, as tensões e pressões embutidas nas relações dos 

diferentes sujeitos políticos em presença. Hoje, tem-se a clareza de que, para 

que o planejamento se efetive na direção desejada, é fundamental que, além 

do conteúdo tradicional de leitura da realidade para o planejamento da ação, 

sejam aliados à apreensão das condições subjetivas do ambiente em que ela 

ocorre: o jogo de vontades políticas dos diferentes grupos envolvidos, a 

correlação de forças, a articulação desses grupos, as alianças ou as 

incompatibilidades existentes entre os diversos segmentos" (BAPTIST A, 

2000, p.17). 

Para que a comunicação possa cumprir o seu papel nas 

organizações, ela necessita ser valorizada e compreendida por todos os 

integrantes, desde a cúpula diretiva até os funcionários que exercem as 

funções mais simples. Segundo DA VIS e NEWSTROM, "comunicação é a 

transferência de informação e compreensão de uma pessoa para outra. É 

uma forma de atingir os outros com ideais, fatos, pensamentos, sentimentos 

e valores. Ela é uma ponte de sentido entre as pessoas, de tal forma que elas 

podem compartilhar aquilo que sentem e sabem. Utilizando esta ponte, uma 

pessoa pode cruzar com segurança o rio de mal-entendidos que muitas vezes 

as separa". (1996, p. 4) 

Ou seja, comunicação é um ato de comunhão de idéias 

e o estabelecimento de um diálogo. Não é simplesmente uma transmissão de 

informação. Diálogo é a comunicação entre os stakeholders, de maneira 

que se levem em conta as diferentes opiniões. Mas isso não significa que se 

devam envolver outros stakeholders em todas as decisões ou que se atenda 

às reivindicações de todos os stakeholders. Significa que se recebam os 

inputs e que se lhes dispense a atenção devida. Diálogo é criar oportunidade 

para as manifestações de outros stakeholders, ouvindo o que tem a dizer e 
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estar preparado para agir ou reagir conforme as circunstâncias (DAVIS e 

NEWSTROM, 1996). 

O objetivo do diálogo com os stakeholders é 

possibilitar discussões sérias que acabem levando a mudanças reais. O 

diálogo com os stakeholders é importante em qualquer iniciativa tendente 

ao desenvolvimento sustentável, pois cria condições para que se 

reconheçam as diferenças e as opiniões comuns; alem disso, admite e 

valoriza as várias necessidades e interesses e, portanto, aceita a 

inevitabilidade das opções e renuncias. Ademais, revela e encoraja 

sinergias, novas idéias e parceria colaborativas, assim como 

compartilhamento da responsabilidade por decisões dificeis. 

Ao concluir a análise dessa pnmetra pergunta do 

questionário é importante destacar que a empresa demonstrou grande 

abertura para, a partir do próximo ano, estender a distribuição do seu 

relatório de sustentabilidade para todas ou quase todas as partes interessadas 

da empresa. 
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Figura 8: Como os pesquisados tomaram conhecimento do relatório da empresa. 

Como tomou conhecimento do relatório da empresa? 

Recebirrento por 
Correios ; 25% 

hternet; 50% 

• hternet 

• lrrprensa 

• Correios 

o Distribuição na errpresa 

• Corrunicação hterna 

• Outros 

Na segunda pergunta do questionário, somente 25% 

dos participantes da pesquisa responderam que tomaram conhecimento do 

relatório de sustentabilidade da empresa por m io dos Correios. O fato de 

50% das pessoas terem respondido que tomaram conhecimento pela internet 

foi interpretado como o resultado da pré-comunicação realizada pela 

empresa com o objetivo de informar o envio do relatório pe los Correios. 

De acordo com GONZALEZ (2005), o env10 do 

relatório anual deveria ser um trabalho estratégico, pois um ano de vida da 

empr sa está ali relatado, bem como, geralmente, o que ela pretende para o 

exercício seguinte, ou seja, é um documento altamente importante que pode 

contribuir para agregar valor. Sendo assim, a empresa deve saber muito bem 

a quem está enviando, a quem deve ser entregue em mãos e por quem será 

entregue (empresa especializada neste tipo de entrega ou executivos da 

empresa), bem como a quantidade estimada para o relacionamento de cada 

área da empresa depoi disso, realizar umfeedback com estes públicos, o 



66 

qual pode ser da maneira mais simples - mas também menos eficaz - que é 

ter uma folha picotada contendo, de um lado, os dados do porte pago e, de 

outro, um breve questionário, ou então a realização de uma pesquisa 

qualitativa com uma amostra do público estratégico que recebeu o 

documento. 



Figura 9: O que le ou o pesqui ado a ler o relatório 

O que o levou a ler o relatório? 

Interesse 
Profissional; 100% 
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IJ Ordem dada pela errpresa 

• Interesse Pessoal 

• Interesse Profissional 

o Outros 

Cem por cento dos cntr i tados re ponderam que o 

interesse profissional foi o principal motivo que os levaram a ler o relatório 

d ustentabilidade. resposta não surpreende, pois as parte interessada 

qu r c beram o relatório g ralm nte estão ligadas à emprc a de forma 

ma apre ntam um intere grand cm relação ao de n olvimento 

d açõ ocialm nt re pon á e1 sustentá ei e rentá ei para aplicar cu 

r curo , por 1 o o intere e ·profis ional' dos qu participaram da 

pc quisa. Para o público que recebeu o relatório, principalmente por 

integrarem o departamento de Relações com [nvestidores, as informações 

contida no relatório têm um potencial de intere e grande, já que, por meio 

do r latório é po í el a aliar o chamado '· in estim nto socialmente 

r pon á eis · l R que con id ram que empre a sustentá geram alor 

para o acioni ta no longo prazo poi estão mai preparada para enfrentar 

ri co econômico , ociais e ambientais. 

O resultado dessa pergunta , que destaca que as pessoa 

qu ti v ram ace o ao relatório têm a questão profissional como moti adora 

da 1 itura d mon tra que o int resse pelas inforrnaçõ contidas no 
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relatório, pode ser considerado um fator facilitador da promoção do diálogo 

entre o público e a empresa por meio do relatório de sustentabilidade. 

Conhecer suas reações, e tentar identificar os das pessoas com o qual 

estabelece o intercâmbio, são fatores facilitadores da comunicação bem 

sucedida. 
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Figura 1 O - Grau de di ti cu Idade no acesso ao relatório. 

Você considera que o acesso ao relatório foi: 

• Fácil 

• DifK:il 

• Outros 

A resposta a essa pergunta reflete a facilidade que o 

enlr istados ti eram para ac s ar o relatório. É bom lembrar também o fato 

de que, conforme informação anterior, l 0% das pes oa que não 

re ponderam ao questionário, disseram que não o fizeram por que não 

receberam o relatório. Essas partes interessadas fazem parte do cadastro de 

contatos da superintendência de Relações com [nvestidores. 



Figura 11 - Tempo investido na leitura do relatório pelo pesquisado 

Quanto tempo investiu na leitura do relatório? 

rrinutos; 75% 

IJ Não me interessou a leitura 

• Menos de 5 rrinutos 

• De 1 O a 30 rrinutos 

o De 30 rrinutos a 2 horas 

• Outros 
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Segundo T APSCOTT e TICOLL (2005), poucos 

investidores além dos internos têm tempo, concentração e capacidade para 

se informar plenamente. E menos ainda tem tempo para estar ativos - para 

ler assiduamente relatórios empresariais, levantar problemas ou comparecer 

a reuniões anuais. 

A resposta dada pela maioria dos pesquisados revela 

que o tempo que se levou para ler o relatório de sustentabilidade da empresa 

foi um tempo reduzido, levando-se em consideração que o relatórios em 

questão têm 36 páginas. Para essa pergunta, destaque para a resposta de um 

dos p guisados que diz ter levado cinco horas na leitura do documento e foi 

um dos incluídos na opção "Outros". 
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Figura 12 - Como classifica a linguagem utilizada pelo relatório. 

Como classifica a linguagem utilizada pelo relatório? 

De rrédio 

De fác il 
entendirrento; 75% 

• De fácil entendirrento 

• De rrédio entendirrento 

o De dificil entendirrento 

Sobre o ponto de vista da profundidade e tecnicidade 

do conteúdo e formato dos balanços existe muita divergência na literatura. 

Será que eles devem ser estritamente técnicos para serem analisados 

somente por especialistas, ou devem ser simples para que todos os 

stakeholders possam entendê-los? Alguns autores defendem uma forma 

mais simplificada de balanços, dizendo que seu principal objetivo é a 

divulgação de informações para um público (stakeholders) majoritariamente 

não familiarizado com as tecnicidades da contabilidade. 

Em relação ao resultado das respostas a essa 

pergunta, podemos concluir que a facilidade de compreensão das 

informações contidas no relatório de sustentabilidade pelos pesquisados 

pode ser considerado também um fator facilitador que contribuiu para 

promover o diálogo entre a empresa e o público, já que setenta e cinco por 

cento dos participantes da pesquisa consideraram o relatório de 

sustentabilidade de fácil leitura. 

É bom destacar que são poucas as empresas que 

publicam relatórios que o investidor médio consiga entender imediatamente. 
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Quando muito, existe um excesso de informações apresentadas de maneira 

confusa. 

Outro aspecto a ser considerado em relação a essa 

pergunta é o fato do relatório, mesmo contendo informações relativas à 

sustentabilidade, isto é, às dimensões ambientais, econômicas e sociais, ter 

em sua formatação um aspecto de peça de marketing, isto é, feita com o 

objetivo de vender a imagem da empresa, já que possui muitas imagens, 

cerca de 38 em 36 páginas, sendo a maioria das imagens relativa a fotos de 

animais e natureza em geral. Essa característica do relatório pode ter 

contribuído para o 'fácil entendimento' relatado pela maioria dos 

entrevistados, mas é necessária uma avaliação maior. 

Segundo SCHARF (2003, p. 4), "as informações que 

constam do balanço não são necessariamente compatíveis com os dados que 

a empresa gostaria de expor numa peça de marketing. Além disso, os dois 

produtos destinam-se, com freqüência, a públicos distintos". 

Por isso, de alguma forma, é importante que a 

empresa, ao traçar a estratégia de formatação do documento, seja capaz de 

dosar o uso de fotos e outros instrumentos que podem, de alguma forma, 

comprometer a credibilidade do documento, já que, num primeiro momento, 

a impressão que se tem é que a empresa quer passar somente informações 

positivas, sem levar em consideração eventuais problemas ocorridos durante 

o período relatado. 

Por isso, é importante tomar cuidado para não haver o 

que KUNSCH (2003) define como manipulação da informação. "Na 

comunicação organizacional, uma ocorrência freqüente é a filtragem da 

informação na comunicação ascendente. "Manipula-se a informação para 

que esta seja percebida positivamente pelo receptor. É comum as bases 
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esconderem informações desfavoráveis nas mensagens que chegam aos 

escalões dirigentes" (KUNSCH, 2003, p. 77). 



Figura 13- Dentro do relacionamento com a empresa, o pesquisado se viu 
representado. 

Você , dentro do relacionamento atual que mantém com a 
empresa, se viu representado nas informações contidas no 

relatório? 

Sim; 100% 
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Levando-se em consideração que a pesqmsa foi 

realizada com profissionais do setor financeiro, entre eles, acionistas, a 

resposta à pergunta foi totalmente coerente, pois, o relatório da empresa 

contém uma série de informações relacionadas a esse público específico . 

Entre elas que só em 2004, 9,88% dos resultados da empresa foi dirigida aos 

acionistas, na Distribuição do Valor Adicionado (OVA). Outra questão a 

ser considerada a partir desse resu ltado é o fato desse público ao responder 

que se viu representado dentro do relatório, apresentar um outro fator que 

pode ser considerado como facilitador da promoção do diálogo da empresa 

com as partes interessadas; que é o de se identificar com as informações 

contidas no documento e, por isso, ter uma motivação maior ao acessar as 

informações. 



Figura 13 - A partir da leitura do relatório é possível afirmar que a empresa 
caminha rumo à sustentabilidade. 

A partir da leitura do relatório, é possível afirmar que a 
XXXX é uma empresa que caminha rumo à 

sustentabilidade? 
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Não; 50% Sim; 50% 
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Essa talvez tenha sido uma das perguntas mais 

importantes do questionário da pesquisa que, entre outros objetivos, visa 

analisar se as in formações contidas no relatório podem evidenciar ou sugerir 

que a empresa caminha rumo a sustentabilidade. 

Segundo ALMElDA (2002), o relatório de 

Sustentabilidade é, antes de tudo, o reflexo do andamento da empresa no 

caminho da sustentabilidade. Além de uma peça de comunicação destinada 

à análise dos stakeholders da empresa, ele é também uma excelente 

ferramenta de gestão interna, pois permite medir, de maneira dinâmica, a 

evolução da empresa em relação a seus objetivos, constatar e corrigir erros 

de direcionamento ou de estratégia, e definir e quantificar um esforço 

através do tempo . 

Um relatório bem elaborado pode tanto influenciar o 

comportamento e as decisões dos stakeholders, quanto permitir engajá-los, 

tomando-se uma ferramenta de gestão essencial à conduta de uma estratégia 

de Desenvolvimento Sustentáve l. 



76 

Os relatórios sobre sustentabilidade criam condições 

para que as ONGs, os investidores, as corporações, os governos, as 

entidades trabalhistas e outros stakeholders avaliem o progresso das 

organizações na implementação de iniciativas voluntárias e de outras 

práticas capazes de respaldar e promover o desenvolvimento sustentável. 

É bom destacar que a empresa em estudo utiliza o 

modelo do Ibase, que contém as seguintes informações, conforme mostra a 

figura abaixo: 



Figura 15 : Demonstrativo do Modelo !base 

Demonstrativo do modelo lbase 

1) Base de Cálculo 2001 2000 
Valor (Mil Reais) Valor (Mil Reais) 

Receita Liquida (RL) 

Resultado Operacional [RO) 

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
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2) 1 d d s · · 1 t Valor % Sobre O/o Sobre Valor º/o Sobre % Sobre 
n 1ca ores oc1a1s n ernos (Mil R$) FPB RL (Mil R$) FPB RL 

Alimentação 

Encargos sociais compulsórios 

Previdência privada 

Sa úde 

Segurança e med icina no trabal ho 

Educação 

Cultura 

Capacitação 
e desenvolvimento profissional 

Educação 

Cu ltura 

Saúde e saneamento 

Habitação 

Esporte 

Lazer e diversão 

Creches 

Alimentação 

Outros 

co ntinua 



c1 1t1 ti nu a~·;i o 

4) Indicadores Amb1enta1s 

Re!acionados com a operação 
da empresa 

Em prog ramas e/ou projetos ex:ernos 
Tota l dos Investimentos 
em Meio Ambiente 

5) Indicadores do Corpo Funcional 

N de empregados ao õna l do per'odo 

N • de acmissiies duranrc o pe~ iodo 

N de empregados terceirizados 
N· de empregados acima de 45 anos 

N• de mu lheres que traba lham 
na empresa 

% de cargos de c· efia ocupados 
por mulheres 

N •de negros que trabalham 
na empresa 

o.:> de cargos de chefia ocupados 
por negros 
N• de empregados portadores 
de deficiência 

6) Informações Relevantes quanto ao Exerc 1c10 da Cidadania Empresaria l 

Re lação entre a ma ior 
e a menor remuneração na empresa 
Numero total de acidentes de traba lho 

Os projetos sociais e ambientais ( 1 ( 1 ( 1 
desenvolvidos pe la empresõ pela direção :odos os 
foram defin idos: direção e gerências empregados 
Os padrões de segura nça ( 1 ( 1 ( 1 
e sa lubridade no ambiente pela direção :odos os 
de traba lho foram deínidos: direção e gerências empregados 

[ 1 [ 1 ( 1 
A previdencia privada contempla: di reção direção todos 01 

e gerências empregados 

A participação nos lucros ( 1 ( 1 ( ) 

direção direção todos os ou resu ltados con templa: 
e gerências em pregados 

Na seleção dos fornecedores, 
( 1 ( 1 ( 1 os mesmos padrões êticos 

não são são são 
e de responsabilidade social 

considerados sugeridos exigidos 
e ambiental adotados pe la empresa : 
Quanto â participação ( 1 ( J ( ) 

dos empregados em programas não se apóia organiza 
de trabalho voluntãrio. a empresa : envolve e incen tiva 

7) Outras lnformacÕe\ 

Mais informações, consulte www.balancosocial.org.br. 

7 

[ 1 [ 1 ( 1 
pela dir:çào :odos 01 

~ ir! ~ão e .ierer.c:as empregado; 
( j ( J [ ) 

pe a cir:;ão :oaos :a 
dire;ão : ;cr~nc: as em ~regados 

( 1 ( 1 ! 1 
direção direção todos 01 

e gerencias empr!gados 

( 1 ( 1 ( 1 
direção direção todos os 

e gerências empregados 

( ) ( ) ( 1 
não são são são 

considerados sugeridos exig idos 

( J ( 1 ( 1 
nao se apõia organiza 

envolve e incentiva 

empresa 

internacionalmente, a partir de sua inclusão em um dos índices mais 

Por se tratar de uma reconhecida 

importantes do mundo, que reúne as principais empresas sustentáveis do 
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planeta, fica evidente demonstrar que as informações disponibilizadas por 

meio do relatório, conforme o modelo acima, podem, de alguma forma, 

inviabilizar uma avaliação eficiente sobre o fato da empresa caminhar ou 

não rumo à sustentabilidade. De acordo com especialistas, somente o 

modelo do GRI seria capaz de possibilitar essa avaliação. 

O modelo permite que o relatório de sustentabilidade da 

empresa crie condições para que as ONGs,os investidores, as corporações, 

os governos, as entidades trabalhistas e outros stakeholders avaliem o 

progresso da organização na implementação de iniciativas voluntárias e de 

outras praticas capazes de respaldar e promover o desenvolvimento 

sustentável, diz Allen White, diretor da GRI. 

O modelo do GRI parte do conceito do "tripie bottom 

fine" (desenvolvido pela empresa de consultoria inglesa SustainAbility). O 

conceito de TBL envolve a avaliação de elementos ambientais, sociais e 

econômico-financeiros de forma integrada, abrangendo-as da seguinte 

forma: 

Econômica - Inclui informações financeiras, mas não se limita a isso. Inclui 

também salários e beneficios, produtividade dos trabalhadores, criação de 

empregos, despesas com pesquisa e desenvolvimento, despesas com 

terceirização e investimentos em treinamento de recursos humanos, entre 

outros. 

Ambiental - Inclui, por exemplo, os impactos de processos, produtos e 

serviços sobre o ar, a água, o solo, a biodiversidade e a saúde humana. 

Social - Incluí, entre outros, dados sobre segurança do trabalho e saúde do 

trabalhador, direitos trabalhistas, rotatividade da mão-de-obra, direitos 

humanos e salários e condições de trabalho nas operações terceirizadas. 
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De acordo com o GRI, os atuais indicadores existentes 

no modelo de relatório utilizado pela empresa estudada não podem ser 

considerados "indicadores de sustentabilidade", exatamente por que as três 

dimensões são tratadas individualmente. Por isso, os atuais indicadores 

apresentados no relatório da empresa em estudo não poderiam, de acordo 

com o GRI, dizer se a empresa caminha rumo à sustentabilidade. 

Por outro lado, pelo fato de a empresa estudada ser 

global, a utilização do GRI seria ideal, levando-se em conta que a missão da 

GRI é tomar os balanços sociais tão difundidos quanto os relatórios 

financeiros corporativos. Para tanto, ela se empenha em produzir e 

disseminar um modelo que possa ser aplicado globalmente. A importância 

de se padronizar os balanços sociais produzidos por empresas de setores ou 

países diferentes é a de se criar um instrumento que permita comparações do 

desempenho, dos desafios e soluções encontrados por cada um. (SCHARF, 

2003) 

De acordo com ALMEIDA (2003, p.76) os verdadeiros 

indicadores de sustentabilidade resultarão na integração e cruzamento dos 

parâmetros econômicos, ambientais e sociais. O modo de fazer essa 

integração é ainda um desafio a ser superado. As últimas atualizações dos 

Guide/ines já incluem alguns indicadores integrados, classificados em dois 

tipos: os que buscam relacionar o desempenho da organização no nível 

micro com as condições econômicas, ambientais ou sociais no nível macro 

(por exemplo as emissões atmosféricas de uma empresa em relação à 

qualidade do ar local); e os que buscam atravessar duas ou mais dimensões 

- econômica, ambiental e social - do desempenho da organização. Mas o 

próprio GRI reconhece que sua aplicação está em estágio embrionário e 

oferece os indicadores apenas a título de experiência. 



Figura 16: Capacidade de identi ficaçào do pnnc1pa1 indicadores de 

sustentabi lidade. 

Foi possível , através da leitura do relatório, identificar os 
principais indicadores de sustentabilidade, isto é, os 

indicadores econômicos, sociais e ambientais da empresa? 

Não; 50% Sitrc 50% 
I• Sim 

• Não 

A resposta a essa pergunta é um complemento à 

re po ta anterior sobre o caminho da empre a rumo à sustentabilidade. D 

acordo com o r ultado, metade dos participante conseguiu identificar o 

principais indicadores econômico sociais e ambientais da empresa, mas a 

outra metade não conseguiu avaliar. Isto d monstra uma dificuldade que 

pode ser avaliada previamente pela disposição onde foram inseridas as 

informações sobre os indicadores dentro do relatório. Esses indicadores 

foram disponibilizados no relatório em letras reduzidas e ao final do 

documento, fato que poderiam ser os re pon áveis pela dificuldade na 

identificação do indicadore encontrada por m tade do pe quisado . É 

importante em um relatório como esse que as informações s jam 

disponibilizada de forma clara para evitar qualquer ruído ou barreira na 

comunicação. Confom1e descreve REDFlELD ( 1980), uma das barreiras de 

comunicação, que nesse caso pode ser observada, são as de origem 

semântica, que ão aquelas que decorrem do uso inadequado de uma 

linguagem não comum ao receptor ou a grupo vi ados. [ to é, os código e 
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signos empregados que não fazem parte do repertorio do conhecimento em 

determinado ambiente comunicacional. 

Outra barreira que poderia ter dificultado o 

entendimento dos indicadores no relatório poderia ter sido o excesso de 

informações dentro do documento: 

A sobrecarga de informações de toda ordem e nas mais 

variadas formas, a proliferação de papéis administrativos e institucionais, 

reuniões desnecessárias e inúteis, um número crescente de novos meios 

impressos, eletrônicos e telemáticos, tudo isso tem causado uma espécie de 

saturação para o receptor. "A falta de seleção e de prioridades acaba 

confundindo o público em vez de propiciar uma comunicação eficaz. E 

impossível às pessoas observarem e assimilarem todas as mensagens com 

que são bombardeadas no seu ambiente social e nas organizações onde 

trabalham", revela KUNSCH (2003, p. 76). 



Figura 17: Avanços nos indicadores da empresa 

Conseguiu, através do relatório atual, identificar avanços nos 
indicadores da empresa em relação aos resultados 

apresentados em relatório anterior? 
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A pesquisa, conforme informado anteriormente, levou 

em consideração que as pessoas que receberam o relatório de 2004, tinham 

tido acesso também a relatórios anteriores, conforme informação passada 

pelo corpo técnico da empresa. Por isso, o fato de os pesquisados 

responderem que foi possível identificar avanços nos indicadores da 

empresa pode ser considerado um fator positivo. 

A comparabilidade de dados do relatório atual com o 

anterior permite um ponto positivo ao relatório, já que o fato de ser possível 

mensurar a sua evolução através dos anos é um fator significativo. 



Figura 18: Facilidade de compreensão dos indicadores informados 

Você teve uma fácil compreensão dos indicadores 
informados? 

Sim; 100% 
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Apesar de 100% das pessoas responderem que tiveram 

uma fácil compreensão da dos indicadores informados, a forma como eles 

foram apresentados não pode ser considerada a mais "sustentável", de 

acordo com o GRI. Para o gmpo responsável pelo modelo, os relatórios de 

sustentabilidade devem incluir além dos indicadores absolutos, os 

indicadores relativos . Números absolutos não são suficientes para dar um 

panorama completo e acurado das atividades de uma empresa ou 

organização. Números relativos são aqueles que dão uma relação entre dois 

números absolutos do mesmo tipo ou de diferentes tipos. Por exemplo, os 

indicadores de ecoeficiência, que não existe neste relatório, ajudam a 

explicitar a relação entre o desempenho financeiro e o ambiental. Uma 

forma de indicar a ecoeficiência é pela relação entre a unidade de valor do 

produto ou serviço e a unidade de impacto ambiental. 

Ecoeficiência = Valor do produto ou serviço 

Impacto Ambiental 
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A unidade de valor, dizem os Guide/ines, pode ser 

expressa por indicadores monetários, como as vendas líquidas ou valor 

agregado, por unidade de nível de atividade, como a quantidade de produtos 

vendidos, ou pelo valor funcional que um produto confere a seu usuário, 

como mobilidade pessoal, higiene ou segurança. Já a unidade de impacto 

ambiental pode ser calculada a partir de indicadores com uso de energia, 

como de matérias-primas e insumos, poluição de água ou do ar. 

A décima primeira, a décima segunda e a décima 

terceira perguntas foram abertas, dando margem a sugestões e dicas para a 

melhoria do relatório da empresa, sendo as três próximas questões mseridas 

no contexto da pesquisa com o objetivo de contribuir, a partir da opinião dos 

próprios stakeholders, para o aperfeiçoamento do relatório de 

sustentabilidade da empresa estudada. 
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11 - Achou que poderiam ter sido incluídos ou excluídos outros indicadores? 

Indicadores que 
poderiam ser incluídos: 

1 - Número de pessoas 
atingidas/deslocadas por 
construção de 
barragens. 

2 - Inclusão social via 

Indicadores que 
deveriam excluídos 

1 - Freqüência de 

interrupções por 

consumidor. 

fornecimento de energia 2 - Lajida. 
elétrica. 

3 - Indicador da relação 
do consumo de água com 3 - D VA . 
a energia gerada (em 
formato gráfico com 
período mínimo de 5 
anos). 

4 - Maior clareza do 

Comentários gerais: 

1 -A abertura do 
relatório de 
sustentabilidade 
deveria vir com os 
principais indicadores 
de sustentabilidade da 
empresa, como o 
relatório anual realçou 
na segunda capa 
alguns indicadores e na 
3ª página alguns 
gráficos. 
2 - Na leitura dos dois 
relatórios não pareceu 
existir sinergia visto 
que o relatório Anual 
teve, na minha opinião, 
em sua escrita, uma 
conotação de negócio 
(agregar valor) já no 
relatório de 
sustentabilidade a 
escrita foi mais uma 
conotação de caridade 
(o lado bom da 
empresa). 
3 - Primeira impressão 
no tocante as 
informações 
relacionadas com a 
sustentabilidade 
(sinergia econômica, 
social e ambiental) nos 
relatórios é que a 
empresa tem uma 
gestão melhor do que 
ela é comunicada aos 
seus públicos 
estratégicos. 
4 - Falta de índice no 



indicador "Total de 
investimento em Meio 
Ambiente" que foi de 
quase R$ 142 milhões. 

5 - Maior abordagem 
sobre os 186 acidentes 
do trabalho, é um 
indicador que aparece 
mas não é detalhado, 
aparece no Relatório de 
Sustentabilidade na 
página 18 e, no meu 
entender, deveria ter um 
maior detalhamento, 
pois 2004 foi o ano da 
segurança e a meta foi 
trabalhar sem acidentes, 
e também por que 
ocorreu uma redução do 
valor investido em 
Segurança e Medicina 
do Trabalho de R$ 615 
mil para R$ 582 mil. 
6 - Contratação de 
portadores de 
deficiência (Comentário 
adicional do pesquisado: 
Se existe uma legislação 
sobre a contratação de 
portadores de 
deficiência ou 
necessidade especial, 
como a empresa não 
apresenta este 
indicador?). 
7 - Por se tratar de uma 
empresa estatal, sugiro a 
inclusão de mais 
indicadores que 
demonstrem a 
profissionalização da 
empresa em relação a 
ingerência da política do 
Governo do Estado (a 
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relatório de 
sustentabilidade, 
indicadores 
relacionados às obras: 
emissões de resíduos; 
emissões atmosféricas; 
quadro tercerizado, etc. 



empresa possui excelente 
corpo técnico que fez ela 
chegar onde chegou, 
independente de um bom 
ou mau governo no 
estado de XXX). 
8 - Alguns dos 
indicadores do GRJ 
(Global Reporting 
lnitiative) seriam muito 
interessantes uma 
comparabilidade com a 
CPFL, por exemplo. 
9 - Alguns indicadores 
que constam no 
Relatório Anual e no 
caderno Demonstrações 
Financeiras. 
1 O - Maior detalhamento 
sobre capacitação e 
desenvolvimento 
profissional 
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12 - Qual ou quais as informações referentes aos indicadores que considerou mais 
importante? 

1 - Meio Ambiente 
2 - Segurança no trabalho 
3 - Número de acidentes 
4 - Número de negros e deficientes que trabalham na empresa 

13 - De que forma os dados contidos nos indicadores contribuíram para 
informá-lo sobre a empresa. 
1 - A comunicação no relatório está longe da gestão da empresa no que se 
refere à sustentabilidade, por isso apenas o relatório não basta, é 
importante dialogar com executivos da empresa e visitar regularmente seu 
sitio na internet. 
2 - No sentido de que os números validam o discurso da empresa e 
reforçam suas boas práticas de governança corporativa. 
3 - Proporcionando um quadro geral panorâmico da sustentabilidade da 
empresa 
4 - Permitindo que a empresa seja analisada como um todo. 
5 - Promovendo a comunicação por meio de um documento diferenciado e 
bem-informativo. 
6 - Criando condições para que todos os aspectos da empresa sejam 
apresentados em conjunto. 
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Figura 19: A opinião do pesquisado sobre a empresa a partir do acesso ao relatório 

de sustentabilidade. 

A partir do acesso ao relatório de sustentabilidade da 
empresa, sua opinião sobre a empresa: 

Perrreneceu na 

rresrre; 25% 

Setenta e cinco por cento dos pesquisados disseram que 

a opinião sobre a empresa melhorou a partir do acesso ao relatório. Aqui é 

necessário tomar cuidado com alguns fatos. Primeiro, pela própria 

característica do relatório, descrita anteriormente, que apresenta uma 

quantidade grande de imagens, que muito o assemelha a uma peça de 

marketing, pode ter contribuído, de alguma forma, para a resposta favorável 

em relação à pergunta. Por outro lado, é importante analisar que algumas 

informações que podem ser consideradas negativas sobre a empresa foram 

omitidas dentro do relatório. 

Na página 18, por exemplo, do relatório é informado 

que a empresa elegeu o ano de 2004 como o "ano da segurança". A empresa 

revela no relatório que obteve a marca zero em acidentes fatais com pessoal 

próprio, "repetindo o ano anterior". Essa informação, da forma como foi 

colocada, pode gerar conflito na sua interpretação, acreditando quem lê, 

que a empresa não registrou nenhum acidente fatal em 2004. Entretanto, a 

informação encontrada na internet revela dados sobre vítimas fatais de 
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profissionais terceirizados em acidentes ocorridos na empresa como 

informa a matéria abaixo: 

Acidentes de trabalho na XX e terceirizadas são tema de 
audiência: A Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa realiza reunião na próxima quarta
feira ( 1/6/05), para debater acidentes de trabalho com 
mortes, envolvendo trabalhadores da XX, principalmente 
os terceirizados. O requerimento pela audiência pública, do 
presidente da comissão, deputado Durval Ângelo (PT), 
atende à solicitação do Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores na Indústria Energética de XXX 
(Sindieletro ). Na audiência, que acontece às 9 horas, no 
auditório da Assembléia, vão ser apresentadas denúncias 
do sindicato sobre más condições de trabalho na empresa e 
outras irregularidades, especialmente em fimção do 
aumento da terceirização. 

De acordo com o sindicato, devido à terceirização e 
precarização das condições de trabalho, o número de 
mortes por acidentes de trabalho aumentou muito: de 1996 
até março de 2003, 16 funcionários da XX morreram em 
acidentes de trabalho. Já o número de acidentes fatais entre 
os terceirizados, no mesmo período, foi de 49. 

Segundo o Sindieletro, em 2003 e 2004, a XX intensificou 
uma política de redução dos postos de trabalho e, em 
contrapartida, ampliou consideravelmente o número de 
terceirizados e de estagiários. Para comprovar suas 
denúncias, o sindicato mostra a redução do número de 
trabalhadores em relação ao de consumidores: 17.516 
trabalhadores em 1994 para atender a 3,8 milhões de 
consumidores (217 consumidores para cada trabalhador); 
em 2003, eram 11.302 funcionários para 5,7 milhões de 
consumidores, ou seja, 504 para cada trabalhador. A 
empresa estaria também utilizando 250 estagiários como 
mão-de-obra barata, sem a devida supervisão. 

Ação do MPT - Quanto aos terceirizados, há vanas 
denúncias, encampadas inclusive pelo Ministério Público 
do Trabalho, que moveu uma ação civil pública contra a 
XX, em 2003. O MPT constatou que eles não têm os 
direitos trabalhistas respeitados, nem o devido treinamento; 
são submetidos a jornadas longas de trabalho, sem contar 
com condições adequadas de segurança, já que as suas 
empregadoras não cumprem obrigações fundamentais 
relativas à segurança e saúde do trabalho. Segundo o 
Sindieletro, todos esses fatos vem provocando acidentes, 
muitos deles fatais. Outro agravante é o de que os 
terceirizados, exercendo muitas vezes, funções idênticas a 
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funcionários, auferem remuneração de menos de um terço 
desses últimos. 

Na mesma ação, também são apontadas irregularidades 
praticadas pela XX com seus empregados, que muitas 
vezes, são submetidos a condições de trabalho inadequadas 
e sem segurança. O MPT ainda detectou que a XX vem 
terceirizando serviços como a construção e manutenção de 
redes elétricas, de iluminação pública e leitura de 
medidores. Por esse motivo, o órgão concluiu que a 
terceirização na empresa "é ilícita, tanto por se tratar de 
locação de mão-de-obra e não transferência de serviços, 
como também por incidir em sua atividade-fim e 
permanente". 

É importante destacar que a transparência das 

empresas é um critério importante para avaliar a responsabilidade social de 

uma organização. A quantidade e qualidade das informações 

socioambientais disponíveis ao público de uma empresa balizam o 

comprometimento social desta empresa. Somente com informações 

detalhadas e confiáveis seus stakeholders podem avaliar se realmente a 

empresa está cumprindo suas responsabilidades frente à sociedade. 

Vale destacar a partir dessa constatação, que a 

transparência é um princípio fundamental e a base para a responsabilidade 

de todas as organizações. Ela exige que, independentemente do formato e 

conteúdo do relatório, os usuários sejam plenamente informados sobre os 

processos, procedimentos, hipóteses usados na sua elaboração. Essa 

transparência na elaboração é um exercício de responsabilidade - a 

explicação clara e aberta das ações da organização para todos os 

interessados. A transparência é fundamental para qualquer espécie de 

relatório ou divulgação. 

Para COSTA (2001, p. 58), um dos grandes 

especialistas internacionais na área de imagem corporativa, "a imagem de 

empresa é a representação mental, no imaginário coletivo, de um conjunto 



92 

de atributos e valores que funcionam como estereotipo e determinam a 

conduta e opiniões desta coletividade". 

Na percepção desse autor, a imagem corporativa pode 

ser resultante de efeitos de razões diversas, ou seja: a imagem da empresa é 

um efeito de causas diversas: percepções, induções e deduções, projeções, 

experiências, sensações, emoções e vivencias dos indivíduos, que um modo 

ou outro - direta ou indiretamente - são associadas entre si (o que gera o 

significado da imagem) e com a empresa que é seu elemento indutor e 

capitalizador. 

Para VILLF ÃNE ( 1999, p. 30), "imagem corporativa 

é a integração na mente de seus públicos de todos os inputs emitidos pela 

empresa em sua relação ordinária com eles". Isto é, a imagem se constrói na 

mente dos públicos e os inputs constituem uma grande variedade de 

manifestações das organizações, por meio dos seus atos e da comunicação. 
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9. CONCLUSÃO 

A utilização de relatório de sustentabilidade como meio 

para divulgar os indicadores de sustentabilidade das empresas é cada vez 

mais comum. Em 2002, cerca de 250 empresas brasileiras por ano 

publicavam seus relatórios. Hoje, esse número é maior. Mas o que se 

constata é que a falta de uma lei específica para regulamentar a apresentação 

de dados das empresas brasileiras impede, muitas vezes, que os relatórios 

deixem de ser peças de marketing para se transformarem em efetivas 

ferramentas de comunicação das empresas com suas partes interessadas e 

instrumentos de mensuração e comparação da evolução das corporações, 

que integram os vários setores da economia brasileira, rumo à 

sustentabilidade. 

No Estudo de Caso analisado foi possível identificar 

que alguns fatores foram positivos e facilitadores no processo de promoção 

do diálogo entre a empresa e partes interessadas por meio do relatório de 

sustentabilidade. O interesse pelas informações contidas no relatório pelos 

pesquisados revelou uma importante motivação para que eles buscassem se 

inteirar sobre as informações contidas no relatório. 

Outra característica que facilitou a promoção da 

comunicação foi o fato das partes interessadas pesquisadas se virem, de 

alguma forma, representadas nas informações contidas no relatório de 

sustentabilidade. E, por último, a facilidade na compreensão dos dados, 

descrita pelos pesquisados, pôde ser considerado, da mesma forma que os 

anteriores, um aspecto facilitador da promoção da comunicação do relatório 

analisado com as partes interessadas. 
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Ao avaliar se as informações contidas no relatório de 

sustentabilidade, de alguma forma, sugeriam que a empresa caminhava 

rumo à sustentabilidade, foi possível identificar que, apesar de 50% dos 

pesquisados afirmarem que sim, constatou-se, tendo como base a 

bibliografia referencial, que o modelo de relatório atualmente utilizado pela 

empresa, o modelo do Instituto !base, não favorece à uma análise mais 

profunda sobre os indicadores, que são apresentados de forma não 

integrada. Ao contrário, de acordo com os especialistas, somente o modelo 

GRI possibilitaria um acompanhamento mais eficaz da empresa rumo à 

sustentabilidade, já que ele permite que sejam criadas condições para que as 

ONGs, os investidores, as corporações, os governos, as entidades 

trabalhistas e outros stakeholders avaliem o progresso da organização na 

implementação de iniciativas voluntárias e de outras praticas capazes de 

respaldar e promover o desenvolvimento sustentável. Partindo do conceito 

"tripie bottom fine", o modelo envolve a avaliação de elementos ambientais, 

sociais e econômico-financeiros de forma integrada. 

A pesquisa revelou também que a empresa conseguiu 

demonstrar avanços nos seus indicadores a partir da comparação do 

documento de 2004 com relatórios anteriores acessados pelos pesquisados. 

O acesso ao relatório também possibilitou que as partes interessadas 

pesquisadas melhorassem suas opiniões sobre a empresa, beneficiando 

diretamente sua imagem. 

Como resultado da pesquisa foi possível concluir que é 

amplamente importante que a empresa promova, de forma mais 

participativa, o planejamento estratégico para a produção e distribuição do 

relatório, para que ele possa ser utilizado efetivamente como um meio de 

comunicação com todas as partes interessadas, bem como ser um 

instrumento que vai contribuir para construir a confiança da empresa com a 

sociedade, por meio da transparência e do diálogo aberto sobre desempenho, 

prioridades, e sustentabilidade. 
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É importante questionar o fato de apenas uma pequena 

parte dos stakeholders ter tido acesso ao relatório. Consumidores, ONGs, 

funcionários, entre outros não foram contemplados com o recebimento do 

relatório. Isso, em um primeiro momento, pode demonstrar um descaso da 

empresa com esses públicos. Mas, numa análise mais direta, o que foi 

possível constatar a partir das avaliações feitas durante todo o trabalho e na 

visita à empresa, é que não foi dedicado um tempo específico pela equipe 

de produção do relatório, para se discutir e decidir um aspecto tão 

importante como esse. 

Essa limitação na distribuição do relatório pode 

significar no futuro um grande prejuízo da imagem da companhia. Apesar 

de não terem recebido diretamente o documento da empresa, representantes 

do sindicato conseguiram acessar as informações disponibilizadas no 

relatório e divulgaram, a partir daí, informações que poderiam ter abalado 

gravemente a reputação da empresa. 

É bom destacar que nesse sentido, a empresa precisa 

adotar o que TAPSCOIT e TICOLL (2005) definem como uma visão 

contemporânea em relação à opinião sobre as partes interessadas da 

empresa. Isto é, a empresa precisa ouvir, junto com "a voz do dono", 

também a voz dos stakeholders: empregados e suas famílias, consumidores, 

fornecedores, legisladores, habitantes da região em que a empresa opera e 

organizações da sociedade em geral. São indivíduos, instituições, 

comunidades e outras empresas, que com ela interagem, numa relação de 

influencia mutua. 

Outro ponto focal que precisa ser analisado é o fato da 

empresa, mesmo tendo expressão global, utilizar como base para produção 

de seu relatório o modelo do lbase. O GRI, sem dúvida alguma, se 

apresenta, a partir de todos os aspectos analisados, como o modelo ideal 
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referencial para a empresa. 

Não é possível deixar de destacar também o fato da 

apresentação do relatório se parecer muito com uma peça publicitária. Este 

fato pode levar às pessoas que acessam o documento a terem uma imagem 

não real da empresa. É necessário que as informações sejam apresentadas de 

forma transparente e clara, e que sejam elas - as informações - o grande 

motivo de interesse dos leitores e não as imagens, que podem dispersar e 

tirar o foco das informações, que são as matérias-primas essenciais para 

uma avaliação do desempenho da empresa rumo à sustentabilidade. 

Por fim, vale destacar que não é pelo fato de existir 

uma comunicação formalizada ou sistematizada que todos os problemas de 

uma organização estão ou serão resolvidos. O importante é observar que 

cada vez mais as empresas buscam uma harmonia maior com as partes 

interessadas, que são fundamentais atores para a existência da empresa. A 

partir desse estudo, constatou-se que a empresa objeto do Estudo de Caso 

deverá percorrer um importante caminho ainda no sentido de buscar cada 

vez mais sua integração com os seus diversos públicos, e promover o 

desenvolvimento sustentável. 
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ANEXOS 

ANEXO l - MODELO DE QUESTIONÁRIO: 
Público-alvo: Partes interessadas 
Nome: 
1 - Relacionamento atual com a empresa: 
{ ) Funcionário 
{ ) Cliente 
{ ) Comunidade 
( ) Acionista 
{ )ONG 
{ ) Fornecedor 
{ ) Imprensa 
( ) Outros. Especificar: ........ ................. . 

2 -Como tomou conhecimento do relatório da empresa: 
{ ) Distribuição na empresa 
( ) Internet 
{ ) Imprensa 
( ) Comunicação Interna 
( ) Outros. Especificar: ....................... . 

3 -O que o levou a ler o relatório? 
( ) Ordem dada pela empresa 
( ) Interesse pessoal 
( ) Interesse profissional 
{ ) Outros. Especificar ... ...... . 

4- Você considera que o acesso ao relatório foi: 
{ ) Fácil 
{ ) Dificil 
( ) Outros. Especificar ....... . 

5 -Quanto tempo investiu na leitura do relatório? 
( ) Menos de 5 minutos. 
( ) De dez a trinta minutos. 
{ ) De trinta minutos a duas horas. 
( ) Outros. Especificar: ......... .... . 

6 -Como classifica a linguagem utilizada pelo relatório: 
( ) De fácil entendimento 
( ) De médio entendimento 
{ ) De dificil entendimento 
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Descreva as informações obtidas através do relatório que mais chamaram a 
sua atenção. 
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7 -Você, dentro do relacionamento atual que mantém com a empresa, se viu 
representado nas informações contidas no relatório. 
( ) Sim 
()Não 

8 -Indicadores de Sustentabilidade - Foi possível, através da leitura do 
relatório, identificar os principais indicadores de sustentabilidade, isto é, os 
indicadores econômicos, sociais e ambientais da empresa? 
( ) Sim 
( )Não 

9 -Conseguiu, através do relatório atual, identificar avanços nos indicadores 
da empresa em relação aos resultados apresentados em relatório anterior? 
( ) Sim 
( ) Não 

l O -Você teve uma fácil compreensão dos indjcadores informados. 
( ) Sim 
( )Não 

11 -Achou que poderiam ter sido incluídos ou excluídos outros indicadores? 
Quais? 
Incluídos: 
Excluídos: 

12 -Qual ou quais as informações referentes aos indicadores que considerou 
mais importante? 

13 -De que forma os dados contidos nos indicadores contnbuíram para 
informá-lo sobre a empresa? 

14 -A partir do acesso ao relatório de sustentabilidade da empresa, sua 
opinião sobre a empresa: 
( ) Piorou 
( ) Permaneceu a mesma 
( ) Melhorou. 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
DO PARTICIPANTE 

Nome Sr(a). 

Idade Sexo de naturalidade ------ ---------

domiciliado em 

De profissão----------------- e RG 

foi informado detalhadamente sobre a pesquisa intitulada "A 
COMUNICAÇÃO DE INDICADORES POR MEIO DE RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE - ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA". 

O(a) sr( a). foi plenamente esclarecido de que ao responder as 
questões que compõem esta pesquisa estará participando de um estudo de 
cunho acadêmico, que tem como objetivo analisar o relatório de 
sustentabilidade como parte da estratégia de comunicação dos indicadores 
de sustentabilidade de uma empresa, avaliando a sua capacidade de diálogo 
com as partes interessadas. 

Embora o(a) Sr( a) venha a aceitar a participação nesta pesquisa, está 
garantido que o(a) sr(a). poderá desistir a qualquer momento, inclusive sem 
nenhum motivo, bastando para isso, informar sua decisão de desistência, da 
maneira mais conveniente. Foi esclarecido ainda que, por ser uma 
participação voluntária e sem interesse financeiro, o(a) sr(a) não terá direito 
a nenhuma remuneração. A participação na pesquisa não incorrerá em riscos 
ou prejuízos de qualquer natureza. 

Os dados referentes ao sr(a) serão sigilosos e privados, sendo que o(a) sr(a) 
poderá solicitar informações durante todas as fases da pesquisa, inclusive 
após a publicação da mesma. 

A coleta de dados para a pesquisa será desenvolvida através de entrevistas 
individuais, garantindo-se privacidade e a confidência das informações e 
será realizada pela acadêmica Maria das Graças Rodrigues Pereira Lara, 
sob a supervisão do Prof. Arlindo Philippi Junior. 
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A EXO 3 - REL TÓ RlO DE SUSTE TABlUD DE DO ESTUDO DE 
CASO 2004 

Descrições 
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