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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou analisar o relatório de sustentabilidade 2011 das 

empresas pesquisadas, de forma a verificar se as informações contidas neste 

relatório estão apresentadas de maneira efetiva em relação aos aspectos e 

conceitos pesquisados, no que tange os temas Sustentabilidade e Gestão 

Sustentável. A opção de se restringir a pesquisa as empresas que participaram do 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2011 da BM&FBovespa, foi em 

decorrência da complexidade dos temas Desenvolvimento Sustentável e 

Sustentabilidade, bem como a percepção de que as companhias em geral ainda 

estão em plena discussão conceitual quanto a sua amplitude, abordagem e 

aplicação no âmbito empresarial. Os dados pesquisados e utilizados para realização 

deste estudo foram extraídos de vasta pesquisa bibliográfica sobre o tema e do site 

oficial das empresas objeto desta pesquisa. Por fim, observou-se que nos relatórios 

de sustentabilidade 2011 das empresas pesquisadas, não foram constatadas 

informações de maneira efetiva sobre resultado econômico das ações decorrentes 

da sustentabilidade, em concordância com as definições desta pesquisa. 

 

Palavra-chave: Empresa Sustentável. Relatório de Sustentabilidade. Gestão 

Econômica Sustentável.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the sustainability report 2011 of the companies 

surveyed, in order to verify that the information contained in this report are presented 

effectively for aspects and concepts surveyed regarding the topics Sustainability and 

Sustainable Management. The option to restrict the search firms that participated in 

the Corporate Sustainability Index (ISE) in 2011 of the BM&FBovespa, was due to 

the complexity of the issues Sustainable Development and Sustainability, as well as 

the perception that companies in general are still in full conceptual discussion as to 

its breadth, approach and application in business. Data analyzed and used for this 

study were drawn from extensive literature search on the topic and the official 

website of the company object of this research. Finally, it was observed that the 

sustainability reports of companies surveyed in 2011, were not detected information 

effectively on the economic result of actions arising from sustainability, in accordance 

with the definitions of this research. 

 

Key-words: Sustainable Enterprise. Sustainable Report. Sustainable Economic 

Management.  
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INTRODUÇÃO 
 

Em diversos estudos têm-se escrito, falado, debatido e principalmente 

utilizado como “jargão” os termos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

nas áreas política, social, acadêmica e mídias em geral. Concomitantemente com 

este fenômeno social, também é percebida a preocupação da sociedade em geral, 

com os problemas relacionados ao aquecimento global, poluição em geral, escassez 

de materiais e matérias-primas, desmatamento de florestas, degradação de solos, 

pobreza, desemprego e crescimento populacional acentuado, resultando em 

algumas ações governamentais na direção de mitigar e/ou evitar o agravamento 

destes. 

Deste ponto em diante, é notório os reflexos causados nas organizações 

empresariais, sejam estes por novas leis e diretrizes do cenário político o qual estão 

inseridas, seja por pressão da competitividade oriunda dos clientes, fornecedores, 

comunidades ou aumento dos custos dos recursos devido à escassez. O fato é que 

as grandes organizações já carregam esta bandeira, assinam tratados, seguem 

normas, criam políticas e procedimentos e em muitos casos explicitam em sua 

missão, visão e valores os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável.  

No entanto, de acordo com a linha de tempo do desenvolvimento sustentável, 

elaborado pela IISD – International Institute for Sustainable Development (2012), o 

marco inicial, onde foi constatada a preocupação com os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais, concomitantemente, foi em 1962 com a publicação do artigo 

chamado Silent Spring de Rachel Carson, onde é abordado um cenário de catástrofe 

devido ao uso de agrotóxicos na agricultura. Desde então já somam mais de 100 

grandes marcos de extrema relevância, através de conferencias, tratados, 

publicações, normas internacionais entre outros, permeando todas as décadas até o 

presente momento.    

Diante deste cenário, este trabalho de pesquisa pretende contribuir com um 

melhor entendimento quanto à conexão, que uma empresa de extrema relevância no 

Brasil, está fazendo entre os conceitos de desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade à gestão de seus negócios, de modo a constatar este fenômeno 

através do seu Relatório de Sustentabilidade 2011.   
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PROBLEMA DE PESQUISA 
 

De acordo com GIL (2002, p.24) um problema é considerado de natureza 

científica quando envolve variáveis que podem ser testáveis, ou seja, são 

suscetíveis de observação ou de manipulação, podendo ser determinado por razões 

de ordem prática ou científica. Recomenda que o problema deva ser formulado 

como pergunta, pois é uma maneira fácil, direta e facilita a sua identificação por 

parte de quem consulta o projeto ou o relatório da pesquisa. 

Segundo YIN (2010, p.31) a definição da questão de pesquisa é 

provavelmente o passo mais importante a ser dado no processo de pesquisa e relata 

que um esquema básico de categorização para os tipos de questões de um 

problema, é a série conhecida de perguntas: “quem”, “o que”, “onde”, “como” e 

“porque”.  

No entanto, a alta direção das companhias busca informações rápidas, 

precisas e seguras para o seu processo decisório e na atualidade o tema 

sustentabilidade vem sendo um ponto de destaque para estes processos, de forma a 

chamarem a atenção pelas regulamentações, custos e responsabilidades onerosas. 

HART e MILSTEIN (2003, p.56) atentam que a idéia de sustentabilidade vem 

sendo representada pela elevação de expectativas em relação aos desempenhos 

sociais e ambiental, apresentando que uma empresa para ser sustentável necessita 

gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais. Abordam 

também que por trás desta problemática equação de três variáveis, podem existir 

diversas oportunidades para se gerar valor ao acionista, através dos desafios 

globais associados à sustentabilidade que podem resultar na identificação de 

estratégias e práticas que contribuam para este fim, ou seja, uma sociedade mais 

sustentável e com geração de valor ao acionista.   

Diante do exposto acima, desenvolve-se a pesquisa objetivando responder a 

seguinte questão problema: os relatórios de sustentabilidade das empresas 

analisadas apresentam de maneira efetiva informações sobre resultado econômico 

das ações decorrentes da sustentabilidade?  

 

 



16 
 

  

OBJETIVOS 
 

Com o aumento da importância e dos impactos que o tema sustentabilidade 

está exercendo na estratégia e na gestão das empresas no mundo todo, o objetivo 

geral desta pesquisa é analisar o relatório de sustentabilidade 2011 das empresas 

selecionadas, de forma a verificar as informações sobre resultado econômico das 

ações decorrentes da sustentabilidade.   

Destaca-se a seguir os principais objetivos específicos: 

•  Demonstrar os aspectos e conceitos do que tange os temas 

Sustentabilidade, Mensuração do Resultado Econômico, Gestão Sustentável e 

Indicadores GRI de forma a subsidiar a análise dos relatórios. 

• Analisar se as informações contidas nos relatórios selecionados estão 

apresentadas de maneira efetiva em relação aos aspectos e conceitos pesquisados. 

•   Buscar averiguar o resultado econômico oriundo das ações de 

sustentabilidade. 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Brasil atravessa um bom momento em sua economia, se considerarmos a 

estabilidade econômica, aumento da renda e do consumo, redução da desigualdade 

social e investimentos em diversos setores da economia. Com o fenômeno da 

globalização e também o crescimento da economia dos países emergentes (BRIC – 

Brasil, Rússia, Índia e China), resultou em um aumento na demanda e nos preços de 

commodities, conseqüentemente favorecendo o Brasil devido a sua alta 

competitividade. Com a crise de 2008 a economia brasileira se fortaleceu através do 

mercado interno e hoje os investimentos nos setores públicos e privados nas áreas 

de infra-estrutura, logística, agronegócio, petróleo & gás e industriais (siderurgia, 

cimento, mineração e outros) são considerados promissores em função da 

necessidade dos próximos anos, os quais já contam com demandas oriundas da 

copa do mundo de 2014 e das olimpíadas de 2016. 

A ONU - Organização das Nações Unidas composta por 193 países, em uma 

de suas assembléias gerais declarou o período de 2005 a 2014 como sendo a 

“Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, 

que culmina em ajudar as populações a desenvolverem atitudes, habilidades e 

conhecimento para tomarem decisões informadas para o benefício próprio e dos 

outros, agora e no futuro, e para agirem sobre essas decisões (ONU, 2013). 

Atrelado a este cenário de crescimento e desenvolvimento sustentável, 

discute-se de forma firme e necessária o quanto podemos crescer sem prejudicar as 

gerações futuras mantendo benefícios econômicos, sociais e ambientais e quais são 

as premissas que as empresas estão estabelecendo para a aplicação de seus 

métodos e ferramentas de gestão, uma vez que a busca das empresas é em 

aumentar suas riquezas e conseqüentemente gerando valor ao acionista.  

  Portanto, uma vez que o ambiente externo das empresas é impulsionado por 

ações contínuas da sociedade, dos governos através de leis, por exigências de 

acionistas, no que diz respeito aos temas referentes à sustentabilidade, justifica-se 

estudar os relatórios de sustentabilidade de modo a compreender sua estrutura, 

seus conceitos, suas tendências e a qualidade das informações, de modo a 

perceber se a continuidade da empresa está pautada nos princípios atuais de 

Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável.    
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LIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

A presente pesquisa tem o enfoque de analisar somente os indicadores 

econômicos da versão G3 da GRI dos relatórios de sustentabilidade 2011 das 

empresas pesquisadas, tendo por base os aspectos teóricos do tema a serem 

desenvolvidos no referencial teórico, de modo a se buscar as respostas da questão 

problema, a qual entende-se inicialmente que estes indicadores isoladamente 

possuem as informações necessárias para tal. 

Outra limitação da pesquisa é que todas as empresas fazem parte de um 

setor específico da economia, as quais foram delimitadas através dos critérios 

estabelecidos no capítulo 2 e teve como ponto de partida à busca das empresas que 

participaram do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2011 da 

BM&FBovespa. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 Este trabalho de pesquisa acadêmica está estruturado com a introdução, 

seguidos de três capítulos, mais as considerações finais, referencias e anexos. 

A introdução permeia pela apresentação do trabalho de pesquisa, 

problematização, definição dos objetivos que norteiam a pesquisa, bem como a 

justificativa e suas limitações. 

Prossegue com a revisão da literatura com o capítulo 1, onde discorre-se 

sobre os temas Sustentabilidade contextualizada através de um breve histórico 

finalizando com sua a abordagem atual, Mensuração e Resultado Econômico, 

Gestão Sustentável e Global Reporting Initiative (GRI) que será a base da pesquisa 

dos quanto aos relatórios de sustentabilidade. 

No capítulo 2 está descrito todo o percurso metodológico adotado de forma 

detalhada considerando o procedimento metodológico, as técnicas de análise de 

dados, a determinação do espaço pesquisado e a aplicação da técnica de análise de 

conteúdo. 

Encerra-se a pesquisa com o capítulo 3, apresentado a análise dos dados e 

seus resultados, seguido das considerações finais, referências e anexos.   
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1. REVISÃO DE LITERATURA 
 

1.1 Sustentabilidade 
 

De acordo com HART e MILSTEIN (2003, p.56) após o fim da guerra fria o 

mundo adquire a experiência de mais de uma década com a dominação da 

economia pelo sistema capitalista e como resultado apresenta a saturação nos 

mercados desenvolvidos, aumento da diferença entre ricos e pobres, nível crescente 

da degradação ambiental e aborda que o desenvolvimento do mundo pode estar 

perdendo o controle sobre seu destino de modo a criar uma barreira para a 

economia global.  

ARRUDA e QUELBAS (2010, p.53) relatam que com a transição econômica 

do modelo keynesiano para o modelo neoliberal (após a queda do muro de Berlin), 

observa-se a ocorrência da busca pela competitividade, o surgimento e aplicação de 

novas tecnologias e novas formas de organização da indústria e do trabalho, mas 

por outro lado estes fenômenos geraram conseqüências, tais como: maior 

desemprego, diminuição da renda e aumento das desigualdades. Contudo o termo 

sustentabilidade encontra-se no topo das preocupações governamentais e 

empresariais, em decorrência do surgimento da globalização e diminuição das 

fronteiras econômicas e da preocupação mundial em torno do aquecimento global. 

SAVITZ e WEBER (2006, p.X) destacam que a partir da década de 1980 as 

nações têm buscado o crescimento de suas economias sem a destruição do meio 

ambiente ou sem condenar o bem estar das gerações futuras e a palavra chave que 

representa estas causas sociais e ambientais é sustentabilidade.   

Contudo, HART e MILSTEIN (2003, p.56) apresentam a definição de 

sustentabilidade como sendo a habilidade de satisfazer as necessidades do 

presente sem prejudicar a habilidade das futuras gerações de satisfazer as suas 

necessidades. 

Diante destes fatos e definições, são perceptíveis os desafios intrínsecos ao 

tema sustentabilidade e sua complexidade devido à abrangência dos assuntos, 

causas e efeitos percebidos pela sociedade global. Segundo HART (2006, p.18) é 

claro, evidente e perceptível as transformações oriundas da complexa 
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interdependência causada pela globalização e a geração de riqueza através da 

sustentabilidade global, através de serviços, produtos e tecnologias não existentes 

no passado. Entretanto, sua visão é que a economia global encontra-se em colisão, 

pois cada vez mais as companhias estão comprando soluções para socialização 

mundial e problemas ambientais, de modo a respeitar as diversidades e diferenças 

sociais. Sua abordagem apresenta, na figura 1.1, que a economia global está 

formada por três economias sobrepostas, a saber: 

•  Economia do dinheiro: esta é comum nas economias desenvolvidas e nas 

economias emergentes, pois é baseada na industrialização e no uso das riquezas 

naturais como matéria-prima e fontes de energia para gerarem seus produtos e suas 

riquezas, sendo responsável por grande parte da poluição e degradação do meio 

ambiente (HART, 2006, p.14). 

• Economia tradicional: é caracterizada pela produção agrícola e 

comunidades que cultivam a terra para manutenção da sobrevivência, a qual em 

ambos os casos é possível perceber a existência da ignorância, alguns fatos de 

trabalho infantil e da pobreza, sendo a inovação tecnológica direcionada a 

manutenção da economia do dinheiro, responsável pela substituição do trabalho 

humano pelas máquinas (HART, 2006, p.15). 

• Economia da natureza: consiste dos sistemas e recursos naturais que 

suportam as economias do dinheiro e tradicional, no que tange novas tecnologias 

que buscam a manutenção do meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e 

também aumento da riqueza (HART, 2006, p.16). 

Figura 1.1  Mundos em Colisão: A Oportunidade de Negócios 

 
Fonte: Adaptado de HART, 2006.  
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De fato a interdependência entre as três economias é clara, entretanto 

também é possível constatar (figura 1.1) os grandes desafios e oportunidades do 

planeta quanto ao desenvolvimento de negócios sustentáveis, no que tange a 

redução da poluição, capacitação das minorias e superação da escassez de 

recursos naturais.   

HART (2006, p.19), ainda demonstra na figura 1.2 uma matriz que relaciona 

os principais problemas gerados pela sobreposição das três economias, com os 

mercados desenvolvidos, emergentes e tradicionais, o qual explicita a necessidade 

de cada realidade mundial, porém com a globalização cada uma destas realidades 

pode impactar positivamente ou negativamente umas nas outras. 

 

Figura 1.2  Principais Desafios da Sustentabilidade 

 
Fonte: Adaptado de HART, 2006.  

 

Portanto HART (2006, p.24) salienta que o reconhecimento da 

sustentabilidade global como um catalisador do desenvolvimento de novos negócios, 

irá provar cada vez mais sua importância para a sobrevivência das empresas no 

século XXI e que o entendimento desta dinâmica global poderá ser uma grande 

oportunidade para os gestores repensarem suas visões sobre os mercados, as 

tecnologias empregadas e as suas estratégias. 

De maneira a obter um melhor entendimento deste tema complexo e 

multidimensional, apresentaremos a abordagem de LÉLÉ (1991, p.608) quanto à 

existência de diversas maneiras como os termos sustentabilidade e 
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Desenvolvimento Sustentável (DS) são utilizados e interpretados, pois 

existem origens semânticas que os norteiam, sendo o DS utilizado por algumas 

pessoas alternativamente como “sustentável ecologicamente” ou “desenvolvimento 

ambientalmente saudável”, a figura 1.3 apóia e esclarece o entendimento dos 

termos através de uma interpretação semântica. 

 

Figura 1.3 A Semântica do Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Adaptado de LÉLÉ,1991. 

 

HART e MILSTEIN (2003, p.56) definem que DS é um processo para se 

alcançar o desenvolvimento humano sendo inclusivo, conectado, correto, prudente e 

de maneira segura.  

TAYRA (2012, p.1) relata em seu estudo que o conceito de DS foi abordado 

de forma clara pela primeira vez pela CMMAD - Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento presidida por Gro Harlem Brundtland, na época 

primeira ministra da Noruega, e como resultado do estudo desta comissão foi 

lançado em 1987 o relatório “Nosso Futuro Comum” ou “Our Common Future“ que 

define: 
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"Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 
de atender às necessidades e aspirações humanas". 
 
 

Nas ultimas décadas os debates sobre desenvolvimento e meio ambiente 

estão cada vez mais se tornando dramáticos e o termo DS vem se tornando o mais 

usual nas conferencias, nos planos de desenvolvimento e pelos ambientalistas, 

entretanto é utilizado para definir tecnologias apropriadas, mas poucas pessoas 

conseguem definir DS com clareza, portanto apresenta sua definição para DS como 

uma forma de mudança social que vai além dos objetivos de desenvolvimento 

tradicional, tendo os objetivos ou restrições da sustentabilidade ecológica (LÉLÉ, 

1991, p.608).  

SIMOLA (2007, p.131) relata que de fato a concepção do termo DS deve ter 

envolvimento não somente nos conceitos econômicos e ambientais, mas incluir 

também os sociais, destacando que na década de 1990 surgiu o termo “3BL - Triple 

Bottom Line” para contabilização dos resultados das corporações empresariais, as 

quais o sucesso destas não pode ser avaliado somente através dos resultados 

financeiros, até então chamados tradicionais, e sim incorporando mais dois pilares 

de avaliação, sendo inclusos os desempenhos ambientais e sociais. 

TAYRA (2012, p.1) reforça que a "CNUMAD - Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento" (mais conhecida por "Rio92" ou 

"Eco92") buscou o consenso internacional para a operacionalização do conceito do 

desenvolvimento sustentável, salienta que a partir desta conferência, o termo DS 

ganhou grande popularidade e foi alvo de muitos estudos e tentativas de 

estabelecimento de políticas de gestão que buscam contemplar os seus princípios 

centrais. 

Em junho de 2012 ocorreu a Conferencia das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, chamada de RIO+20 por acontecer exatamente após 

vinte anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO-92), o qual seu objetivo foi “a renovação do compromisso 

político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e 

das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas 

sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes” (RIO+20, 2012). 
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O GRI(b) (2013, p.2) relata que um dos grandes dilemas do século XXI é que 

com a globalização surgem oportunidades nunca vivenciadas antes que podem 

gerar prosperidade e qualidade de vida, através do compartilhamento do 

conhecimento e do acesso à tecnologia, tendo como seu contraponto a estes 

benefícios o crescimento contínuo da população que resulta em novos riscos à 

estabilidade do meio ambiente. Aborda ainda que o principal desafio do DS será de 

promover e direcionar escolhas inovadoras e novas formas de pensar. 

Nesta mesma direção, considerando que o objetivo do DS é de “satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas necessidades”, torna-se a transparência sobre os impactos econômicos, 

ambientais e sociais, parte fundamental das relações entre as empresas e seus 

stakeholders (partes interessadas), no que tange as decisões sobre investimentos e 

outras relações de mercado (GRI(b), 2013, p.2). 

Portanto, o desafio atual da sociedade mundial é em obter modelos de gestão 

e mensuração que norteiem as metas e objetivos estabelecidos pelo DS, os quais 

POTOCAN e MULEJ (2007, p.127) apresentam que já existem empresas com 

interesse em considerar estes conceitos de DS, no desenvolvimento de seus 

negócios, de modo a buscar a sinergia dos requisitos econômicos, sociais, 

ambientais e objetivos éticos, demandando inovação de valores, cultura e ambiente 

de forma crítica dentro das empresas, as quais denominam de ES - Empresas 

Sustentáveis. 

 
1.2  Mensuração do resultado econômico 

 

Esta seção irá buscar o entendimento relativo à mensuração do resultado 

econômico sob a ótica dos conceitos de gestão econômica, que de acordo com 

COMINI (2003, p.89) o modelo de mensuração da gestão econômica precede da 

identificação de quando, como, onde e sob a responsabilidade de quem ocorreram 

os resultados da organização, podendo ser verificado por eventos, atividades, 

produtos e as áreas geradoras de resultado. 

GERREIRO (1989, p. 92 e 93) aborda que a mensuração pressupõe alguma 

coisa a ser medida, caso não temos conhecimento do que é esta coisa, qualquer 

mensuração pode não ter nenhum sentido. Também defende que os valores 

mensurados, nada mais são do que probabilidades ou aproximações do real, 
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contudo recomenda-se que sejam utilizados, para mensuração, sempre 

propriedades de objetos que tenham significado. Entretanto, para elaboração de um 

modelo de mensuração para gestão econômica, elenca sete etapas básicas 

necessárias: 

 

•  Identificar o tipo de decisão a ser tomada: são as decisões operacionais 

correntes como as especiais ou extraordinárias, as quais contemplam eventos 

econômicos e são predominantemente de caráter quantitativo. 

• Identificar o sistema relacional empírico: são formados por dois 

subsistemas, sendo um os recursos e outro os produtos, os quais possuem uma 

relação direta de forma a buscar a otimização. 

• Identificar a característica de interesse da medição: são as características a 

serem medidas físicas e econômicas, de acordo com o tipo de decisão e o sistema 

relacional. 

•   Identificar a unidade de mensuração: no âmbito econômico é caracterizar a 

unidade monetária a ser adotada, no que diz respeito ao aspecto físico são as 

propriedades que se quer medir como: peso, comprimento, densidade e etc. 

•   Definir os critérios de mensuração: é a definição conceitual para especificar 

a escala monetária utilizada, de modo a mensurar o valor dos objetos e eventos. 

•  Identificar o sistema relacional numérico: se refere aos procedimentos de 

coleta dos números que serão atribuídos aos objetos e eventos, deforma a atender 

ao valor econômico, de acordo com as definições conceituais. 

• Analisar o sistema de mensuração caracterizado: análise sob o enfoque da 

eficácia do sistema empresa que o sistema de mensuração deve suprir tendo 

confiabilidade, validade, tipo de escala e significado numérico.  

COMINI (2003, p.92) define que o modelo de mensuração da gestão 

econômica é o conjunto de conceitos e critérios utilizados para quantificação e 

mensuração das variáveis identificadas com cada transação de forma correta. 

De acordo com CATELLI (2010, p.69), o modelo de mensuração da gestão 

econômica é o modelo de mensuração da eficácia da empresa, que promove e 

desdobra o conceito de eficácia aos gestores, através do resultado econômico como 

indicador.   
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1.2.1 Resultado Econômico 
 

Conforme apresentado na figura 1.4 o subsistema organizacional é a 

estrutura formal de organização das atividades, os níveis de hierarquia, grau de 

descentralização, delegação de autoridade e definição de papéis e 

responsabilidades dos membros da empresa, o qual cada um destes níveis 

hierárquicos contribui com um resultado econômico, o qual o somatório de todos 

resultará no resultado econômico global do sistema empresa. Desta forma, se pode 

também afirmar que cada responsável por nível hierárquico é responsável pela 

aprovação ou autorização de eventos, sendo estes mensuráveis tais como: 

compras, produção, estocagem, vendas, logística, captação e aplicação financeira e 

outros (CATELLI, 2010). 

CATELLI (2010) define que um evento econômico é um conjunto de 

transações de mesma natureza, cujo impacto econômico pode ser mensurado da 

mesma forma, sendo uma transação o menor nível de identificação do resultado 

econômico. Entretanto apresenta que resultado econômico é a variação patrimonial 

da empresa, mensurada com base em conceitos econômicos a um determinado 

período, conseqüentemente é a capacidade que uma empresa possui de gerar 

produtos e/ou serviços com resultados econômicos suficientes para repor os 

recursos consumidos em um período específico, conforme figura 1.5. 
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Figura 1.4  Visão da Empresa 

 
Fonte: Adaptado CATELLI, 2010. 

 

Figura 1.5  Dimensões do Resultado Econômico 

 
Fonte: Adaptado GUERREIRO, 1989. 
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COMINI (2003, p.89) com base nestes conceitos apresentados exemplifica 

que a receita gerada, por uma área de um subsistema de uma determinada 

empresa, através de produtos e/ou serviços, necessita ser suficiente para repor seus 

custos e ainda proporcionar um excedente, denominado margem de contribuição. 

Sendo esta margem de contribuição suficiente para repor todas as despesas fixas 

de sua operação e também resultar em um excedente, que será a contribuição 

efetiva para o resultado econômico global da empresa. 

Em concordância com estas definições, CATELLI (2010) conclui que o lucro 

devidamente mensurado é a medida mais consistente da eficácia organizacional, 

entretanto o lucro à que se refere é o lucro econômico devidamente mensurado. 

GERREIRO (1989) relata que a definição de lucro possui duas vertentes 

distintas em relação ao método de mensuração, os quais os contadores abordam 

que os economistas são muito idealistas e que seus conceitos são impraticáveis, por 

sua vez, os economistas relatam que os contadores são muito mecânicos e seus 

procedimentos não são baseados em princípios sólidos.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio de GERREIRO (1989), CATELLI 

(2010) afirma que possuem dois parâmetros essências para o conceito de lucro, 

sendo a Utilidade (Relevância) e a Praticidade (Objetividade). O lucro contábil 

enfatiza a objetividade e o lucro econômico demanda considerável subjetividade em 

função de sua expectativa acerca do futuro, apresentando no quadro 1.1 suas 

diferenças fundamentais. 

De acordo com COMINI (2003, p.103) lucro contábil é a diferença positiva de 

receitas e despesas realmente incorridas em um determinado período, mesmo que 

estas não estejam recebidas ou pagas. Já lucro Econômico é o fluxo de caixa 

operacional, ou seja, o lucro líquido contábil expurgado das despesas e receitas não 

operacionais acrescidas das depreciações. 
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Quadro 1.1  Comparação Lucro contábil vs econômico  
 

 

Fonte: CATELLI, 2010. 

 

Para CATELLI (2010) a questão fundamental que norteia o conceito de lucro 

econômico, está no significado e como mensurar os “benefícios futuros” e “serviços 

futuros”, diante deste fato apresenta algumas premissas básicas dos pontos de vista 

práticos e teóricos, a saber: 

•  O mercado é o validador do “potencial de serviços” dos diversos ativos. 

• Deve ser levado em consideração o valor do dinheiro no tempo. 

•    A empresa opera de acordo com o postulado da continuidade. 

• A empresa, na hipótese da descontinuidade, deve avaliar seus ativos a 

valores de realização 

• Do ponto de vista econômico, “potencial de serviços”, “serviços futuros”, 

“benefícios futuros” dizem respeito ao montante de riqueza que o ativo pode gerar 

para a empresa. 

•  O potencial de serviço de cada natureza de ativo deve ser analisado à luz 

da sua função dentro da empresa, na continuidade de suas operações. 
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• O potencial de serviço do ativo independe da forma como ele é financiado. 

•  Determinado ativo pode possuir um potencial de serviço diferente, 

dependendo da empresa que o possui. 

•  Um ativo cuja função é totalmente dissociada das operações da empresa 

em sua continuidade normal deve ser avaliado por valor de venda. 

• A riqueza de uma empresa aumenta à medida que o mercado reconhece 

um maior ou menor valor para os bens e serviços que ela possui. 

• A riqueza de uma empresa aumenta pela agregação de valor 

proporcionado por seu processo de transformação de insumos em produtos e 

serviços. 

• O modelo de decisão do proprietário, do ponto de vista racional-econômico, 

ou seja, independente de valores sociais ou não econômicos, considera: (1) a 

continuidade do investimento no empreendimento é preservada, se o montante de 

riqueza a ser produzido pelo mesmo é superior a seu valor de venda; (2) a 

continuidade do investimento no empreendimento é preservada, se o montante de 

riqueza a ser produzido pelo mesmo é superior ao montante de riqueza a ser 

produzido pelo mesmo é superior ao montante de riqueza a ser produzido por outro 

tipo de investimento com o mesmo nível de risco. 

Portanto o lucro econômico como indicador do resultado econômico da 

eficácia empresarial, apresenta com base em dados e fatos as variações de 

desempenho das ações realizadas em relação às planejadas, expressando as 

contribuições de cada subsistema, atividades, eventos e transações para os 

resultados globais do sistema empresa. 

 

1.3 Gestão Sustentável 
 

1.3.1 Empresa Sustentável  
 

A governança corporativa e o gerenciamento influenciam diretamente o 

controle de uma empresa, promovendo estruturas das quais os objetivos das 

empresas são estabelecidos, criando meios para se atingir estes objetivos e 

monitorar seus desempenhos. Contudo o funcionamento das empresas é 

influenciado e sofre impactos através dos participantes de seu processo de 
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desenvolvimento dos negócios, sejam estes internos ou externos a empresa, 

entretanto muitos dos trabalhos atuais das empresas estão baseados nos conceitos 

de DS, tais como: iniciativas inovadoras, expectativas e necessidades ambientais.  

POTOCAN e MULEJ (2007, p.128-129) apresentam as razões básicas que 

enaltecem o DS como fator crítico de sucesso para as empresas na atualidade:  

•  As condições de mercado para os negócios tem se alterado drasticamente 

nas últimas décadas, observando uma divisão nos processos de desenvolvimento 

econômico entre os “20% mais avançados” e os “80% cada vez mais atrasados”. 

Sendo o DS uma solução apropriada para o balanceamento do desenvolvimento em 

todo mundo; 

• Os conceitos que norteiam o DS promovem requisitos holísticos para as 

inovações tecnológicas e não-tecnológicas, através de modernos e holísticos meios 

de pensamento, trabalho e ambiente para comunidades internacionais, de modo a 

combater o paradoxo da inovação que resulta na diferença 80/20; 

• Na conferencia mundial “Rio 92” as Nações Unidas decidiram aceitar que 

uma abordagem holística, ao invés de enviesada ou unilateral, para os cuidados 

com a humanidade, seria melhor para a economia e para o meio ambiente. Sendo o 

DS um pré-requisito para a sobrevivência da humanidade; 

• As ações e decisões de todas as organizações, principalmente das 

empresas, precisam incluir o DS, caso contrário os lucros advindos das receitas de 

curto prazo, irão acabar com os lucros futuros de médio e longo prazo, pois a 

carência da visão holística nos negócios poderá resultar em descuidos e 

negligências que irão aumentar os custos futuros, tais como: remediações 

ambientais ou outra forma de renovação das pré-condições de sobrevivência, 

causadas por degradações por derramamento de óleo em rios, mares, nascentes e 

etc.;  

• As condições de trabalho de todos os membros da sociedade, 

especialmente as empresas, necessitam de mudanças de forma rápida e critica.         

POTOCAN e MULEJ (2007, p.130) abordam que o nível de desenvolvimento 

sustentável das empresas necessita de mais requisitos de entendimento holístico 

(definem holismo como uma sinergia das considerações sistemáticas) para a atual 

realidade, do papel e da importância que as empresas exercem sobre o tema, 
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apresentando nos quadros 1.2 e 1.3 as necessidades das empresas em adotarem 

uma nova forma de atuação e gestão.   

 
Quadro 1.2  Desenvolvimento das relações de mercado e qualidade ambiental  

 

 

Fonte: POTOCAN e MULEJ, 2007. 
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Quadro 1.3 De Empresa de Fornecimento para Empresa Sustentável  

 

 

Fonte: (POTOCAN e MULEJ, 2007) 
 

De acordo com HART e MILSTEIN (2003, p.57), uma empresa sustentável é 

aquela que contribui com o DS, gerando simultaneamente benefícios econômicos, 

sociais e ambientais, entretanto, abordam que ainda para muitas empresas o desafio 

de aumentar o valor para o acionista de forma sustentável possui dificuldades na 

conciliação destes conceitos concomitantemente. Contudo apresentam na figura 1.6 

o modelo de criação de valor ao acionista, o qual no seu eixo vertical reflete a 

necessidade simultânea que a empresa possui de manter os negócios atuais e de 

desenvolver tecnologia e os mercados de amanhã, sendo esta dimensão a busca 

por resultados de curto prazo sem prejudicar ou ignorar os resultados de médio e 

longo prazo. O eixo horizontal representa a necessidade de crescimento da empresa 
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e de proteger as habilidades e potenciais organizacionais internos, simultaneamente 

com a absorção das novas perspectivas e conhecimentos advindos do ambiente 

externo. A sobreposição dos eixos vertical e horizontal formam uma matriz contendo 

quatro dimensões, que o modelo apresenta como essenciais para a criação de valor 

ao acionista, a saber: 

•  Custo & Redução de risco: são os aspectos do desempenho que são 

essencialmente internos e de curto prazo em natureza de custo e risco. Esta 

dimensão irá gerar valor ao acionista se a empresa operar eficientemente e reduzir 

seus riscos proporcionalmente aos seus retornos. 

•  Reputação & Legitimidade: esta dimensão tem o mesmo objetivo do 

quadrante inferior esquerdo acrescido da inclusão dos stakeholders externos à 

empresa, tais como: fornecedores, clientes, órgão reguladores, comunidades, 

ONG´s e mídia. Objetivando com esta inclusão o direito de operar da empresa, 

estímulo de uma posição diferenciada da empresa, resultando em uma boa 

reputação e legitimidade da empresa.   

•  Inovação & Reposicionamento: buscar desenvolver e adquirir habilidades, 

competências e tecnologias que posicionam a empresa para o crescimento futuro.  

• Caminho de crescimento & Trajetória: esta dimensão tem o mesmo objetivo 

do quadrante superior esquerdo associada ao desempenho futuro da empresa, isto 

depende da capacidade da empresa em determinar uma clara visão de seu caminho 

e trajetória, de modo a oferecer novos produtos aos seus clientes ou explorar novos 

mercados. 

Para que a empresa consiga maximizar o valor ao acionista, é preciso que 

atue fortemente em todas as dimensões da figura 1.6, sendo a atuação em uma ou 

duas dimensões um sinal de baixo desempenho ou até mesmo fracasso (HART e 

MILSTEIN, 2003, p.58). 

HART e MILSTEIN (2003, p.57) relatam que da mesma forma que o modelo 

de criação de valor ao acionista, necessita de um bom desempenho 

multidimensional para se obter a criação de valor ao acionista, o DS também 

apresenta um desafio multidimensional. Portanto, os desafios multidimensionais que 

as empresas estão enfrentando, advindos da sustentabilidade global, podem ser o 

gatilho para a identificação de estratégias e práticas que possibilitem um bom 

desempenho, nas dimensões propostas no modelo de criação de valor ao acionista.   
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Figura 1.6  Modelo de Criação de Valor ao Acionista 

 
Fonte:  HART e MILSTEIN, 2003. 

 

Estes gatilhos são definidos pelos autores (HART e MILSTEIN, 2003, p.59) 

como os motivadores globais da sustentabilidade, os quais são distribuídos 

uniformemente a cada quadrante do modelo de criação de valor ao acionista (ver 

figura 1.6), resultando no modelo de valor sustentável, conforme figura 1.7, o qual 

este apresenta a interface multidimensional da busca pela sustentabilidade e da 

criação de valor ao acionista concomitantemente.   
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Figura 1.7  Modelo de Valor Sustentável 
 

 
Fonte: HART e MILSTEIN, 2003. 

 

HART e MILSTEIN (2003, p.59) afirmam veementes que a sustentabilidade 

global possui grande complexidade e apenas uma única ação corporativa será 

sempre insuficiente para trazer valor ao acionista, resultando na necessidade de se 

trabalhar nas quatro dimensões dos modelos apresentados. Segue descrição dos 

motivadores de sustentabilidade apresentado na figura 1.7, tais como:  

• Poluição, consumo e resíduos: o crescimento da industrialização resultou 

em ganhos econômicos para as empresas e sociedade, mas de contra partida 

obteve, também, efeitos negativos irreversíveis ao clima, a biodiversidade e aos 

ecossistemas. Para que o crescimento continue de forma sustentável é preciso 

buscar a eficiência de recursos e a prevenção das diversas formas de poluição e 

degradação ambiental. 

•  Sociedade civil, transparência e conectividade: a globalização nas relações 

comerciais ocasionou uma diminuição dos poderes dos governos locais, de contra 

partida observa-se o surgimento de ONG´s e outros grupos da sociedade civil como 

agentes fiscalizadores das ações das empresas, ganhando cada vez mais força, 

principalmente pela troca de informações e de ágil conectividade através da internet. 
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Este cenário desfia as empresas a atuarem de maneira transparente e responsável, 

mantendo seus stakeholders informados e ativos. 

•  Revolução, tecnologia limpa e marcas: a busca por novas tecnologias e 

soluções que minimizem o uso intensivo de matéria-prima e a geração de resíduos 

em larga escala, estão se mostrando benéfica a sociedade, ao meio-ambiente e a 

economia através das tecnologias emergentes. Sendo a inovação e as 

transformações tecnológicas a chave para a busca do DS. 

•  População, pobreza e desigualdade: este quarto e ultimo motivador se 

relaciona com as preocupações e soluções para se combater os impactos negativos 

do aumento da população, da pobreza e da desigualdade social, sendo estes 

associados à globalização. 

Com estes conceitos, torna-se claro os desafios que as empresas possuem 

em obter uma gestão sustentável, de modo a criar valor ao acionista minimizando 

suas perdas operacionais (combate a poluição), simultaneamente direcionando seus 

esforços na busca de tecnologias e habilidades mais sustentáveis (tecnologia limpa), 

estando engajados em uma ampla interação e diálogo com seus stakeholders 

externos e de olho nas ofertas atuais (responsabilidade por produto), estando 

sempre preocupados com a maneira como poderiam desenvolver soluções 

economicamente positivas para os problemas sociais e ambientais do futuro (HART 

e MILSTEIN, 2003, p.59). 

 

1.3.2  Mensuração da Sustentabilidade  
 

Uma vez incorporada na estratégia empresarial os conceitos e valores da 

sustentabilidade, é preciso desenvolver métodos eficientes de medição dos diversos 

aspectos que tange a Sustentabilidade e o DS, na busca constante dos benefícios 

econômicos, sociais e ambientais. 

TODOROV e MARINOVA (2010, p.2) relatam que a Sustentabilidade, bem 

como seus métodos de mensuração, encontra-se ainda em pleno desenvolvimento e 

aprimoramento de suas técnicas, conceitos teóricos, abordagens, ferramentas, 

objetivos e tarefas, entretanto apresentam que de maneira geral os modelos 

científicos devem possuir as seguintes características: 

a. Promover uma representação simplificada da realidade; 
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b.   Representar o que está considerado como essencial para tal realidade; 

c.   Poderem ser testados; 

d.   Antes de uma abordagem científica, os modelos tornam-se objeto de 

estudo; 

e.   Serem conceituais; 

f.   Permitirem a possibilidade de mensurar e calcular; 

g.   Permitirem uma explanação da realidade; 

h.   Serem representações fictícias da realidade; 

i.   Representarem sistemas; e 

j. Serem isomórficos para com o sistema que representam.  

Salientam ainda que estas características apresentadas nos itens a, b, e, g e 

h, são geralmente mais comuns que as outras, mas por outro lado alguns modelos 

representam melhor algumas destas características do que outros (TODOROV e 

MARINOVA, 2010, p.3). 

O NIST - National Institute of Standards and Technology fundado em 1991 é 

uma agencia não regulatória do departamento de comércio dos Estados Unidos da 

América (EUA), que tem como missão promover para os EUA inovações e 

competitividade industrial através da ciência de mensuração avançada, 

padronização e tecnologias de encontro à segurança econômica avançada e 

desenvolvimento da qualidade de vida. Dentre seus produtos, o SMIR (Sustainable 

Manufacturing Indicator Repository) é um modelo de mensuração da 

sustentabilidade para empresas industriais, o qual possui um conjunto vasto de 

indicadores agrupados por categorias e subcategorias, permitindo a mensuração da 

sustentabilidade das empresas industriais, através de seus produtos e processos 

conjuntamente com seu processo industrial e estes indicadores advêm dos 

principais indicadores de sustentabilidade, conforme quadro 1.4 (SMIR, 2012). 
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Quadro 1.4  Principais indicadores e métricas em sustentabilidade  
 

 

Fonte: SMIR, 2012. 

 

No entanto, a mensuração da Sustentabilidade e do DS são temas com alto 

grau de complexidade em função de sua multidisciplinaridade e da necessidade de 

integração de suas dimensões, o qual TODOROV e MARINOVA (2010, p.3) relatam 

que existem diversas maneiras e caminhos representados em modelos conceituais 

que buscam a mensuração das dimensões sociais, econômicas e ambientais, este 

esforço pode ser dividido em cinco modelos conceituais básicos: modelos de 

visualizações ilustrativos, modelos quantitativos, modelos físicos, modelos 

conceituais e modelos padronizados, que serão abordados a seguir. 
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1.3.2.1 Modelos de visualizações ilustrativos 
 

Estes modelos apresentam as três dimensões da sustentabilidade que 

também podem ser chamados de pilares (econômico, social e ambiental) através do 

diagrama de Vann (ver figura 1.8), que ilustra e apresenta o resultado da 

sobreposição destas três dimensões, apresentando de forma clara a importância da 

interdisciplinaridade do tema para que se obtenha a sustentabilidade. Tendo como 

vantagem a sua simplicidade, poder de atingir um público amplo e ser base para 

diversas políticas; e suas desvantagens são a ausência de métricas e a limitação de 

informações detalhadas (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.3-5). 

 

Figura 1.8 Diagrama de Vann da Sustentabilidade 

 
Fonte: TODOROV e MARINOVA, 2010. 

 
1.3.2.2  Modelos quantitativos 
 

De acordo com TODOROV e MARINOVA (2010, p.3-6) os modelos 

quantitativos podem ser classificados em seis tipos diferentes chamados de modelos 

macro-econômicos, modelos de otimização, modelos de equilíbrio geral 

computáveis, modelos dinâmicos de sistemas, modelos probabilísticos (inclui 

modelos de avaliação de riscos baseados em diagramas de influência) e modelos de 

simulação de múltiplos agentes, sendo todos lastreados na matemática, estatística e 
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analises de sistemas. Uma característica marcante dos modelos quantitativos é que 

estes permanecem sob domínio das disciplinas das quais são originados, sendo elas 

as ciências do meio ambiente, das engenharias e econômicas. Possuem como 

vantagem um maior grau de informação, exatidão e considerado poderoso para 

analises e previsões que suportam as aplicações de políticas; e suas desvantagens 

são a necessidade de restrição dos modelos e permanecer sob o domínio da 

disciplina que o originou. 

 
1.3.2.3 Modelos físicos 

 

O uso de modelos físicos para sustentabilidade vem se tornando restrito a 

dimensão ambiental e são geralmente aplicados para os fatores água, energia, 

construções, urbanizações, revitalização do habitat natural e controle da poluição, 

emissões e contaminações. Estes tipos de modelos possuem como características 

serem muitos específicos e predominantemente local, tendo o propósito principal à 

redução de incertezas. Apresentam como vantagens a redução de incertezas, maior 

realismo, permite uma abordagem participativa e em perspectivas multidisciplinares; 

e suas desvantagens são a sua grande especificidade, predominantemente local e 

seu espaço de tempo é limitado (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.4 e 6).    

 

1.3.2.4 Modelos conceituais 
 

De acordo com TODOROV e MARINOVA (2010, p.4 e 6) os modelos 

conceituais são considerados extremamente amplos e com uma ligação direta com o 

despertar da humanidade para as questões ambientais, bem como para as 

preocupações com os impactos negativos que a poluição e o desenvolvimento estão 

causando a todos, tendo seu início com o trabalho realizado no Clube de Roma. 

Salientam ainda que estes modelos se apliquem para perspectivas de longo prazo e 

consideram a intercambiabilidade e conscientização das responsabilidades entre as 

diversas gerações da humanidade, contendo elementos de aviso e sinais de alerta, 

sendo estes considerados como conceitos evolucionários. Abordam como 

desvantagem a inabilidade deste modelo em gerenciar as incertezas e como 

vantagem de gerar debates em todo mundo e de ser um gatilho para as respostas 

políticas. 
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1.3.2.5 Modelos padronizados 
 

Os modelos padronizados são baseados basicamente no desenvolvimento e 

na aplicação de indicadores para se mensurar a sustentabilidade, os quais possuem 

um grande campo de pesquisa ativa bem como aplicabilidade, incluindo diversas 

interações com aplicativos baseados na internet. Dentre os objetivos destes 

indicadores, o maior desafio é em desenvolver de forma holística indicadores inter-

relacionados que consigam mensurar a sustentabilidade em suas três dimensões 

(econômico, social e ambiental) de forma a apresentar todas as suas 

complexidades. Por outro lado estes modelos podem ser muito específicos e 

determinantes a uma região/local e para um período determinado. Os autores desta 

abordagem relatam que estes modelos necessitam dar mais atenção e foco nos 

processos ao invés de privilegiar componentes, estados, clientes e aspirações de 

acordo com seus interesses próprios (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.4 e 7). 

 

1.3.3 Relatórios de Sustentabilidade 
 

Com o objetivo de evidenciar suas ações voltadas para o meio ambiente de 

forma a manter sua legitimidade no mercado, as grandes companhias, desde o início 

da década de 1990, iniciaram a publicação de relatórios ambientais corporativos em 

separado dos demais relatórios usualmente publicados na época e logo foram 

incorporados em seus relatórios anuais, resultando em um grande interesse da ONU 

por serem ferramentas que demonstravam de forma integrada seus sistemas de 

gestão ambiental, governança corporativa e seus códigos de condutas.  Inúmeras 

pesquisas e discussões seguiram em torno do tema e das fragilidades que os 

relatórios apresentavam, principalmente sobre a falta de confiabilidade destes por 

não possuírem um método pré-estabelecido a ser utilizado por todos, impulsionando 

o desenvolvimento de métodos internacionais e sendo incorporadas questões sobre 

os pilares da Sustentabilidade (ambiental, social e econômico) tendo como um dos 

resultados os indicadores do GRI – Global Reporting Iniciative (HEDBERG e 

MALMBORG, 2003, p.154), que será instrumento de estudo desta dissertação.   
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1.4  Global Reporting Initiative (GRI) 
 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização Não-Governamental, 

fundada em 1997 por um grupo de organizações e companhias que formavam a 

CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) e pelo Instituto 

Tellus. Em 1998 foi criado um comitê formado por “multi-stakeholders” com o 

objetivo de desenvolver as diretrizes da GRI pautadas nas questões ambientais, 

sociais, econômicas e de governança, resultando em uma estrutura para os 

relatórios de sustentabilidade (GRI(a), 2012).  

No ano de 2000 foi lançada a primeira versão das diretrizes chamada de 

Guidelines GRI e no ano seguinte a GRI tornou-se uma organização independente. 

Em 2002, a GRI mudou-se para Amsterdã onde atualmente está sediada a 

Secretaria e conta também com os representantes regionais, os Pontos Focais 

(Focal Points) nos países: Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos e uma 

rede mundial de 30.000 pessoas (GRI(a), 2012).  

Em 2006 foi lançada a versão G.3 do Guidelines GRI, tendo seu 

desenvolvimento através de mais de 3.000 especialistas oriundo das empresas e da 

sociedade civil e seu uso foi disseminado e atualmente é o principal indicador de 

sustentabilidade, contando também com a versão G3.1 (GRI(a), 2012). 

 
1.4.1 Guidelines GRI G3  

 

De acordo com a GRI(b) (2013, p.3) o termo “relatório de sustentabilidade” é 

considerado sinônimo de outros relatórios já existentes tais como o de 

responsabilidade social empresarial e balanço social, cujo objetivo é em descrever 

os impactos econômicos, ambientais e sociais de uma organização, oferecendo uma 

descrição equilibrada e sensata incluindo informações tanto positivas quanto 

negativas. 

Conforme GRI(b) (2013, p.3) os relatórios baseados nas diretrizes da GRI 

necessitam se referenciar a um período pré-estabelecido relatando as informações 

de seus compromissos, de sua estratégia e da forma de gestão, podendo ser 

utilizado como: (a) padrão de referencia e avaliação de desempenho; (b) 

demonstração das influências geradas e sofridas pelo DS; (c) comparação de 

https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-australia
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-brazil
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-china
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-india
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-usa
https://www.globalreporting.org/network
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desempenho entre os próprios resultados anterior e de outras organizações 

similares. 

   A estrutura do GRI versão G3 foi elaborada para ter a sua utilização por 

organizações de qualquer porte, setor ou localidade, contendo princípios para 

definição do conteúdo dos relatórios que venham a garantir a qualidade das 

informações geradas, contendo protocolos de indicadores, suplementos setoriais e 

protocolos técnicos, de acordo com a figura 1.9 (GRI(b), 2013, p.3). 

 

Figura 1.9  Estrutura de Relatórios da GRI 

 
Fonte: GRI(b), 2013, p.3. 

 

O processo de elaboração do relatório de sustentabilidade com base nas 

diretrizes da GRI G3 passa pela etapa de definição do conteúdo, conforme figura 

1.10, que compreende a identificação dos temas e indicadores relevantes, bem 

como a definição e avaliação dos temas a serem relatados, ambos através de um 

processo chamado avaliação de materialidade. Este processo consiste em um teste 

que passa pela identificação da organização dos temas que julgar ser mais 

relevantes, de modo a refletirem os impactos econômicos, ambientais e sociais, 

passando por uma análise interna e externa de modo a verificar também os 

impactos para os seus stakeholders. De posse destas informações a organização 

terá informações para definir a abrangência de seu relatório, o qual deverá conter os 
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temas e indicadores relevantes, bem como a definição de seus limites (GRI(b), 2013, 

p.7-13). 

Figura 1.10  Conteúdo do Relatório GRI 

 
Fonte: GRI(b), 2012, p.19. 

 

Com base nos princípios e orientações, definição do conteúdo e atenção aos 

protocolos, o relatório possui uma estrutura macro que contém: (a) Perfil: são 

informações para a compreensão do desempenho organizacional contendo 

estratégia, perfil e governança; (b) Forma de Gestão: contexto com a interpretação 

do desempenho da organização em uma área específica; (c) Indicadores de 

desempenho: exposição das informações sobre desempenho econômico, social e 

ambiental passíveis de comparação (GRI(b), 2013, p.19). 

 
1.4.2  Critério dos Níveis de Aplicação 
 

Dentro da metodologia da GRI G3 cada relatório deve conter uma declaração 

do seu relator, quanto ao nível de aplicação da estrutura do relatório, ou seja, é uma 

comunicação clara e transparente de quais elementos da GRI foram aplicados para 
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sua elaboração (GRI(b), 2013, p.5). Esta declaração deve ser efetuada com base 

em critérios pré-estabelecidos, os quais permitem atender as necessidades de 

organizações que são consideradas iniciantes, intermediárias ou avançadas em 

relação à cobertura da estrutura da GRI em seu relatório, bem como sua evolução 

(GRI(c), 2013, p.1). 

Este método consiste na auto-declaração da organização para os níveis C,B e 

A e quando os relatórios passarem por verificação externa são classificados como 

C+, B+ e A+, tendo cada nível a obrigatoriedade de conter todos os requisitos 

apresentados na figura 1.11 (GRI(c), 2013, p.1-4). 

 

Figura 1.11  Critério dos Níveis de aplicação da GRI 

 
Fonte: GRI(c), 2013, p.2. 

  

1.4.3 Indicadores de Desempenho 
 

De acordo com GRI(b) (2013, p.25) os indicadores de sustentabilidade da GRI 

estão estruturados em três categorias denominadas econômica, social e ambiental, 

os quais são indicadores que representam informações sobre gestão e de 

desempenho essenciais e adicionais. Os indicadores essenciais são os 

considerados relevantes para todas as organizações e foram determinados através 

do processo de desenvolvimento chamado multistakeholders da GRI, já os 

chamados adicionais são práticas consideradas emergentes e que não se aplicam a 
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todas as organizações. Recomenda ainda, que as informações de todos os 

indicadores necessitam conter relato sobre tendências, serem baseados nos 

protocolos que acompanham os indicadores, apresentar dados normalizados 

quando aplicáveis e utilizar um sistema métrico internacional. 

Os indicadores de sustentabilidade estão subdivididos em três dimensões 

principais tais como: desempenho econômico, desempenho ambiental e 

desempenho social (práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade e 

responsabilidade pelo produto (GRI(b), 2013, p.1).    

 
1.4.3.1- Desempenho Ambiental 
 

Os indicadores relativos ao desempenho ambiental estão divididos em áreas 

que incluem materiais, energia, água, biodiversidade, emissões, efluentes, resíduos, 

produtos, serviços, conformidade, transporte e geral (GRI(e), 2013, p.1-2). 

Apresentados com mais detalhes no quadro 1.5.  
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Quadro 1.5  Indicadores de Desempenho Ambiental  

 

Materiais Descrição
EN1 Materiais usados por peso e volume.
EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.
Energia
EN3 Consumo de energia direta por fonte de energia primária.
EN4 Consumo de energia indireta por fonte de energia primária.
EN5 Energia economizada.
EN6 Iniciativas para fornecer produtos com energias ecoeficientes. 
EN7 Iniciativas de redução do consumo de energias indiretas. 
Água
EN8 Total de retirada de água por fonte.
EN9 Fontes hídricas afetadas por retirada de água.
EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.
Biodiversidade
EN11 Localização e tamanho da área.
EN12 Descrição dos impactos significativos na biodiversidade das atividades.
EN13 Habitats protegidos ou restaurados.
EN14 Estratégias e planos para gestão de impactos na biodiversidade.
EN15 Número de espécies na lista vermelha da IUCN.
Emissões, Efluentes e Resíduos
EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa.
EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores do efeito estufa.
EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa.
EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio.
EN20 NOx, Sox e outras emissões significativas.
EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação.
EN22 Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição.
EN23 Número e volume total de derramamentos significativos.
EN24 Peso de resíduos perigosos transportados, importados, exportados, ou tratados.
EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d'água.
Produtos e Serviços
EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientais de produtos e serviços.
EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação aos produtos vendidos.
Conformidade
EN28 Valor monetário de multas significativas.
Transporte
EN29 Impactos de transporte de produtos.
Geral
EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental.  

Fonte: Adaptado de GRI(e), 2013, p.25. 
 

1.4.3.2 Desempenho Social: Direitos Humanos 
 

Os indicadores relativos aos direitos humanos, que fazem parte da dimensão 

desempenho social, estão divididos em áreas que incluem práticas de investimentos 

e compras, não discriminação, liberdade de associação e negociação coletiva, 

trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo, práticas de segurança e 
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direitos indígenas (GRI(e), 2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 

1.6. 
Quadro 1.6  Indicadores de Direitos Humanos  

 

Práticas de Investimentos e 
Compras Descrição

HR1 Percentual e número de contratos de investimentos, com cláusulas sobre direitos humanos.
HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores avaliados.
HR3 Total de horas de treinamentos aos empregados.
Não Discriminação
HR4 Número total de casos de discriminação.
Liberdade de Associação e 
Negociação Coletiva

HR5 Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação 
coletiva pode estar correndo risco.

Trabalho Infantil
HR6 Operações com risco de ocorrência de trabalho infantil.
Trbalho Forçado ou Análogo ao 
Escravo
HR7 Operações com risco de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo.
Práticas de Segurança
HR8 Percentual do pessoal de segurança treinado ao tema.
Direitos Indígenas
HR9 Número de casos de violação aos direitos indígenas.  

Fonte: Adaptado de GRI(f), 2013, p.1. 

 

1.4.3.3 Desempenho Social: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente 
 

Os indicadores relativos às práticas trabalhistas e trabalho decente, que 

fazem parte da dimensão desempenho social, estão divididos em áreas que incluem 

emprego, relações entre os trabalhadores e a governança, segurança e saúde do 

trabalho, treinamento e educação, diversidade e igualdade de oportunidades (GRI(g), 

2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.7. 
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Quadro 1.7  Indicadores de Práticas Trabalhistas  
  

Emprego Descrição
LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.
LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregos.
LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral.
Relações entre os Trabalhadores e 
a Governança
LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva.
LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais.
Segurança e Saúde do Trabalho
LA6 Percentual de empregados representados em comitês formais de segurança e saúde.
LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos.
LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e e controle de riscos.
LA9 Acordos formais relativos a segurança e saúde.
Treinamento e Educação
LA10 Média de horas de treinamentos.
LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem.
LA12 Percentual de empregados que recebem análise de desempenho e de carreira.
Diversidade e Igualdade de 
Oportunidades
LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa.
LA14 Proporção de salários entre homens e mulheres.  

Fonte: Adaptado de GRI(g), 2013, p.1-2. 

 

1.4.3.4 Desempenho Social: Responsabilidade pelo Produto 
 

Os indicadores relativos à responsabilidade pelo produto, que fazem parte da 

dimensão desempenho social, estão divididos em áreas que incluem saúde e 

segurança do cliente, rotulagem de produtos e serviços, comunicações de 

marketing, privacidade do cliente, conformidade (GRI(h), 2013, p.1). Apresentados 

com mais detalhes no quadro 1.8. 
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Quadro 1.8  Indicadores de Responsabilidade pelo Produto  
 

Saúde e Segurança do Cliente Descrição
PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços com avaliação de impactos na saúde e segurança.

PR2 Número de não conformidades com regulamentos relacionados aos impactos causados por produtos 
e serviços na saúde e segurança.

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos.

PR4 Número de não conformidades com regulamentos relacionados a informações de produtos e 
serviços.

PR5 Práticas relacionadas à satisfação dos clientes.
Comunicações de Marketing
PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários.

PR7 Número de não conformidades com regulamentos relativos a comunicação de marketing.

Privacidade do Cliente

PR8 Número de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e perda de dados de 
clientes.

Conformidade

PR9 Valor monetário de multas significativas.  

Fonte: Adaptado de GRI(h), 2013, p.1.  

1.4.3.5 Desempenho Social: Sociedade 

Os indicadores relativos à sociedade, que faz parte da dimensão desempenho 

social, estão divididos em áreas que incluem comunidade, corrupção, políticas 

públicas, concorrência desleal e conformidade (GRI(i), 2013, p.1). Apresentados com 

mais detalhes no quadro 1.9. 

 

Quadro 1.9  Indicadores de Sociedade  
 

Comunidade Descrição

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar impactos das operações 
nas comunidades.

Corrupção

SO2 Percentual de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionadas a corrupção.

SO3 Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos anticorrupção.
SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.
Políticas Púplicas
SO5 Posições quanto a políticas públicas.
SO6 Valor de contribuições financeiras e em espécie para políticos.
Concorrência Desleal
SO7 Número de de ações judiciais por concorrência desleal.
Conformidade
SO8 Valor monetário de multas significativas.  

Fonte: Adaptado de GRI(i), 2013, p.1. 
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1.4.3.6 Desempenho Econômico 

Os indicadores relativos ao desempenho econômico devem ilustrar o fluxo de 

capital entre diferentes stakeholders, bem como os principais impactos econômicos 

da organização sobre a sociedade (GRI(d), 2013, p.2), sendo apresentados em áreas 

que incluem desempenho econômico (aborda os impactos econômicos diretos das 

atividades da organização e seu valor agregado), presença no mercado (fornecem 

informações sobre as interações em mercados específicos) e impactos indiretos 

(impactos econômicos resultantes das atividades econômicas e transações da 

organização) (GRI(d), 2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.10.  

 

Quadro 1.10  Indicadores de Desempenho Econômico  
 

Desempenho Econômico Descrição

EC1
Valor econômico direto gerado e distribuido, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 
empregados, doação e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 
provedores de capital e governos.

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a 
mudanças climáticas.

EC3 Coberturas das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece.
EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo.
Presença no Mercado

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades 
operacionais importantes.

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais 
importantes.

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes.

Impactos Econômicos Indiretos

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e serviços oferecidos, principalmente 
para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos 
impactos.  

Fonte: Adaptado de GRI(d), 2013, p.1. 

 

O indicador EC1 objetiva fornecer uma indicação básica de como a 

organização gerou riqueza para os seus stakeholders, através do valor econômico 

direto gerado e distribuído, discriminados de forma a fornecer um panorama útil do 

valor monetário direto agregado as economias locais. Estas informações necessitam 

ser oriundas das demonstrações financeiras ou de lucros e perdas auditadas ou dos 

próprios relatórios de gestão, também auditados internamente (GRI(d), 2013, p.4). 



54 
 

  

O indicador EC2 busca constatar se as mudanças climáticas trazem riscos e 

oportunidades às organizações, através do relato se a alta direção da organização 

considerou mudanças climáticas e os riscos e oportunidades que elas trazem a 

organização, com suas implicações financeiras potenciais calculadas de forma 

quantitativa (GRI(d), 2013, p.7). 

O indicador EC3 enfatiza o relato quanto à cobertura das obrigações do plano 

de pensão de benefício definido que a organização oferece, através da identificação 

clara da estrutura do plano oferecido, as obrigações de pagamentos do empregador 

com os respectivos valores, percentual de contribuição e outras informações 

financeiras (GRI(d), 2013, p.9). 

O indicador EC4 fornece uma medida da ajuda financeira significativa 

recebida pela organização de governos hospedeiros, podendo ser através de 

incentivos fiscais, subsídios, subvenções para investimentos e pesquisa & 

desenvolvimento, prêmios, royalty holidays, entre outros benefícios financeiros 

recebidos ou recebíveis de qualquer governo para qualquer operação (GRI(d), 2013, 

p.11). 

O indicador EC5 vem a relatar a variação da proporção do salário mais baixo 

da organização relatora, comparado ao salário mínimo local em unidades 

operacionais consideradas importantes, objetivando demonstrar a contribuição com 

o bem-estar econômico de seus empregados (GRI(d), 2013, p.12). 

O indicador EC6 visa à constatação se a organização relatora possui 

estratégias, políticas e práticas que venham a apoiar a estabilidade da economia 

local, através da priorização de contratações de fornecedores locais, tendo como 

medida a proporção de seus gastos com fornecedores locais em unidades 

operacionais importantes (GRI(d), 2013, p.14). 

O indicador EC7 tem a premissa que a seleção de pessoal local para a alta 

gerencia e outros cargos em unidades operacionais importantes, pode fortalecer o 

capital humano, o benefício econômico para a comunidade local e a capacidade da 

organização relatora compreender as necessidades locais, tendo como medida os 

procedimentos para contratação local, bem como a proporção de membros locais da 

alta gerencia (GRI(d), 2013, p.15). 

O indicador EC8 visa verificar como uma organização pode afetar uma 

economia através de seus investimentos em infra-estrutura, explicando a extensão 

do desenvolvimento, impactos atuais e esperados nas comunidades e economias 
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locais, bem como relatar se a organização realizou alguma avaliação das 

necessidades destas (GRI(d), 2013, p.16). 

O indicador EC9 busca a identificação e descrição de impactos econômicos 

indiretos significativos, ou seja, dos impactos econômicos adicionais gerados pela 

circulação do dinheiro na economia, contendo exemplos tanto positivos como 

negativos (GRI(d), 2013, p.17). 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

2.1 Procedimento Metodológico 
 

A pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura é o processo de levantamento 

e análise das publicações sobre o tema e o problema de pesquisa estabelecido, 

objetivando um mapeamento de quem e do que já foi escrito (SILVA e MENEZES, 

2005).  

Para SEVERINO (2007, p.122) uma pesquisa realizada a partir de registros 

disponíveis tais como livros, artigos, dissertações, teses etc., decorrentes de 

pesquisas anteriores, onde se encontram dados já trabalhados por seus autores, é 

classificada como pesquisa bibliográfica.  

SEVERINO (2007, 123) também relata que uma pesquisa exploratória tem 

como característica buscar levantar informações sobre um determinado objeto, 

delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação 

desse objeto.  

COLLINS e HUSSEY (2005, p.24) abordam em sua obra que uma pesquisa 

exploratória é realizada através de um problema de pesquisa, em que pouco ou 

nada se encontra em estudos anteriores sobre este problema, tendo como objetivo a 

procura de padrões, idéias e proposições, ao invés de se testar hipóteses. Sendo 

este método de pesquisa aberto, de modo a buscar reunir uma ampla gama de 

impressões e dados, dificilmente fornecerá respostas conclusivas para o problema 

de pesquisa e geralmente indica qual pesquisa futura deverá ser realizada.     

GIL (2002, p. 103) apresenta que, quando se efetua um experimento após a 

ocorrência dos fatos a pesquisa é denominada Expo-Facto. Para se caracterizar 

uma pesquisa como levantamento documental os materiais analisados não sofreram 

tratamento analítico, sendo considerados fonte rica e estável de dados. Na pesquisa 

realizada se pode atribuir estas características aos relatórios das empresas 

estudadas. 

Para esta dissertação e com base no objetivo estabelecido, foram utilizados 

dois tipos de pesquisa metodológica, a primeira classificada como bibliográfica e a 

segunda como exploratória, tendo como técnica de análise de dados a “análise de 

conteúdo”, tendo sua aplicação aos documentos chamados “Relatório de 
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Sustentabilidade”, de forma sistemática e objetivando responder a questão problema 

desta pesquisa.  

 
2.2 Técnicas de Análise de Dados 

 

A técnica de análise de dados escolhida para esta pesquisa foi à análise de 

conteúdo e conforme MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 733) qualquer técnica de 

análise de dados significa uma metodologia de interpretação, pois possui 

procedimentos específicos, os quais abrangem a preparação dos dados para a 

análise e buscam extrair sentido dos dados de texto e imagem. Define então, a 

análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, 

tendo como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados 

coletados (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p. 734). 

BERELSON (1952, p.18, in OLIVEIRA, 2011, p.85) define a análise de 

conteúdo como sendo uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo evidente da comunicação e OLIVEIRA (2011, 

P.86) complementa destacando as palavras técnica e descrição objetiva, onde a 

objetividade encontra-se na técnica utilizada com seus protocolos de aplicação. 

De acordo com MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 744) a análise de 

conteúdo é considerada como uma técnica de análise qualitativa pertinente aos 

estudos organizacionais, que pode vir a ampliar a qualidade da pesquisa em 

administração em seus diversos campos de conhecimento, tais como as ciências 

contábeis e financeiras em que GIMENES (2009) utilizou desta técnica em sua 

dissertação. 

Entretanto, de acordo com SANTOS (2012, p. 383) a aplicação inicial desta 

técnica de análise de dados chamada análise de conteúdo, ocorreu nos Estados 

Unidos a partir da década de 1940 por necessidades das áreas de conhecimento da 

sociologia e psicologia, visando incidir em fontes de dados, tais como: material 

jornalístico, discursos políticos, cartas, publicidades, romances e relatórios oficiais. 

CAREGNATO e MUTTI (2006, p. 682) apresentam que esta técnica de 

análise pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa, tendo na qualitativa a 

consideração da presença ou ausência de certa característica de conteúdo ou 

conjunto de características em um fragmento da mensagem, já na abordagem 
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qualitativa se busca uma freqüência das características que se repetem no conteúdo 

do texto. 

  MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 734) salientam que para se trabalhar 

com os dados coletados é necessária uma descodificação da comunicação existente 

nos documentos coletados, podendo ser através de diversos procedimentos, tais 

como: análise léxica, análise de categorias, análise de enunciação e análise de 

conotações.  

BARDIN (2006, in MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p. 735) considera que a 

técnica de análise de conteúdo possui três etapas, sendo a primeira a pré-análise, 

seguido da exploração do material e por fim o tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação, conforme segue: 

•  Pré-análise: consiste na preparação do material a ser analisado, 

sistematizando as idéias nas seguintes etapas: (i) leitura flutuante ou contato inicial 

com o texto; (ii) escolha dos documentos que serão analisados; (iii) formulação das 

hipóteses e objetivos; e (iv) elaboração dos indicadores e índices através de 

amostras de textos (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p.735). 

• Exploração do material: é a exploração do material objetivando a definição 

de categorias, identificação das unidades de registro e unidades de contexto nos 

documentos, ou seja, descrição analítica do material textual coletado, também 

chamado de corpus (MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 734). 

• Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: etapa final que 

culmina na condensação e destaque das informações para as interpretações 

inferenciais (MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 734). 

 
2.3  Espaço Pesquisado 

 

Para o critério de seleção dos relatórios de sustentabilidade a serem 

analisados, ponto de partida foi à busca das empresas que participaram do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2011, o qual de acordo com ISEBVMF (2011) 

o ISE é uma ferramenta de análise corporativa das empresas listadas na 

BM&FBovespa sob os aspecto da sustentabilidade corporativa, iniciado em 2005 

com financiamento da International Finance Corporation (IFC) e desenvolvimento 

metodológico pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP (GVCES). 
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O ISE tem como base conceitual, que norteia seus critérios e conceitos, a 

eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa, 

sendo sua missão “Induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de 

sustentabilidade empresarial e apoiar os investidores na tomada de decisão de 

investimentos socialmente responsáveis” (ISEBVMF, 2011). 

As empresas participantes do ISE 2011 foram selecionadas através de um 

processo seletivo efetuado pelo GVCES, que abrangeu o envio de um questionário 

(desenvolvido pela GVCES) para 182 empresas emissoras das 200 ações mais 

líquidas da BM&FBovespa, destas 53 empresas responderam o questionário e foram 

selecionadas 38 empresas para compor a carteira do ISE 2011, conforme quadro 

2.1, as quais representam 18 setores e somam R$ 1,17 trilhão em valor de mercado 

(GVCES, 2013). 

 

Quadro 2.1  Carteira do ISE 2011  
 

AES Tiete Anhanguera Bicbanco Bradesco Brasil Braskem
BRF Foods Cemig Cesp Coelce Copasa Copel
Cpfl energia Duratex Eletrobras Eletropaulo Embraer Energias BR
Even Fibria Gerdau Gerdau met Inds Romi Itausa
Itauunibanco Light S.A. Natura Redecard Sabesp Santander
Sulamérica Suzano papel Telemar Tim part S/A; Tractebel Ultrapar
Vale Vivo  

Fonte: ISEBVMF, 2013. 

O critério de seleção dos relatórios de sustentabilidade 2011 para esta 

pesquisa consistiu em três etapas seqüenciais denominadas respectivamente de: 

análise do setor; tipo de relatório e receita.  

Iniciando pela análise do setor através da seleção de duas variáveis, as quais 

de acordo com BUSSAB e MORETTIN (2002, p.10) a variável “setor” pode ser 

classificada como variável qualitativa nominal, pois não existe nenhuma ordenação 

nas possíveis realizações e a variável “quantidade de empresas” classificada como 

variável quantitativa discreta por possuir valores que formam um conjunto finito de 

números que resultam em uma contagem. A tabela 2.1 apresenta a distribuição de 

freqüência das empresas por setor, o qual foi constadado uma concentração maior 

de empresas nos setores de Energia Elétrica com 11 empresas representando 29% 

do total da amostra e dos Bancos com 6 empresas sendo 16% da amostra e as 
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outras empresas estão dispersas nos outros 16 setores. Com base nestes 

resultados optou-se em prosseguir com a análise de seleção com as empresas do 

setor de Energia Elétrica, em função de sua freqüência de empresas serem superior 

aos outros setores.   

 

Tabela 2.1  Carteira do ISE 2011 por Setor 

SETOR Quant. SETOR Quant.
Água e Saneamento 2 Material Aeronáutico e de Defesa 1
Bancos 6 Mineração 1
Carnes e Derivados 1 Papel e Celulose 2
Construção Civil 1 Petroquímicos 1
Energia Elétrica 11 Produtos de Uso Pessoal 1
Financeira e Outros 1 Seguradoras 1
Holdings Diversificadas 1 Serviços Educacionais 1
Madeira e Papel 1 Siderurgia 2
Máquinas e Equipamentos 1 Telecomunicações 3  

Fonte: ISEBVMF, 2013. 

  

Finda a primeira etapa de análise, prosseguiu-se com a verificação, apenas 

das empresas do setor de Energia Elétrica, quanto ao tipo de relatório que estas 

emitem e constatou-se que as 11 empresas baseiam-se no GRI e destas 9 com a 

versão G3 e 2 com a versão G3.1. A outra dimensão analisada para esta etapa foi 

quanto ao tipo de relatório, na qual se verificou que 1 empresa emite relatório 

denominado “Relatório Anual”, 4 empresas com a denominação “Relatório Anual e 

de Sustentabilidade” e 6 empresas o emitem com a denominação de “Relatório de 

Sustentabilidade”. Portanto, como resultado desta segunda etapa foram 

selecionadas as 6 empresas que emitem o relatório denominado “Relatório de 

Sustentabilidade” por serem específicos ao tema desta pesquisa e 100% destes 

baseiam-se na versão G3 do GRI que poderá se obter uma comparação direta por 

seguirem os mesmos critérios. As empresas selecionadas estão apresentadas na 

tabela 2.2 e cada uma com sua respectiva receita anual em bilhões de reais.  
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Tabela 2.2  Empresas da 2ª etapa de seleção e Receitas Anual 
 

Receita Anual (Bilhões de R$) Valor
AES Tiete 1,885
Cesp 2,957
Eletrobras 33,927
Eletropaulo 9,835
Light S.A. 6,944
Tractebel 4,326  

Fonte:  ISEBVMF, 2013. 

 

Por fim, para a classificação final das empresas a serem consideradas nesta 

pesquisa, o critério utilizado foi de avaliação da receita anual de 2011, apresentadas 

na tabela 2.2, objetivando se obter empresas de mesmo porte do ponto de vista 

econômico. A empresa Eletrobrás foi desclassificada por possuir uma receita anual 

2,45 vezes maior que a segunda maior receita.  

Com a exclusão da empresa Eletrobrás obteve-se um desvio padrão de 

R$3,214 bilhões de reais da amostra resultante e para seleção final foram 

consideradas as empresas que possuem receitas anuais que estão enquadradas 

entre +ou- 2 desvios padrão em relação à média das receitas (R$ 4,399 bilhões) 

resultando nas empresas da tabela 2.3. 

 
Tabela 2.3 Empresas classificadas 

 

Receita Anual (Bilhões de R$) Valor
AES Tiete 1,885
Cesp 2,957
Eletropaulo 9,835
Light S.A. 6,944
Tractebel 4,326  

 

Das cinco empresas classificadas prossegui-se com o processo de obtenção 

dos documentos, o qual ocorreu através do site oficial de cada empresa, de modo a 

verificar a disponibilidade dos documentos “relatório de sustentabilidade”. Como 
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resultado desta etapa final de seleção das empresas, a empresa Ligth S.A. foi à 

única que possuía o relatório de sustentabilidade 2011 apenas através do seu site 

na versão web, não tendo versão para download e impressão. Deste modo durante 

o período da análise de dados, o site oficial da empresa Light S.A. esteve 

indisponível para o acesso ao relatório de sustentabilidade 2011, fato este que 

restringiu o espaço de pesquisa aos relatórios de sustentabilidade 2011 das 

empresas AES Tietê, CESP, AES Eletropaulo e Tractebel.     

   

2.4  Aplicação da Técnica de Análise de Conteúdo 
 

De modo a respeitar os pré-requisitos da etapa de pré-análise da análise de 

conteúdo, o corpus ou os documentos que formam a base desta pesquisa, são os 

relatórios de sustentabilidade do ano de 2011 das empresas selecionadas e o 

referencial teórico desta dissertação. 

Após a aplicação da etapa de pré-análise, decidiu-se delimitar o corpus aos 

indicadores de Desempenho Econômico da GRI de cada relatório, por possuírem um 

conteúdo diretamente relacionado à questão problema e aos objetivos desta 

pesquisa, limitando a análise especificamente ao conteúdo destes indicadores. Para  

Seguindo com a estruturação da análise de conteúdo desta pesquisa, foram 

escolhidas como categorias “equilíbrio”, “exatidão” e “comparabilidade”, onde estas 

categorias representam, para esta pesquisa, as características de efetividade que 

uma informação necessita possuir. Para o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação foram elaboradas questões (ver anexos) para cada indicador, de modo 

a apoiar na constatação das categorias. 

Entretanto, a categoria Exatidão visa entender o rigor a qual as informações 

foram submetidas, ou seja, quais técnicas de medição de dados e bases de cálculos 

foram aplicadas, tendo a indicação de quais dados foram medidos, se a margem de 

erro da informação não é suficiente para influenciar decisões, quais dados foram 

estimados e qual o seu racional de cálculo e por fim se as informações qualitativas 

são válidas em comparação com outras fontes de dados (GRI(b), 2013, p.15). 

A categoria Equilíbrio consiste nos aspectos positivos e negativos do 

desempenho da organização, de modo a constar nos relatórios informações de 

forma imparcial, evitando influenciar indevidamente uma decisão e apresentar de 
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forma clara a distinção entre a apresentação objetiva dos fatos e a interpretação das 

informações por parte da organização (GRI(b), 2013, p.13). 

Por último, a categoria Comparabilidade objetiva identificar e compreender 

similaridades dos itens e diferenças entre eles, através da representação fidedigna 

do fenômeno econômico relevante, similar de outra organização que reporta a 

informação CPC00 (2013, QC 21 e 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

  

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os relatórios de sustentabilidade que fazem parte do corpus da análise 

apresentam uma autodeclaração do nível de aplicação, pré-determinada pela versão 

G3 da GRI, que representa de forma transparente quais indicadores foram aplicados 

e como conseqüência pode-se afirmar que a empresa Tractebel foi a única empresa 

que aderiu plenamente aos requisitos da versão G3 da GRI, de acordo com o 

quadro 3.1.   

Quadro 3.1  Nível de Aplicação GRI do corpus 
 

Relatórios de Sustentabilidade Nível
AES Tiete B
Cesp B+
Eletropaulo B
Tractebel A+  

Uma característica importante dos relatórios de sustentabilidade analisados, é 

que os indicadores da versão G3 da GRI são identificáveis no corpo dos textos 

(exceto a empresa Tractebel) e também possuem uma página com um índice 

remissivo, contendo uma declaração para cada indicador que informa se o reporte 

do mesmo se apresenta de maneira completa, parcial ou ausente. Com isto foi 

possível constatar, de acordo com a tabela 3.1, que apenas os indicadores EC1, 

EC6 e EC8 estão declarados como informação completa para a análise de dados e 

que os indicadores EC2, EC4, EC7 e EC9 possuem entre 1 e 2 relatórios da amostra 

que não reportaram nenhuma informação e os indicadores EC3, EC4, EC5 e EC7 

possuem entre 1 e 2 relatórios com informações reportadas de maneira parcial.  
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Tabela 3.1  Nível de reporte dos indicadores 

 

Indicador GRI Completo Parcial Não Reportado

EC1 100% 0% 0%

EC2 50% 0% 50%

EC3 50% 50% 0%

EC4 50% 25% 25%

EC5 50% 50% 0%

EC6 100% 0% 0%

EC7 25% 25% 50%

EC8 100% 0% 0%

EC9 75% 0% 25%  
 

Como resultado global do tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação dos dados, em concordância com os conceitos contidos na estrutura 

efetuada através das categorias “equilíbrio”, “exatidão” e “comparabilidade”, cada 

uma das respostas contidas nos anexos, foram classificadas em três dimensões de 

modo a representar o resultado quantitativo da análise de conteúdo de cada 

categoria, resultando na tabela 3.2 a qual se apresenta por indicador da versão G3 

da GRI. Como interpretação dos dados as classificações denominam-se: (i)Atende: 

que é o atendimento integral dos conceitos da categoria; (ii)Atende Parcialmente: 

quando não possui parte das características da categoria e (iii)Não Atende: a 

informação é inexistente ou não possui nenhuma das características da categoria. 

 

Tabela 3.2  Classificação do conteúdo dos indicadores por categoria 

 

 

Indicadores Atende
Atende 

Parcialmente
Não Atende

EC1 50% 20% 30%

EC2 7% 4% 89%

EC3 28% 19% 53%

EC4 4% 4% 93%

EC5 69% 0% 31%

EC6 75% 8% 17%

EC7 13% 13% 75%

EC8 45% 20% 35%

EC9 25% 6% 69%

EXATIDÃO

Indicadores Atende
Atende 

Parcialmente
Não Atende

EC1 50% 20% 30%

EC2 11% 0% 89%

EC3 47% 0% 53%

EC4 4% 4% 93%

EC5 69% 0% 31%

EC6 50% 33% 17%

EC7 13% 13% 75%

EC8 20% 45% 35%

EC9 19% 6% 75%

EQUILÍBRIO

Indicadores Atende
Atende 

Parcialmente
Não Atende

EC1 50% 20% 30%

EC2 11% 0% 89%

EC3 39% 11% 50%

EC4 4% 4% 93%

EC5 69% 0% 31%

EC6 83% 0% 17%

EC7 13% 13% 75%

EC8 20% 45% 35%

EC9 19% 13% 69%

COMPARABILIDADE

 
  

Entretanto é possível constatar através do cálculo das médias simples, de 

acordo com a figura 3.1, que nas três categorias os indicadores não atendem os 
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conceitos estabelecidos nesta pesquisa em torno de 55%, atendem os conceitos em 

35% na categoria exatidão, 34% na categoria comparabilidade e 31% na categoria 

equilíbrio e com variação entre 10% a 13% as três categorias são atendidas 

parcialmente. Nos tópicos a seguir, serão apresentados os detalhes da análise de 

conteúdo por indicador da versão G3 da GRI.    

 

Figura 2.1 Média da Classificação do conteúdo dos indicadores por categoria 

 

35%

10%

55%

EXATIDÃO

  

 

31%

13%

55%

EQUILÍBRIO

  

 

34%

12%

54%

COMPARABILIDADE

  

 
Atende Atende Parcialmente Não Atende  

 

3.1 Análise do indicador EC1 
 

Foi constatado que nos quatro relatórios analisados este indicador é 

representado através da técnica de demonstração financeira chamada Distribuição 

do Valor Adicionado (DVA), oriundo das demonstrações financeiras das companhias 

pesquisadas, todas apresentadas em regime de competência e contendo um 

resumo da distribuição da riqueza gerada aos seus stakeholders, conforme tabela 

3.3. Em todos os casos as demonstrações são globais, sem uma separação 

específica por região de atuação de suas operações, o que poderia facilitar O 

entendimento a demonstração dos impactos econômicos locais. Exceto a empresa 

Tractebel, os relatórios apresentam um detalhamento do DVA com informações 

quantitativas indicando o racional de cálculo através de tabelas e não apresentam 

informações qualitativas ou uma opinião da empresa a respeito.  
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Tabela 3.3  Comparação entre os DVAs 

 

Resumo DVA AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel

Colaboradores 4% 6,71% 11% 5,30%
Governo 37% 69,76% 32% 41,70%
Acionistas / Capital Prórpio 53% 19,14% 6% 40,40%
Juros, aluguéis e terceiros / 
Capital de Terceiros 6% 4,39% 51% 12,60%

 
 

De acordo com a GRI(d) (2013, p.5) os componentes básicos que devem 

constar nos relatórios para este indicador são receitas, custos operacionais, salários 

e benefícios de empregados, pagamento para provedores de capital, pagamentos ao 

governo, investimentos na comunidade e valor econômico acumulado, após a 

análise dos dados apenas o componente “investimentos na comunidade” não foi 

identificado de forma explícita nos relatórios. Nesta categoria a empresa Tractebel 

apresentou maior deficiência na apresentação das informações em relação às outras 

empresas e em conformidade com a descrição deste indicador na versão G3 da 

GRI, por não possuir um nível de detalhe que permita verificar quais dados foram 

medidos para formar o DVA. 

É possível promover uma comparação, identificar e compreender 

similaridades entre as quatro empresas, apenas no nível macro e no ano de 2011, 

conforme tabela 3.4, pois a empresa Tractebel não apresenta o DVA detalhado 

contendo informações dos anos anteriores. No entanto as empresas AES Tietê e 

Tractebel tiveram uma predominância na distribuição de suas riquezas para o 

governo e acionistas/capital próprio, a Cesp para o governo e para juros, aluguéis e 

terceiros/ Capital de terceiros e a AES Eletropaulo um valor acentuado para o 

governo. Também é possível constatar que as empresas AES Tietê e Cesp 

aumentaram a distribuição a seus Colaboradores e a AES Eletropaulo diminuiu ao 

longo dos anos, tendo a distribuição ao governo e acionistas / Capital próprio 

também aumentada para as três empresas (exceto Tractebel) ao logo dos anos e a 

distribuição de juros, aluguéis e terceiros / Capital de Terceiro oscilou para as 

empresas AES Tietê e AES Eletropaulo, com uma redução para a empresa Cesp. 

Todas estas informações são quantitativas e não possuem uma análise qualitativa 

por parte das empresas em seus relatórios, relatando as causas e motivos destas 

variações. 
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Tabela 3.4  Comparação anual dos DVAs (valores em R$ mil) 

 

Colaboradores Governo
Acionistas / Capital 

Prórpio

Juros, aluguéis e 
terceiros / Capital 

de Terceiros
Total

2009 51.794                      505.828                   706.162                   106.031                   1.369.815                
2010 57.636                      516.676                   737.340                   144.588                   1.456.240                
2011 60.378                      580.223                   844.864                   101.243                   1.586.708                

2009 635.976                   4.525.196                1.156.525                238.203                   6.555.900                
2010 566.418                   5.250.345                1.347.689                180.863                   7.345.315                
2011 551.052                   5.729.558                1.572.105                360.817                   8.213.532                
2010 188.873                   443.973                   93.042                      936.786                   1.662.674                
2011 199.619                   563.439                   108.581                   911.888                   1.783.527                

Tractebel 2011 190.300                   1.493.200                1.448.100                450.000                   3.581.600                

Cesp

AES Tietê

AES 
Eletropaulo

DVA

Empresas

 
 

Quanto aos aspectos positivos e negativos do desempenho da organização, 

encontram-se através dos números apresentados nos relatórios de forma imparcial e 

sem interpretação destas por parte das organizações. A única informação qualitativa 

referente a este indicador é em relação ao projeto “criando valor” das empresas AES 

Tietê e AES Eletropaulo, que visa aumentar a eficiência das áreas de suporte das 

empresas, onde ambas destacam e apresentam o resultado econômico positivo 

oriundo deste projeto. Por outro lado, não constam informações qualitativas 

negativas por parte de nenhuma empresa para este indicador. 

 
3.2 Análise do indicador EC2 

 

As empresas AES Tietê e AES Eletropaulo declararam que não reportaram às 

informações deste indicador e de contrapartida as empresas Cesp e Tractebel 

declararam que apresentaram o reporte deste indicador de forma completa. 

A empresa Cesp relata de forma clara e precisa que suas operações 

dependem de condições hidrológicas favoráveis para a geração de energia elétrica e 

que 99% de sua energia assegurada para venda, concentram-se na bacia do rio 

Paraná. Tendo ocorrência eventual de escassez de água de forma cíclica, devido às 

características do comportamento das condições pluviométricas. Relata ainda que a 

escassez de água possa vir a gerar impacto negativo no resultado econômico da 

empresa, bem como na geração de fluxos de caixa futuro, porém não apresenta 

uma mensuração dos mesmos. A única informação financeira relatada neste 

indicador é referente ao possível aumento da tarifa, na ocorrência de 
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indisponibilidade elétrica por escassez de água, através de resoluções que permitem 

ao agente operador do sistema elétrico nacional, cobrir com excedentes de outras 

empresas a um custo adicional das tarifas contratadas, contudo não menciona a 

ocorrência deste evento. Não foi relatada nenhuma informação quanto às 

oportunidades geradas, riscos físicos com implicações financeiras, oportunidades de 

fornecimentos de novas tecnologias e produtos e vantagens competitivas, oriundas 

de mudanças climáticas.       

A empresa Tractebel possui em seu relatório um capítulo referente à gestão 

de riscos empresariais, os quais não constam, de forma explicita, os riscos e 

oportunidades sob o enfoque de mudanças climáticas e sim um relato referente ao 

processo que a empresa utiliza para gestão de riscos e a descrição dos principais 

riscos do negócio através da visão da empresa, tais como: de mercado, regulatório, 

tributário, de fatores econômicos, de quebra de contrato, socioambiental, de 

desenvolvimento e implantação de projetos, de indisponibilidade de energia, de 

sinistro de grandes proporções, de recursos humanos e de tecnologia da 

informação. Também não se apresenta no relatório informação quanto às 

oportunidades, riscos físicos com implicações financeiras, riscos regulatórios com 

implicações financeiras, oportunidades de fornecimentos de novas tecnologias e 

produtos e vantagens competitivas, oriundas de mudanças climáticas.  

Por outro lado, a empresa Tractebel relata que contribuiu com 958.308 

reduções certificadas de emissões até o ano de 2011, em sua unidade de cogeração 

Lages, como mecanismo de desenvolvimento limpo e está habilitada a gerar créditos 

de carbono, entretanto não apresenta o valor econômico gerado por destas ações. 

Ambas as empresas que relataram informações para este indicador, não 

apresentaram informações quantitativas em relação às implicações financeiras 

oriundas dos riscos apresentados e as informações qualitativas não possuem dados 

suficientes que as tornem satisfatórias em termos de comparabilidade, equilíbrio e 

exatidão, em conformidade com a definição desta pesquisa.  

 
3.3 Análise do indicador EC3 

 

  Em relação à cobertura das obrigações dos planos de pensão de benefício 

oferecidos pelas empresas, a AES Tietê e a AES Eletropaulo possuem as mesmas 

informações nos relatórios de maneira literal, este fato se justifica por fazerem parte 



70 
 

  

do mesmo grupo empresarial e ambas declararam que suas informações são 

parciais para este indicador, por outro lado as empresas CESP e Tractebel 

declararam apresentar informações completas. 

A empresa Tractebel não apresentou a estrutura básica dos planos 

oferecidos, relatando apenas que oferece este benefício aos seus empregados 

através da sociedade de previdência complementar denominada Previg e que 

repassou a esta instituição o valor de R$ 39 milhões em 2011. As demais 

apresentaram informações básicas, tendo a AES Tietê e Eletropaulo uma oferta aos 

seus colaboradores planos de previdência privada com as opções denominadas 

definido, suplementar ou voluntário em três diferentes condições, através das 

instituições Fundação CESP, Previdência Itaú Unibanco e MetLife, sendo estes 

opções voluntárias e abrangentes a toda a empresa. Estas duas empresas não 

declararam qual o valor do aporte que efetuaram em 2011 para cumprirem suas 

obrigações como empregadores, bem como se estes recursos são provenientes 

diretamente das empresas ou de fundos mantidos em separado a organização. 

Constatou-se também a apresentação da estrutura básica do plano oferecido 

pela empresa CESP, denominado como plano de benefícios de aposentadoria e 

pensão, através da Fundação CESP, com um modelo denominado “misto” (70% 

benefício definido e 30% contribuição definida) em seu relatório, não consta a 

declaração se a participação do colaborador é voluntária ou compulsória. A 

organização apresenta ter aportado R$ 9,55 milhões em 2011e não informa se estes 

recursos são providos diretamente da empresa ou de fundos mantidos em separado 

a organização para este fim. 

Prosseguindo com a análise, através do quadro 3.2 é possível perceber que 

as informações, quanto às características e detalhes dos planos, estão 

insatisfatórias para se efetuar uma comparação direta, de modo a avaliar e proferir 

julgamentos de qual empresa oferece a melhor condição aos seus empregados, 

condições estas que podem contribuir ou não com a atração e manutenção da mão-

de-obra na empresa no longo prazo (acima de 5 anos). 
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Quadro 3.2  Comparação das estruturas dos planos oferecidos 
 

"Fundação CESP"
AES Tietê e Eletropaulo

"Previdência Itaú 
Unibanco" 

AES Tietê e Eletropaulo

"MetLife"
AES Tietê e Eletropaulo

"Fundação CESP"
CESP

"PREVIG"
Tractebel

Participação do 
colaborador no 
benefício definido

70% salário e 
multiplicado pela tabela 

do plano
Não reportado Não reportado

50% do benefício 
definido (sendo 70% 

salário)
Não reportado

Participação da empresa 
do benefício definido

100% do benefício 
definido (sendo 70% do 

salário e multiplicado 
pela alícota 

correspondente de cada 
plano)

100% da contribuição 
básica (1% do salário)

Não reportado
50% do benefício 

definido (sendo 70% 
salário)

Não reportado

Participação do 
colaborador na 
contribuição 
voluntária/definida

Opção de contribuição 
voluntária de 1% a 100% 

em relação a 30% do 
salário 

Não reportado Não reportado
30% da contribuição 

definida (sendo o limite 
até 2,5% do salário)

Não reportado

Participação da empresa 
na contribuição 
voluntária/definida

Limite de contribuição 
voluntária de 5% em 

relação a 30% do salário 

100% da contribuição 
voluntária (1% à 10% do 

salário) apenas para 
salários de até 

R$3.429,80

Não reportado
30% da contribuição 

definida (sendo o limite 
até 2,5% do salário)

Não reportado

 

Também não foi possível verificar a sustentabilidade financeira da cobertura 

dos planos de pensão e benefício das empresas, pois como nenhuma das quatro 

empresas reportou se os aportes são provenientes de fundos específicos ou 

diretamente dos recursos da organização, também não constam informações de 

como o passivo destes planos estão cobertos, ou qual a estratégia das mesmas 

para atingir esta meta de cobertura total de tais passivos.  

    

3.4 Análise do indicador EC4 
 

Objetivando analisar a qualidade das informações relativas à ocorrência de 

ajuda financeira significativa recebida pelas organizações de governos hospedeiros, 

foi possível constatar que a empresa CESP apresentou de forma direta o valor do 

incentivo recebido, abordando que 1% de sua receita operacional líquida anual é 

destinado para pesquisa e desenvolvimento, em conseqüência investiu em 2011 o 

valor de R$ 6,2 milhões, através da Lei Federal nº 9.991de 24/07/2000 e 

regulamentação da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. 

A empresa AES Tietê apresenta que destinou R$8,17milhões em 

investimentos destinados a projetos através da Lei Rouanet e incentivos estaduais, 
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contudo não apresenta o racional de cálculo, bem como a separação dos 

investimentos por tipo de benefício recebido. 

Não foi reportada nenhuma informação deste indicador pela empresa AES 

Eletropaulo e a empresa Tractebel relata, no próprio índice remissivo de seu 

relatório, a informação que a Hidrelétrica Ponte de Pedra possui isenção parcial do 

imposto de renda pelo prazo de 10 anos, a partir de 2006, mas não apresenta o 

percentual desta isenção e seu valor em 2011. 

Em conseqüência das poucas informações obtidas nos relatórios, fica 

deficiente identificar e compreender similaridades e diferenças entre as empresas, 

bem como entender quais as bases de cálculos foram aplicadas e os reflexos que a 

continuidade ou extinção das ajudas financeiras significativas recebidas pelas 

organizações de governos hospedeiros, poderão impactar no desenvolvimento 

sustentável destas empresas.     

 
3.5 Análise do indicador EC5 

 

De acordo com GRI(d) (2013, p.12), este indicador objetiva demonstrar a 

contribuição da organização com o bem-estar econômico de seus empregados e 

para utilização como parâmetro de comparação, foi considerado para ano de 2011 

um salário mínimo no valor de R$ 545,00 mensais, em conformidade com a Lei 

12.382/2011 de 25/02/2011. Através da análise dos relatórios, constata-se para este 

indicador, que as empresas AES Tietê e Tractebel declararam terem efetuado 

reporte parcial e as empresas AES Eletropaulo e CESP de forma completa, em 

relação aos indicadores da versão G3 da GRI. 

As quatro empresas apresentaram que não empregam o salário mínimo como 

remuneração básica em suas políticas de remuneração e demonstram uma 

comparação da proporção de sua remuneração básica em relação ao salário mínimo 

vigente, contudo a empresa AES Tietê possui como menor remuneração o valor 

superior ao salário mínimmo de apenas 5%, sendo este valor 2,4 vezes menor que a 

empresa AES Eletropaulo que faz parte do mesmo grupo empresarial e 2,8 vezes 

menor que a empresa Tractebel, conforme observado na tabela 3.5.  
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Tabela 3.5  Comparação Salarial  

 

AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel

Salário Mínimo (2011)

Menor Salário R$ 572,25 R$ 1.362,50 R$ 1.362,50 R$ 1.580,50

R$ 545,00

 
 

Apenas a empresa AES Eletropaulo menciona que não há diferença de 

remuneração entre unidades operacionais, de contra partida as demais não 

reportaram esta informação. Outra informação relevante é a proporção entre a maior 

e menor remuneração, a qual a AES Tietê apresenta valor de 75 vezes e a AES 

Eletropaulo 75,73 vezes considerando participação nos lucros e resultados, as 

demais não apresentaram esta informação em seus relatórios. Como informação 

adicional e de relevância para comparação e avaliação do bem estar econômico dos 

colaboradores, as empresas AES Tietê e Eletropaulo apresentam em seus relatórios 

informações quanto à proporção de colaboradores por faixa salarial e salário médio 

por categoria, possibilitando uma visão geral do perfil de remuneração aplica por 

estas empresas.      

É possível averiguar que a empresa CESP mesmo declarando possuir um 

reporte completo deste indicador, não possui todas as informações para 

comparação e o único item de possível comparação direta entre todas as empresas 

é referente ao menor salário destas com o salário mínimo, bem como entre os 

mesmos. 

 

3.6 Análise do indicador EC6 
 

Todas as empresas pesquisadas declararam possuírem informações de 

maneira completa em seus relatórios de sustentabilidade para este indicador, o qual 

se busca verificar como as organizações contribuem com a estabilidade da 

economia local através do apoio e incentivo de negócios locais por meio de suas 

cadeias de suprimentos e esta informação se confirma, exceto em relação à 

informação referente ao percentual do orçamento destinado a contratações locais, 

onde as empresas AES Eletropaulo e CESP não apresentaram este dado. 
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A empresa CESP declara que não pode favorecer seus potenciais 

fornecedores locais, pois suas contratações de fornecedores estão regidas através 

da Lei de Licitações Nº 8.666/93 e da Lei do Pregão Nº 10.520/02, entretanto as 

demais empresas relataram que priorizam a contratação de seus fornecedores 

locais, desde que estejam em concordância com suas políticas e práticas, as quais 

são influenciadas por análises de cadastro inicial, que contempla aspectos jurídicos, 

fiscais, tributários, financeiros e socioambientais por parte das empresas AES Tietê 

e Eletropaulo, e que estes cadastramentos são mais brandos para empresas locais, 

de forma a não ferirem os requisitos de ética, qualidade e segurança.  

Já a Tractebel declara possuir programas de capacitação e avaliação de 

desempenho de fornecedores que objetivam o comprometimento, dos mesmos, em 

relação a temas relacionados a direitos humanos, responsabilidade social, saúde e 

segurança no trabalho e meio ambiente, de forma a priorizar os fornecedores locais. 

Salienta ainda que promove relacionamentos de longo prazo, os quais trazem 

condições vantajosas para ambas as partes (contratante e contratada), esta prática 

pode ser considerada como um diferencial em relação às outras empresas, no que 

tange a manutenção da economia local através de sua cadeia de fornecedores. 

De modo a verificar a relevância financeira que estas empresas exercem nas 

economias onde suas unidades operacionais estão localizadas, este indicador 

precede que seja apresentado o percentual do orçamento destinado a contratações 

locais e a AES Tietê relata que 67% de todos os gastos com fornecedores foram 

destinados a fornecedores locais, porém não apresenta qual o montante total em 

reais. Por outro lado a empresa Tractebel apresenta de forma clara e precisa que 

41% do orçamento total de serviços foram destinados a fornecedores locais e este 

percentual representa R$ 117,3 milhões em 2011, contudo não apresenta o valor 

destinado a contratação de fornecedores de outra natureza, tais como materiais 

equipamentos e outros gastos administrativos. 

 

3.7 Análise do indicador EC7 
 

Não foi constatado nos relatórios das quatro empresas, o relato quanto à 

existência de políticas ou práticas que possuem a premissa de seleção de pessoal 

local em suas unidades operacionais, tendo a empresa Tractebel apenas afirmado 
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que prioriza a contratação de profissionais locais e não apresentou nenhum dado 

adicional. 

A empresa CESP aborda que por ser uma empresa de economia mista, o 

qual o governo é acionista majoritário, está sujeita a imposição de contratação de 

pessoal apenas através de concursos públicos, o qual possui a premissa de 

assegurar a igualdade de oportunidade a todos os interessados de todo o território 

nacional brasileiro, desta forma não atende os requisitos deste indicador de forma 

integral.  

As empresas AES Tietê e Eletropaulo declararam em seus relatórios não ter 

reportado as informações deste indicador e embora as outras duas empresas 

tenham reportado, foi possível constatar que estão em desacordo com os conceitos 

estabelecidos pela versão G3 da GRI.      

 

3.8 Análise do indicador EC8 
 

De acordo com a GRI(d) (2013, p.16) infra-estrutura são obras para serviço 

de abastecimento de água, estrada, escola, hospital e outros desta natureza, o qual 

este indicador busca informar as partes interessadas da empresa, se a mesma está 

fornecendo um serviço ou bem desta natureza, visando principalmente o benefício 

público na economia local.  

Nesta direção a empresa AES Tietê declara que investiu em 2011 R$12 

milhões em projetos de inclusão social, cidadania e geração de renda para as 

comunidades de baixa renda, sendo estes investimentos precedidos e definidos por 

meio da análise do perfil socioeconômico da região de interesse, através do índice 

paulista de vulnerabilidade social, sendo seu principal projeto o apoio às atividades 

da Casa de Cultura e Cidadania, o qual promove esta gama de serviços e 

atendimentos às comunidades locais, por meio de atividades culturas e cursos. 

Entretanto, não foi observada a declaração de investimentos em infra-estrutura, bem 

como uma avaliação das necessidades de suas comunidades locais com seus 

impactos atuais e futuros. Estes investimentos podem ser classificados como apoio 

a serviços de cunho público e social e são fomentados através de pagamento direto 

por recursos próprios e incentivados. 

  A empresa Tractebel não reportou o valor de seus investimentos para os 

objetivos deste indicador, bem como também não apresentou os impactos atuais e 
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futuros destes. Entretanto apresenta uma gama de eventos, programas, convênios e 

projetos educacionais voltados aos temas relacionados à gestão ambiental. Sendo 

assim, também não constam informações de investimentos específicos em infra-

estrutura e uma avaliação das necessidades de suas comunidades locais 

contemplando seus impactos atuais e futuros. 

Através do gerenciamento técnico do projeto da ponte do rio Paraná com 

investimento de R$ 27 milhões, os quais não contam se foram gastos em 2011 ou 

em período plurianual, a empresa CESP caracteriza como sendo investimento em 

infra-estrutura local. De contra partida não apresenta nenhuma informação sobre a 

realização de um estudo contendo avaliação das necessidades locais, bem como 

impactos atuais e futuros deste investimento e declara que este projeto também 

recebeu aportes dos Governos Federal e Estadual, mas também não foi informado o 

montante que cada um destinou. 

Já a empresa AES Eletropaulo apresenta um investimento de R$ 738,7 

milhões em diversos projetos específicos para melhoria de sua infra-estrutura 

operacional, podendo ser classificados como engajamento comercial, através da 

modernização do sistema de transmissão de energia elétrica, a qual objetiva o 

aumento da qualidade da energia entregue para seus clientes e também a 

racionalização do consumo. Estas melhorias podem ser interpretadas como 

impactos atuais e futuros destes investimentos. Estes investimentos foram 

planejados através de avaliações e estudos de demandas, efetuados por órgãos 

oficiais, que resultaram nas demandas e expectativas de fornecimento energético da 

companhia em questão. De maneira oposta as outras empresas, a AES Eletropaulo 

não apresentou nenhum investimento de apoio a serviços que vão além de suas 

operações. 

 

3.9 Análise do indicador EC9 
 

Para este último indicador apenas a empresa AES Tietê declara não ter 

reportado informações e as demais declaram que efetuaram o reporte de maneira 

completa. A AES Eletropaulo apresenta como pilar deste indicador o programa 

chamado “Transformação de clientes em consumidores” o qual tem como objetivo 

principal a regularização das ligações elétricas informais (popularmente conhecidas 
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como “gatos”) e como conseqüência oferecer este serviço de forma segura e 

confiável. Como impacto indireto deste programa a companhia elenca o benefício de 

obtenção de comprovante de endereço oficial aos beneficiados, geração de 

emprego em função da priorização da mão-de-obra local para a execução destes 

serviços, educação para o uso seguro e adequado da energia elétrica e para as 

famílias de baixa renda (não apresenta informações sobre esta classificação) 

ofereceu como benefícios à substituição de 11.363 geladeiras, de 104.718 

lâmpadas, a instalação de 12.251 chuveiros inteligentes e reforma nas instalações 

elétricas de 1.035 residências, somando um investimento no valor de R$ 51,12 

milhões, destes R$ 13 milhões são recursos próprios e R$ 38,12 milhões de 

recursos compulsórios, pois declara que a ANEEL determina que 0,5% da receita 

operacional líquida são destinados para o programa de eficiência energética.  

Através de apoio ao desenvolvimento de projetos e instituições de cunho 

social, a empresa CESP apresenta que os impactos econômicos indiretos são 

através de cursos de capacitação profissional aos reassentados, doações de mudas 

produzidas e seus viveiros às comunidades locais e programas de visitas as usinas 

de modo a fomentar a inclusão e disseminação do conhecimento. Desta forma, 

também mantém e apoio instituições de cunho social, tais como: CESP Museu de 

Memória Regional, CONDECA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Empresa Amiga da Criança da Fundação ABRINQ, investiu R$ 4,1 

milhões através da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, apoio financeiro a equipe da 

atleta Maurren Maggi, parceria com ADEVA – Associação dos Deficientes Visuais e 

Amigos, investiu R$ 2,4 milhões no ICC – Instituto Criança Cidadã, mantenedora da 

Fundação Energia e Saneamento e manutenção do Coral CESP. Não foi constatado 

como a empresa realiza a identificação de seus impactos econômicos indiretos, bem 

como seus impactos econômicos negativos. 

Desta mesma forma também não foi identificado como a empresa Tractebel 

efetua a identificação de seus impactos econômicos indiretos e não foram 

apresentados seus impactos econômicos negativos, contudo elenca que possui um 

programa de inclusão social que busca a educação de crianças, defesa dos direitos 

da criança e do adolescente, apoio a geração de emprego e renda e qualificação 

profissionalizante de jovens. Possui também um programa de melhoria ambiental e 

de desenvolvimento da cultura através de recursos próprios e de incentivos fiscais. 
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De maneira geral, os relatórios não apresentam com exatidão os impactos 

econômicos indiretos, o racional para demonstrá-los e os valores monetários 

envolvidos, sejam estes ganhos para a comunidade, investimento e/ou resultados 

financeiros para as próprias companhias.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É notória a importância e preocupações que os temas Desenvolvimento 

Sustentável e Sustentabilidade exercem sobre a sociedade contemporânea, tendo 

levado a todos a refletirem sobre o paradigma financeiro de buscar maximizar a 

riqueza do acionista, principalmente sob o conceito defendido por HART e 

MILSTEIN (2003, p.56) em que sustentabilidade é a habilidade de satisfazer as 

necessidades do presente sem prejudicar a habilidade das futuras gerações de 

satisfazer as suas necessidades. Desta forma, para se atingir a meta de 

maximização da riqueza, é preciso resolver uma equação que contem as variáveis 

econômicas, sociais e ambientais, as quais são compostas de outras diversas 

variáveis de difícil resolução e que requerem o equilíbrio entre ambas as dimensões.  

Uma vez que a empresa sustentável é aquela que contribui com o 

desenvolvimento sustentável, gerando simultaneamente benefícios econômicos, 

sociais e ambientais (HART e MILSTEIN, 2003, p.57), esta pesquisa trás uma 

contribuição a sociedade, quanto ao despertar da importância de se analisar e 

discutir as informações que as empresas divulgam através de seus relatórios de 

sustentabilidade, bem como já ocorre com os relatórios contábeis e financeiros que 

servem de base para muitas tomadas de decisões da sociedade em geral.    

Tendo esta pesquisa o objetivo geral de analisar o relatório de 

sustentabilidade 2011 das empresas selecionadas, de forma a verificar as 

informações sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade, 

através da técnica conhecida como análise de conteúdo, a análise se restringiu 

apenas aos indicadores econômicos da versão G3 da GRI de cada relatório e foi 

possível constatar que este instrumento possui uma grande flexibilidade para as 

empresas, no que tange a escolha do conteúdo das informações, dificultando a 

comparação dos indicadores.   

Os indicadores analisados apresentam valores financeiros de forma sucinta e 

resumida (exceto o indicador EC1 que utiliza o DVA), em sua grande maioria com 

ausência da descrição das técnicas utilizadas para medição dos dados e suas bases 

de cálculos, privilegiando a descrição qualitativa das ações que a empresa executou 

no período de vigência do relatório. 

Um aspecto importantíssimo dos relatórios de sustentabilidade, que são 

norteados pela GRI, é a facilidade de se encontrar as informações através do índice 
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remissivo que todos os relatórios analisados possuem e das indicações dos diversos 

indicadores ao longo dos textos, a qual apenas a empresa Tractebel não possui. 

Este aspecto facilita ao usuário na busca da informação correta que procura, uma 

vez que se constatou que uma informação pode ser utilizada para diversos 

indicadores, com enfoques diferentes. 

Todos os indicadores analisados possuem informações referentes a pelo 

menos um dos pilares da sustentabilidade (econômico, social e ambiental), 

decorrentes do relato das ações da empresa durante a competência dos relatórios. 

   Embora os relatórios tenham níveis de aplicação da GRI acima de “B”, 

apenas 33% dos indicadores foram declarados pelas próprias empresas como 

reportados de forma completa, sendo estes os indicadores EC1, EC6 e EC8 e a 

pesquisa constatou que as informações consideradas “atendidas” se apresentam 

com freqüência de 50% na categoria exatidão, 70% na categoria equilíbrio e 28% na 

categoria comparabilidade, respectivamente.  

Outros dados obtidos de relevância são que as três categorias estabelecidas 

nesta pesquisa, em média não são atendidas pelos relatórios com uma freqüência 

de 55%, sendo a categoria exatidão atendida com uma freqüência de 35%, atendida 

com freqüência de 31% a categoria equilíbrio e com 34% de freqüência a categoria 

comparabilidade é considerada atendida. Estes dados demonstram que é 

necessário um aprimoramento por parte das empresas, quanto efetividade das 

informações divulgadas, de acordo com os conceitos desta pesquisa. 

Em resposta a questão problema, não foi constatada informações de maneira 

efetiva sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade, bem 

como uma técnica de mensuração e apuração de lucros e resultados destes. 

Contudo, todas as informações econômicas e financeiras apresentadas nos 

relatórios, são oriundas das demonstrações de resultado da empresa, em 

concordância com os padrões de contabilidade.    

É importante destacar uma característica detectada em todos os relatórios, 

quanto à natureza das informações serem predominantemente de demonstrações 

positivas por parte das companhias, no que tange os relacionamentos e 

investimentos efetivados com as sociedades locais e o meio ambiente em que estão 

inseridas, através de apoios, incentivos fiscais e destinação de recursos financeiros. 

De contra partida, nestes indicadores não foi constatado de maneira explícita 
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informações referente a multas, danos e passivos de responsabilidade das 

companhias pesquisadas. 

Por fim, de acordo com COLLINS e HUSSEY (2005, p.24) a pesquisa 

exploratória é realizada através de um problema de pesquisa, em que pouco ou 

nada se encontra em estudos anteriores sobre este problema, tendo como objetivo a 

procura de padrões, idéias e proposições, ao invés de se testar hipóteses. Sendo 

este método de pesquisa aberto, de modo a buscar reunir uma ampla gama de 

impressões e dados, dificilmente fornecerá respostas conclusivas para o problema 

de pesquisa. Com base nestes conceitos, se recomenda pesquisas futuras 

contemplando os demais indicadores que ficaram de fora do escopo desta 

dissertação e com empresas de outros setores da economia, de modo a buscar um 

entendimento cada vez mais efetivo quanto ao desenvolvimento sustentável e da 

sustentabilidade nas empresas, através de seus relatórios de sustentabilidade.     
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ANEXOS 

Anexo A – Questões para o indicador GRI EC1 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel
Apresenta dados sobre a 
distribuição de valor 
econômico? 

Sim, através do DVA Sim, através do DVA Sim, através do DVA Sim, através do DVA

Os dados são oriundos 
das demonstrações 
financeiras das 
empresas?

Sim, através do DVA Sim, através do DVA Sim, através do DVA Sim, através do DVA

Possui uma separação 
dos dados por região?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Os dados se apresentam 
de forma detalhada?

Sim, através do DVA 
detalhado

Sim, através do DVA 
detalhado

Sim, através do DVA 
detalhado

Não reportado

Apresenta informações 
de anos anteriores?

Sim de 2009, 2010 e 
2011

Sim de 2009, 2010 e 
2011

Sim de 2010 e 2011 Não apenas de 2011

 

Anexo B – Questões para o indicador GRI EC2 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel
Mudanças climáticas foi 
considerada como um 
dos principais riscos da 
empresa?

Não relatado Não relatado Sim (Riscos Hidrológicos) Não relatado

Foram apresentados os 
riscos das mudanças 
climáticas?

Não relatado Não relatado

Sim, as operações 
dependem de condições 
hidrológicas favoráveis 
para geração de energia 
elétrica.

Não relatado

Foram considerados as 
oportunidades oriundas 
das mudanças 
climáticas?

Não relatado Não relatado Não relatado Não relatado

Foram apresentados os 
riscos físicos com 
implicações financeiras 
das mudanças 
climáticas?

Não relatado Não relatado Não relatado Não relatado

Foram apresentados os 
riscos regulatórios com 
implicações financeiras 
das mudanças 
climáticas?

Não relatado Não relatado

Sim, na ocorrência de 
indiponibilidade elétrica 
por escassez de água, há 
resoluções que 
permitem ao agente 
operador do sistema 
elétrico nacional, cobrir 
com excedentes de 
outras empresas a um 
custo adicional das 
tarifas contratadas.

Não relatado

Foram apresentadas 
oportunidades de 
fornecimento de novas 
tecnologias, produtos ou 
serviços? 

Não relatado Não relatado Não relatado Não relatado

Foi relatado possíveis 
vantagens competitivas, 
oriundas das mudanças 
climáticas?

Não relatado Não relatado Não relatado Não relatado
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Anexo C – Questões para o indicador GRI EC3 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel

Está identificado a 
estrutura básica dos 
planos oferecidos?

Sim, são 3 planos de 
previdência privada 
(Fundação CESP, 
Previdência Itaú 
Unibanco e MetLife) 
com as opções: definido, 
suplementar ou 
voluntário.

Sim, são 3 planos de 
previdência privada 
(Fundação CESP, 
Previdência Itaú 
Unibanco e MetLife) 
com as opções: definido, 
suplementar ou 
voluntário.

Sim, plano de benefícios 
de aposentadoria e 
pensão pela Fundação 
CESP, pelo modelo misto 
(70% benefício definido 
e 30% contribuição 
definida)

Não, apenas que é 
através do plano de 
previdência 
complementar pela 
PREVIG.

As obrigações do 
empregador são através 
dos recursos da 
empresa?

Não reportado Não reportado Sim Sim

Apresenta o valor total 
das obrigações do 
empregador em 2011?

Não reportado Não reportado R$ 9,546 milhões R$ 39,0 milhões

Obrigações do 
empregador são através 
de um fundo específico?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Como o passivo do 
fundo é coberto pelo 
ativo alocado?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Se o fundo não tiver 
cobertura, qual a 
estratégia da empresa 
para atingir a cobertura 
total?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Apresenta o percentual 
do salário de 
contribuição do 
empregado?

Sim, por tipo de plano Sim, por tipo de plano Sim 50% Sim 50%

Apresenta o percentual 
do salário de 
contribuição do 
empregador?

Sim, por tipo de plano Sim, por tipo de plano Sim 50% Sim 50%

Qual o nível de 
participação 
(compulsório ou 
voluntário)?

Voluntário e abrange 
toda empresa.

Voluntário e abrange 
toda empresa.

Não reportado, mas é 
oferecido a 96% dos 

funcionários.
Não reportado
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Anexo D – Questões para o indicador GRI EC4 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel
Apresenta incentivos 
fiscais/créditos?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Apresenta subsídios? Não reportado Não reportado Não reportado

A Hidrelétrica Ponte de 
Pedra possui isenção
parcial do imposto de 
renda pelo prazo de

10 anos, a partir de 2006

Apresenta subvenções 
para investimentos, P&D 
e outras concessões?

Investimentos de 
R$8,17milhões em 

projetos
Não reportado

1% da receita 
operacional líquida anual 

para P&D (R$6,2 
milhões)

Não reportado

Apresenta prêmios? Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Apresenta royalty 
holidays?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Apresenta ajuda 
financeira recebida de 
agencias de crédito de 
exportação?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Apresenta outros 
benefícios financeiros 
recebidos de governo?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

 

Anexo E – Questões para o indicador GRI EC5 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel
Possui empregados 
remunerados através do 
salário mínimo?

Não Não Não Não

Há comparação do 
menor salário da 
empresa com o salário 
mínimo local?

Sim, a menor 
remuneração é 5% 
superior ao salário 

mínimo

Sim, a menor 
remuneração é 2,5 vezes 

superior ao salário 
mínimo

Sim, a menor 
remuneração é 2,5 vezes 

superior ao salário 
mínimo

Sim, a menor 
remuneração é 2,9 vezes 

superior ao salário 
mínimo

Há identificação de 
variação de menor 
salário entre as unidades 
operacionais da 
empresa?

Não, apenas um reporte 
global

Sim, relata que não há 
diferenças entre 

unidades
Não reportado Não reportado

Apresenta a proporção 
entre a maior e a menor 
remuneração?

Sim, Proporção de 75 
vezes, incluindo 

participação nos lucros e 
resultados

Sim, Proporção de 75,73 
vezes, incluindo 

participação nos lucros e 
resultados

Não reportado Não reportado
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Anexo F – Questões para o indicador GRI EC6 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel

Apresenta política ou 
prática de preferência a 
fornecedores locais?

Sim Sim
Não, pois segue a Lei 

8.666/93
Sim

Apresenta percentual do 
orçamento de aquisições 
efetuadas com 
fornecedores locais?

67% dos gastos, foram 
com fornecedores locais.

Não reportado Não reportado
41% dos gastos, foram 

com fornecedores locais.

Apresenta os fatores que 
influenciam a seleção de 
seus fornecedores?

Sim, avaliação de 
cadastramento dos 

temas juridico, fiscal, 
tributário, financeiro e 

socioambiental

Sim, requisitos mínimos 
baseados em diretrizes 

de segurança, meio 
ambiente, código de 

ética e conduta 
corporativa.

Sim, Lei 8.666/93 e Lei 
do Pregão nº 10.520/02.

Sim, direitos humanos, 
responsabilidade social, 
saúde e segurança do 

trabalho e meio 
ambiente.

 

Anexo G – Questões para o indicador GRI EC7 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel

Apresenta política ou 
prática de preferência de 
contratação de 
empregados local?

Não reportado Não reportado

Não, pois as 
contratações são por 

meio de concursos 
públicos.

Sim, mas apenas relata 
que prioriza a 

contratação de 
profissionais locais.

Apresenta a proporção 
de membros da alta 
gerência de unidades 
local provenientes da 
comunidade?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

 

Anexo H – Questões para o indicador GRI EC8 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel

Apresenta investimentos 
ou apoios nas econômias 
locais?

Sim, em projetos de 
inclusão social, cidadania 

e geração de renda.

Sim em projetos de infra-
estrutura de sua própria 

operação

Sim, grenciamento do 
projeto da ponte sobre o 

rio Paraná

Sim, através de projetos 
ambientais e sociais

Apresenta o valor total 
dos investimentos para 
este fim?

R$ 12 milhões R$ 738,7 milhões R$ 27 milhões Não reportado

Apresenta os impactos 
atuais e futuros dos 
investimenos?

Não reportado
Sim melhora do serviço 

de fornecimento de 
energia elétrica

Não reportado Não reportado

Estes investimentos são 
engajamentos 
comerciais, em espécie 
ou gratuito?

São gratuitos a 
comunidade

Engajamentos 
comerciais

Engajamentos 
comerciais

Engajamentos 
comerciais e gratuitos

Realizou avaliação das 
necessidades em 
infraestrutura da 
comunidade local? 

Não reportado
Sim, através de estudos 

de demanda
Não reportado Não reportado
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Anexo I – Questões para o indicador GRI EC9 

Questões AES Tietê AES Eletropaulo CESP Tractebel
Apresenta o trabalho 
realizado de 
identificação dos 
impactos econômicos 
indiretos?

Não reportado
Sim, através de pesquisa 

de mercado
Não reportado Não reportado

Apresenta os impactos 
econômicos indiretos 
positivos?

Não reportado

Sim, através dos 
resultados do programa 

transformação de 
consumidores em 

clientes

Sim, através do apoio a 
projetos e instituições de 

cunho social

sim, através de seus 
probramas ambientais, 

social e cultural. 

Apresenta os impactos 
econômicos indiretos 
negativos?

Não reportado Não reportado Não reportado Não reportado

Apresenta o grau de 
importância dos 
impactos no contexto de 
benchmarking e 
prioridade dos 
stakeholders?

Não reportado
Sim, através de pesquisa 

de satisfação com os 
beneficiados

Não reportado Não reportado
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RESUMO

O presente estudo objetivou analisar o relatório de sustentabilidade 2011 das empresas pesquisadas, de forma a verificar se as informações contidas neste relatório estão apresentadas de maneira efetiva em relação aos aspectos e conceitos pesquisados, no que tange os temas Sustentabilidade e Gestão Sustentável. A opção de se restringir a pesquisa as empresas que participaram do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2011 da BM&FBovespa, foi em decorrência da complexidade dos temas Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, bem como a percepção de que as companhias em geral ainda estão em plena discussão conceitual quanto a sua amplitude, abordagem e aplicação no âmbito empresarial. Os dados pesquisados e utilizados para realização deste estudo foram extraídos de vasta pesquisa bibliográfica sobre o tema e do site oficial das empresas objeto desta pesquisa. Por fim, observou-se que nos relatórios de sustentabilidade 2011 das empresas pesquisadas, não foram constatadas informações de maneira efetiva sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade, em concordância com as definições desta pesquisa.

Palavra-chave: Empresa Sustentável. Relatório de Sustentabilidade. Gestão Econômica Sustentável. 



ABSTRACT

The present study aimed to analyze the sustainability report 2011 of the companies surveyed, in order to verify that the information contained in this report are presented effectively for aspects and concepts surveyed regarding the topics Sustainability and Sustainable Management. The option to restrict the search firms that participated in the Corporate Sustainability Index (ISE) in 2011 of the BM&FBovespa, was due to the complexity of the issues Sustainable Development and Sustainability, as well as the perception that companies in general are still in full conceptual discussion as to its breadth, approach and application in business. Data analyzed and used for this study were drawn from extensive literature search on the topic and the official website of the company object of this research. Finally, it was observed that the sustainability reports of companies surveyed in 2011, were not detected information effectively on the economic result of actions arising from sustainability, in accordance with the definitions of this research.

Key-words: Sustainable Enterprise. Sustainable Report. Sustainable Economic Management. 
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INTRODUÇÃO

Em diversos estudos têm-se escrito, falado, debatido e principalmente utilizado como “jargão” os termos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável nas áreas política, social, acadêmica e mídias em geral. Concomitantemente com este fenômeno social, também é percebida a preocupação da sociedade em geral, com os problemas relacionados ao aquecimento global, poluição em geral, escassez de materiais e matérias-primas, desmatamento de florestas, degradação de solos, pobreza, desemprego e crescimento populacional acentuado, resultando em algumas ações governamentais na direção de mitigar e/ou evitar o agravamento destes.


Deste ponto em diante, é notório os reflexos causados nas organizações empresariais, sejam estes por novas leis e diretrizes do cenário político o qual estão inseridas, seja por pressão da competitividade oriunda dos clientes, fornecedores, comunidades ou aumento dos custos dos recursos devido à escassez. O fato é que as grandes organizações já carregam esta bandeira, assinam tratados, seguem normas, criam políticas e procedimentos e em muitos casos explicitam em sua missão, visão e valores os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

No entanto, de acordo com a linha de tempo do desenvolvimento sustentável, elaborado pela IISD – International Institute for Sustainable Development (2012), o marco inicial, onde foi constatada a preocupação com os aspectos econômicos, sociais e ambientais, concomitantemente, foi em 1962 com a publicação do artigo chamado Silent Spring de Rachel Carson, onde é abordado um cenário de catástrofe devido ao uso de agrotóxicos na agricultura. Desde então já somam mais de 100 grandes marcos de extrema relevância, através de conferencias, tratados, publicações, normas internacionais entre outros, permeando todas as décadas até o presente momento.   


Diante deste cenário, este trabalho de pesquisa pretende contribuir com um melhor entendimento quanto à conexão, que uma empresa de extrema relevância no Brasil, está fazendo entre os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade à gestão de seus negócios, de modo a constatar este fenômeno através do seu Relatório de Sustentabilidade 2011.  


PROBLEMA DE PESQUISA

De acordo com GIL (2002, p.24) um problema é considerado de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser testáveis, ou seja, são suscetíveis de observação ou de manipulação, podendo ser determinado por razões de ordem prática ou científica. Recomenda que o problema deva ser formulado como pergunta, pois é uma maneira fácil, direta e facilita a sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório da pesquisa.

Segundo YIN (2010, p.31) a definição da questão de pesquisa é provavelmente o passo mais importante a ser dado no processo de pesquisa e relata que um esquema básico de categorização para os tipos de questões de um problema, é a série conhecida de perguntas: “quem”, “o que”, “onde”, “como” e “porque”. 

No entanto, a alta direção das companhias busca informações rápidas, precisas e seguras para o seu processo decisório e na atualidade o tema sustentabilidade vem sendo um ponto de destaque para estes processos, de forma a chamarem a atenção pelas regulamentações, custos e responsabilidades onerosas.

HART e MILSTEIN (2003, p.56) atentam que a idéia de sustentabilidade vem sendo representada pela elevação de expectativas em relação aos desempenhos sociais e ambiental, apresentando que uma empresa para ser sustentável necessita gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais. Abordam também que por trás desta problemática equação de três variáveis, podem existir diversas oportunidades para se gerar valor ao acionista, através dos desafios globais associados à sustentabilidade que podem resultar na identificação de estratégias e práticas que contribuam para este fim, ou seja, uma sociedade mais sustentável e com geração de valor ao acionista.  

Diante do exposto acima, desenvolve-se a pesquisa objetivando responder a seguinte questão problema: os relatórios de sustentabilidade das empresas analisadas apresentam de maneira efetiva informações sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade? 

OBJETIVOS

Com o aumento da importância e dos impactos que o tema sustentabilidade está exercendo na estratégia e na gestão das empresas no mundo todo, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o relatório de sustentabilidade 2011 das empresas selecionadas, de forma a verificar as informações sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade.  

Destaca-se a seguir os principais objetivos específicos:

·  Demonstrar os aspectos e conceitos do que tange os temas Sustentabilidade, Mensuração do Resultado Econômico, Gestão Sustentável e Indicadores GRI de forma a subsidiar a análise dos relatórios.

· Analisar se as informações contidas nos relatórios selecionados estão apresentadas de maneira efetiva em relação aos aspectos e conceitos pesquisados.

·   Buscar averiguar o resultado econômico oriundo das ações de sustentabilidade.

JUSTIFICATIVA

O Brasil atravessa um bom momento em sua economia, se considerarmos a estabilidade econômica, aumento da renda e do consumo, redução da desigualdade social e investimentos em diversos setores da economia. Com o fenômeno da globalização e também o crescimento da economia dos países emergentes (BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China), resultou em um aumento na demanda e nos preços de commodities, conseqüentemente favorecendo o Brasil devido a sua alta competitividade. Com a crise de 2008 a economia brasileira se fortaleceu através do mercado interno e hoje os investimentos nos setores públicos e privados nas áreas de infra-estrutura, logística, agronegócio, petróleo & gás e industriais (siderurgia, cimento, mineração e outros) são considerados promissores em função da necessidade dos próximos anos, os quais já contam com demandas oriundas da copa do mundo de 2014 e das olimpíadas de 2016.

A ONU - Organização das Nações Unidas composta por 193 países, em uma de suas assembléias gerais declarou o período de 2005 a 2014 como sendo a “Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, que culmina em ajudar as populações a desenvolverem atitudes, habilidades e conhecimento para tomarem decisões informadas para o benefício próprio e dos outros, agora e no futuro, e para agirem sobre essas decisões (ONU, 2013).

Atrelado a este cenário de crescimento e desenvolvimento sustentável, discute-se de forma firme e necessária o quanto podemos crescer sem prejudicar as gerações futuras mantendo benefícios econômicos, sociais e ambientais e quais são as premissas que as empresas estão estabelecendo para a aplicação de seus métodos e ferramentas de gestão, uma vez que a busca das empresas é em aumentar suas riquezas e conseqüentemente gerando valor ao acionista. 

  Portanto, uma vez que o ambiente externo das empresas é impulsionado por ações contínuas da sociedade, dos governos através de leis, por exigências de acionistas, no que diz respeito aos temas referentes à sustentabilidade, justifica-se estudar os relatórios de sustentabilidade de modo a compreender sua estrutura, seus conceitos, suas tendências e a qualidade das informações, de modo a perceber se a continuidade da empresa está pautada nos princípios atuais de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável.   


LIMITAÇÃO DO ESTUDO

A presente pesquisa tem o enfoque de analisar somente os indicadores econômicos da versão G3 da GRI dos relatórios de sustentabilidade 2011 das empresas pesquisadas, tendo por base os aspectos teóricos do tema a serem desenvolvidos no referencial teórico, de modo a se buscar as respostas da questão problema, a qual entende-se inicialmente que estes indicadores isoladamente possuem as informações necessárias para tal.

Outra limitação da pesquisa é que todas as empresas fazem parte de um setor específico da economia, as quais foram delimitadas através dos critérios estabelecidos no capítulo 2 e teve como ponto de partida à busca das empresas que participaram do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2011 da BM&FBovespa.


ESTRUTURA DO TRABALHO

 Este trabalho de pesquisa acadêmica está estruturado com a introdução, seguidos de três capítulos, mais as considerações finais, referencias e anexos.

A introdução permeia pela apresentação do trabalho de pesquisa, problematização, definição dos objetivos que norteiam a pesquisa, bem como a justificativa e suas limitações.


Prossegue com a revisão da literatura com o capítulo 1, onde discorre-se sobre os temas Sustentabilidade contextualizada através de um breve histórico finalizando com sua a abordagem atual, Mensuração e Resultado Econômico, Gestão Sustentável e Global Reporting Initiative (GRI) que será a base da pesquisa dos quanto aos relatórios de sustentabilidade.

No capítulo 2 está descrito todo o percurso metodológico adotado de forma detalhada considerando o procedimento metodológico, as técnicas de análise de dados, a determinação do espaço pesquisado e a aplicação da técnica de análise de conteúdo.


Encerra-se a pesquisa com o capítulo 3, apresentado a análise dos dados e seus resultados, seguido das considerações finais, referências e anexos.  


1. REVISÃO DE LITERATURA

1.1 Sustentabilidade

De acordo com HART e MILSTEIN (2003, p.56) após o fim da guerra fria o mundo adquire a experiência de mais de uma década com a dominação da economia pelo sistema capitalista e como resultado apresenta a saturação nos mercados desenvolvidos, aumento da diferença entre ricos e pobres, nível crescente da degradação ambiental e aborda que o desenvolvimento do mundo pode estar perdendo o controle sobre seu destino de modo a criar uma barreira para a economia global. 


ARRUDA e QUELBAS (2010, p.53) relatam que com a transição econômica do modelo keynesiano para o modelo neoliberal (após a queda do muro de Berlin), observa-se a ocorrência da busca pela competitividade, o surgimento e aplicação de novas tecnologias e novas formas de organização da indústria e do trabalho, mas por outro lado estes fenômenos geraram conseqüências, tais como: maior desemprego, diminuição da renda e aumento das desigualdades. Contudo o termo sustentabilidade encontra-se no topo das preocupações governamentais e empresariais, em decorrência do surgimento da globalização e diminuição das fronteiras econômicas e da preocupação mundial em torno do aquecimento global.

SAVITZ e WEBER (2006, p.X) destacam que a partir da década de 1980 as nações têm buscado o crescimento de suas economias sem a destruição do meio ambiente ou sem condenar o bem estar das gerações futuras e a palavra chave que representa estas causas sociais e ambientais é sustentabilidade.  


Contudo, HART e MILSTEIN (2003, p.56) apresentam a definição de sustentabilidade como sendo a habilidade de satisfazer as necessidades do presente sem prejudicar a habilidade das futuras gerações de satisfazer as suas necessidades.


Diante destes fatos e definições, são perceptíveis os desafios intrínsecos ao tema sustentabilidade e sua complexidade devido à abrangência dos assuntos, causas e efeitos percebidos pela sociedade global. Segundo HART (2006, p.18) é claro, evidente e perceptível as transformações oriundas da complexa interdependência causada pela globalização e a geração de riqueza através da sustentabilidade global, através de serviços, produtos e tecnologias não existentes no passado. Entretanto, sua visão é que a economia global encontra-se em colisão, pois cada vez mais as companhias estão comprando soluções para socialização mundial e problemas ambientais, de modo a respeitar as diversidades e diferenças sociais. Sua abordagem apresenta, na figura 1.1, que a economia global está formada por três economias sobrepostas, a saber:


·  Economia do dinheiro: esta é comum nas economias desenvolvidas e nas economias emergentes, pois é baseada na industrialização e no uso das riquezas naturais como matéria-prima e fontes de energia para gerarem seus produtos e suas riquezas, sendo responsável por grande parte da poluição e degradação do meio ambiente (HART, 2006, p.14).

· Economia tradicional: é caracterizada pela produção agrícola e comunidades que cultivam a terra para manutenção da sobrevivência, a qual em ambos os casos é possível perceber a existência da ignorância, alguns fatos de trabalho infantil e da pobreza, sendo a inovação tecnológica direcionada a manutenção da economia do dinheiro, responsável pela substituição do trabalho humano pelas máquinas (HART, 2006, p.15).

· Economia da natureza: consiste dos sistemas e recursos naturais que suportam as economias do dinheiro e tradicional, no que tange novas tecnologias que buscam a manutenção do meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e também aumento da riqueza (HART, 2006, p.16).

Figura 1.1  Mundos em Colisão: A Oportunidade de Negócios



Fonte: Adaptado de HART, 2006. 

De fato a interdependência entre as três economias é clara, entretanto também é possível constatar (figura 1.1) os grandes desafios e oportunidades do planeta quanto ao desenvolvimento de negócios sustentáveis, no que tange a redução da poluição, capacitação das minorias e superação da escassez de recursos naturais.  


HART (2006, p.19), ainda demonstra na figura 1.2 uma matriz que relaciona os principais problemas gerados pela sobreposição das três economias, com os mercados desenvolvidos, emergentes e tradicionais, o qual explicita a necessidade de cada realidade mundial, porém com a globalização cada uma destas realidades pode impactar positivamente ou negativamente umas nas outras.

Figura 1.2  Principais Desafios da Sustentabilidade



Fonte: Adaptado de HART, 2006. 

Portanto HART (2006, p.24) salienta que o reconhecimento da sustentabilidade global como um catalisador do desenvolvimento de novos negócios, irá provar cada vez mais sua importância para a sobrevivência das empresas no século XXI e que o entendimento desta dinâmica global poderá ser uma grande oportunidade para os gestores repensarem suas visões sobre os mercados, as tecnologias empregadas e as suas estratégias.

De maneira a obter um melhor entendimento deste tema complexo e multidimensional, apresentaremos a abordagem de LÉLÉ (1991, p.608) quanto à existência de diversas maneiras como os termos sustentabilidade e

Desenvolvimento Sustentável (DS) são utilizados e interpretados, pois existem origens semânticas que os norteiam, sendo o DS utilizado por algumas pessoas alternativamente como “sustentável ecologicamente” ou “desenvolvimento ambientalmente saudável”, a figura 1.3 apóia e esclarece o entendimento dos termos através de uma interpretação semântica.

Figura 1.3 A Semântica do Desenvolvimento Sustentável



Fonte: Adaptado de LÉLÉ,1991.

HART e MILSTEIN (2003, p.56) definem que DS é um processo para se alcançar o desenvolvimento humano sendo inclusivo, conectado, correto, prudente e de maneira segura. 


TAYRA (2012, p.1) relata em seu estudo que o conceito de DS foi abordado de forma clara pela primeira vez pela CMMAD - Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento presidida por Gro Harlem Brundtland, na época primeira ministra da Noruega, e como resultado do estudo desta comissão foi lançado em 1987 o relatório “Nosso Futuro Comum” ou “Our Common Future“ que define:

"Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas".

Nas ultimas décadas os debates sobre desenvolvimento e meio ambiente estão cada vez mais se tornando dramáticos e o termo DS vem se tornando o mais usual nas conferencias, nos planos de desenvolvimento e pelos ambientalistas, entretanto é utilizado para definir tecnologias apropriadas, mas poucas pessoas conseguem definir DS com clareza, portanto apresenta sua definição para DS como uma forma de mudança social que vai além dos objetivos de desenvolvimento tradicional, tendo os objetivos ou restrições da sustentabilidade ecológica (LÉLÉ, 1991, p.608). 


SIMOLA (2007, p.131) relata que de fato a concepção do termo DS deve ter envolvimento não somente nos conceitos econômicos e ambientais, mas incluir também os sociais, destacando que na década de 1990 surgiu o termo “3BL - Triple Bottom Line” para contabilização dos resultados das corporações empresariais, as quais o sucesso destas não pode ser avaliado somente através dos resultados financeiros, até então chamados tradicionais, e sim incorporando mais dois pilares de avaliação, sendo inclusos os desempenhos ambientais e sociais.

TAYRA (2012, p.1) reforça que a "CNUMAD - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento" (mais conhecida por "Rio92" ou "Eco92") buscou o consenso internacional para a operacionalização do conceito do desenvolvimento sustentável, salienta que a partir desta conferência, o termo DS ganhou grande popularidade e foi alvo de muitos estudos e tentativas de estabelecimento de políticas de gestão que buscam contemplar os seus princípios centrais.

Em junho de 2012 ocorreu a Conferencia das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, chamada de RIO+20 por acontecer exatamente após vinte anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92), o qual seu objetivo foi “a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes” (RIO+20, 2012).


O GRI(b) (2013, p.2) relata que um dos grandes dilemas do século XXI é que com a globalização surgem oportunidades nunca vivenciadas antes que podem gerar prosperidade e qualidade de vida, através do compartilhamento do conhecimento e do acesso à tecnologia, tendo como seu contraponto a estes benefícios o crescimento contínuo da população que resulta em novos riscos à estabilidade do meio ambiente. Aborda ainda que o principal desafio do DS será de promover e direcionar escolhas inovadoras e novas formas de pensar.

Nesta mesma direção, considerando que o objetivo do DS é de “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades”, torna-se a transparência sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais, parte fundamental das relações entre as empresas e seus stakeholders (partes interessadas), no que tange as decisões sobre investimentos e outras relações de mercado (GRI(b), 2013, p.2).

Portanto, o desafio atual da sociedade mundial é em obter modelos de gestão e mensuração que norteiem as metas e objetivos estabelecidos pelo DS, os quais POTOCAN e MULEJ (2007, p.127) apresentam que já existem empresas com interesse em considerar estes conceitos de DS, no desenvolvimento de seus negócios, de modo a buscar a sinergia dos requisitos econômicos, sociais, ambientais e objetivos éticos, demandando inovação de valores, cultura e ambiente de forma crítica dentro das empresas, as quais denominam de ES - Empresas Sustentáveis.

1.2  Mensuração do resultado econômico

Esta seção irá buscar o entendimento relativo à mensuração do resultado econômico sob a ótica dos conceitos de gestão econômica, que de acordo com COMINI (2003, p.89) o modelo de mensuração da gestão econômica precede da identificação de quando, como, onde e sob a responsabilidade de quem ocorreram os resultados da organização, podendo ser verificado por eventos, atividades, produtos e as áreas geradoras de resultado.

GERREIRO (1989, p. 92 e 93) aborda que a mensuração pressupõe alguma coisa a ser medida, caso não temos conhecimento do que é esta coisa, qualquer mensuração pode não ter nenhum sentido. Também defende que os valores mensurados, nada mais são do que probabilidades ou aproximações do real, contudo recomenda-se que sejam utilizados, para mensuração, sempre propriedades de objetos que tenham significado. Entretanto, para elaboração de um modelo de mensuração para gestão econômica, elenca sete etapas básicas necessárias:

·  Identificar o tipo de decisão a ser tomada: são as decisões operacionais correntes como as especiais ou extraordinárias, as quais contemplam eventos econômicos e são predominantemente de caráter quantitativo.


· Identificar o sistema relacional empírico: são formados por dois subsistemas, sendo um os recursos e outro os produtos, os quais possuem uma relação direta de forma a buscar a otimização.


· Identificar a característica de interesse da medição: são as características a serem medidas físicas e econômicas, de acordo com o tipo de decisão e o sistema relacional.


·   Identificar a unidade de mensuração: no âmbito econômico é caracterizar a unidade monetária a ser adotada, no que diz respeito ao aspecto físico são as propriedades que se quer medir como: peso, comprimento, densidade e etc.


·   Definir os critérios de mensuração: é a definição conceitual para especificar a escala monetária utilizada, de modo a mensurar o valor dos objetos e eventos.

·  Identificar o sistema relacional numérico: se refere aos procedimentos de coleta dos números que serão atribuídos aos objetos e eventos, deforma a atender ao valor econômico, de acordo com as definições conceituais.


· Analisar o sistema de mensuração caracterizado: análise sob o enfoque da eficácia do sistema empresa que o sistema de mensuração deve suprir tendo confiabilidade, validade, tipo de escala e significado numérico. 


COMINI (2003, p.92) define que o modelo de mensuração da gestão econômica é o conjunto de conceitos e critérios utilizados para quantificação e mensuração das variáveis identificadas com cada transação de forma correta.

De acordo com CATELLI (2010, p.69), o modelo de mensuração da gestão econômica é o modelo de mensuração da eficácia da empresa, que promove e desdobra o conceito de eficácia aos gestores, através do resultado econômico como indicador.  


1.2.1 Resultado Econômico


Conforme apresentado na figura 1.4 o subsistema organizacional é a estrutura formal de organização das atividades, os níveis de hierarquia, grau de descentralização, delegação de autoridade e definição de papéis e responsabilidades dos membros da empresa, o qual cada um destes níveis hierárquicos contribui com um resultado econômico, o qual o somatório de todos resultará no resultado econômico global do sistema empresa. Desta forma, se pode também afirmar que cada responsável por nível hierárquico é responsável pela aprovação ou autorização de eventos, sendo estes mensuráveis tais como: compras, produção, estocagem, vendas, logística, captação e aplicação financeira e outros (CATELLI, 2010).

CATELLI (2010) define que um evento econômico é um conjunto de transações de mesma natureza, cujo impacto econômico pode ser mensurado da mesma forma, sendo uma transação o menor nível de identificação do resultado econômico. Entretanto apresenta que resultado econômico é a variação patrimonial da empresa, mensurada com base em conceitos econômicos a um determinado período, conseqüentemente é a capacidade que uma empresa possui de gerar produtos e/ou serviços com resultados econômicos suficientes para repor os recursos consumidos em um período específico, conforme figura 1.5.

Figura 1.4  Visão da Empresa



Fonte: Adaptado CATELLI, 2010.

Figura 1.5  Dimensões do Resultado Econômico



Fonte: Adaptado GUERREIRO, 1989.

COMINI (2003, p.89) com base nestes conceitos apresentados exemplifica que a receita gerada, por uma área de um subsistema de uma determinada empresa, através de produtos e/ou serviços, necessita ser suficiente para repor seus custos e ainda proporcionar um excedente, denominado margem de contribuição. Sendo esta margem de contribuição suficiente para repor todas as despesas fixas de sua operação e também resultar em um excedente, que será a contribuição efetiva para o resultado econômico global da empresa.


Em concordância com estas definições, CATELLI (2010) conclui que o lucro devidamente mensurado é a medida mais consistente da eficácia organizacional, entretanto o lucro à que se refere é o lucro econômico devidamente mensurado.


GERREIRO (1989) relata que a definição de lucro possui duas vertentes distintas em relação ao método de mensuração, os quais os contadores abordam que os economistas são muito idealistas e que seus conceitos são impraticáveis, por sua vez, os economistas relatam que os contadores são muito mecânicos e seus procedimentos não são baseados em princípios sólidos. 


Seguindo a mesma linha de raciocínio de GERREIRO (1989), CATELLI (2010) afirma que possuem dois parâmetros essências para o conceito de lucro, sendo a Utilidade (Relevância) e a Praticidade (Objetividade). O lucro contábil enfatiza a objetividade e o lucro econômico demanda considerável subjetividade em função de sua expectativa acerca do futuro, apresentando no quadro 1.1 suas diferenças fundamentais.


De acordo com COMINI (2003, p.103) lucro contábil é a diferença positiva de receitas e despesas realmente incorridas em um determinado período, mesmo que estas não estejam recebidas ou pagas. Já lucro Econômico é o fluxo de caixa operacional, ou seja, o lucro líquido contábil expurgado das despesas e receitas não operacionais acrescidas das depreciações.


Quadro 1.1  Comparação Lucro contábil vs econômico 



Fonte: CATELLI, 2010.

Para CATELLI (2010) a questão fundamental que norteia o conceito de lucro econômico, está no significado e como mensurar os “benefícios futuros” e “serviços futuros”, diante deste fato apresenta algumas premissas básicas dos pontos de vista práticos e teóricos, a saber:


·  O mercado é o validador do “potencial de serviços” dos diversos ativos.


· Deve ser levado em consideração o valor do dinheiro no tempo.


·    A empresa opera de acordo com o postulado da continuidade.


· A empresa, na hipótese da descontinuidade, deve avaliar seus ativos a valores de realização


· Do ponto de vista econômico, “potencial de serviços”, “serviços futuros”, “benefícios futuros” dizem respeito ao montante de riqueza que o ativo pode gerar para a empresa.


·  O potencial de serviço de cada natureza de ativo deve ser analisado à luz da sua função dentro da empresa, na continuidade de suas operações.


· O potencial de serviço do ativo independe da forma como ele é financiado.


·  Determinado ativo pode possuir um potencial de serviço diferente, dependendo da empresa que o possui.


·  Um ativo cuja função é totalmente dissociada das operações da empresa em sua continuidade normal deve ser avaliado por valor de venda.


· A riqueza de uma empresa aumenta à medida que o mercado reconhece um maior ou menor valor para os bens e serviços que ela possui.


· A riqueza de uma empresa aumenta pela agregação de valor proporcionado por seu processo de transformação de insumos em produtos e serviços.


· O modelo de decisão do proprietário, do ponto de vista racional-econômico, ou seja, independente de valores sociais ou não econômicos, considera: (1) a continuidade do investimento no empreendimento é preservada, se o montante de riqueza a ser produzido pelo mesmo é superior a seu valor de venda; (2) a continuidade do investimento no empreendimento é preservada, se o montante de riqueza a ser produzido pelo mesmo é superior ao montante de riqueza a ser produzido pelo mesmo é superior ao montante de riqueza a ser produzido por outro tipo de investimento com o mesmo nível de risco.


Portanto o lucro econômico como indicador do resultado econômico da eficácia empresarial, apresenta com base em dados e fatos as variações de desempenho das ações realizadas em relação às planejadas, expressando as contribuições de cada subsistema, atividades, eventos e transações para os resultados globais do sistema empresa.

1.3 Gestão Sustentável

1.3.1 Empresa Sustentável 

A governança corporativa e o gerenciamento influenciam diretamente o controle de uma empresa, promovendo estruturas das quais os objetivos das empresas são estabelecidos, criando meios para se atingir estes objetivos e monitorar seus desempenhos. Contudo o funcionamento das empresas é influenciado e sofre impactos através dos participantes de seu processo de desenvolvimento dos negócios, sejam estes internos ou externos a empresa, entretanto muitos dos trabalhos atuais das empresas estão baseados nos conceitos de DS, tais como: iniciativas inovadoras, expectativas e necessidades ambientais. 

POTOCAN e MULEJ (2007, p.128-129) apresentam as razões básicas que enaltecem o DS como fator crítico de sucesso para as empresas na atualidade: 


·  As condições de mercado para os negócios tem se alterado drasticamente nas últimas décadas, observando uma divisão nos processos de desenvolvimento econômico entre os “20% mais avançados” e os “80% cada vez mais atrasados”. Sendo o DS uma solução apropriada para o balanceamento do desenvolvimento em todo mundo;


· Os conceitos que norteiam o DS promovem requisitos holísticos para as inovações tecnológicas e não-tecnológicas, através de modernos e holísticos meios de pensamento, trabalho e ambiente para comunidades internacionais, de modo a combater o paradoxo da inovação que resulta na diferença 80/20;


· Na conferencia mundial “Rio 92” as Nações Unidas decidiram aceitar que uma abordagem holística, ao invés de enviesada ou unilateral, para os cuidados com a humanidade, seria melhor para a economia e para o meio ambiente. Sendo o DS um pré-requisito para a sobrevivência da humanidade;


· As ações e decisões de todas as organizações, principalmente das empresas, precisam incluir o DS, caso contrário os lucros advindos das receitas de curto prazo, irão acabar com os lucros futuros de médio e longo prazo, pois a carência da visão holística nos negócios poderá resultar em descuidos e negligências que irão aumentar os custos futuros, tais como: remediações ambientais ou outra forma de renovação das pré-condições de sobrevivência, causadas por degradações por derramamento de óleo em rios, mares, nascentes e etc.; 

· As condições de trabalho de todos os membros da sociedade, especialmente as empresas, necessitam de mudanças de forma rápida e critica.        

POTOCAN e MULEJ (2007, p.130) abordam que o nível de desenvolvimento sustentável das empresas necessita de mais requisitos de entendimento holístico (definem holismo como uma sinergia das considerações sistemáticas) para a atual realidade, do papel e da importância que as empresas exercem sobre o tema, apresentando nos quadros 1.2 e 1.3 as necessidades das empresas em adotarem uma nova forma de atuação e gestão.  

Quadro 1.2  Desenvolvimento das relações de mercado e qualidade ambiental 



Fonte: POTOCAN e MULEJ, 2007.


Quadro 1.3 De Empresa de Fornecimento para Empresa Sustentável 




Fonte: (POTOCAN e MULEJ, 2007)


De acordo com HART e MILSTEIN (2003, p.57), uma empresa sustentável é aquela que contribui com o DS, gerando simultaneamente benefícios econômicos, sociais e ambientais, entretanto, abordam que ainda para muitas empresas o desafio de aumentar o valor para o acionista de forma sustentável possui dificuldades na conciliação destes conceitos concomitantemente. Contudo apresentam na figura 1.6 o modelo de criação de valor ao acionista, o qual no seu eixo vertical reflete a necessidade simultânea que a empresa possui de manter os negócios atuais e de desenvolver tecnologia e os mercados de amanhã, sendo esta dimensão a busca por resultados de curto prazo sem prejudicar ou ignorar os resultados de médio e longo prazo. O eixo horizontal representa a necessidade de crescimento da empresa e de proteger as habilidades e potenciais organizacionais internos, simultaneamente com a absorção das novas perspectivas e conhecimentos advindos do ambiente externo. A sobreposição dos eixos vertical e horizontal formam uma matriz contendo quatro dimensões, que o modelo apresenta como essenciais para a criação de valor ao acionista, a saber:


·  Custo & Redução de risco: são os aspectos do desempenho que são essencialmente internos e de curto prazo em natureza de custo e risco. Esta dimensão irá gerar valor ao acionista se a empresa operar eficientemente e reduzir seus riscos proporcionalmente aos seus retornos.

·  Reputação & Legitimidade: esta dimensão tem o mesmo objetivo do quadrante inferior esquerdo acrescido da inclusão dos stakeholders externos à empresa, tais como: fornecedores, clientes, órgão reguladores, comunidades, ONG´s e mídia. Objetivando com esta inclusão o direito de operar da empresa, estímulo de uma posição diferenciada da empresa, resultando em uma boa reputação e legitimidade da empresa.  

·  Inovação & Reposicionamento: buscar desenvolver e adquirir habilidades, competências e tecnologias que posicionam a empresa para o crescimento futuro. 


· Caminho de crescimento & Trajetória: esta dimensão tem o mesmo objetivo do quadrante superior esquerdo associada ao desempenho futuro da empresa, isto depende da capacidade da empresa em determinar uma clara visão de seu caminho e trajetória, de modo a oferecer novos produtos aos seus clientes ou explorar novos mercados.


Para que a empresa consiga maximizar o valor ao acionista, é preciso que atue fortemente em todas as dimensões da figura 1.6, sendo a atuação em uma ou duas dimensões um sinal de baixo desempenho ou até mesmo fracasso (HART e MILSTEIN, 2003, p.58).

HART e MILSTEIN (2003, p.57) relatam que da mesma forma que o modelo de criação de valor ao acionista, necessita de um bom desempenho multidimensional para se obter a criação de valor ao acionista, o DS também apresenta um desafio multidimensional. Portanto, os desafios multidimensionais que as empresas estão enfrentando, advindos da sustentabilidade global, podem ser o gatilho para a identificação de estratégias e práticas que possibilitem um bom desempenho, nas dimensões propostas no modelo de criação de valor ao acionista.  

Figura 1.6  Modelo de Criação de Valor ao Acionista



Fonte:  HART e MILSTEIN, 2003.

Estes gatilhos são definidos pelos autores (HART e MILSTEIN, 2003, p.59) como os motivadores globais da sustentabilidade, os quais são distribuídos uniformemente a cada quadrante do modelo de criação de valor ao acionista (ver figura 1.6), resultando no modelo de valor sustentável, conforme figura 1.7, o qual este apresenta a interface multidimensional da busca pela sustentabilidade e da criação de valor ao acionista concomitantemente.  

Figura 1.7  Modelo de Valor Sustentável



Fonte: HART e MILSTEIN, 2003.

HART e MILSTEIN (2003, p.59) afirmam veementes que a sustentabilidade global possui grande complexidade e apenas uma única ação corporativa será sempre insuficiente para trazer valor ao acionista, resultando na necessidade de se trabalhar nas quatro dimensões dos modelos apresentados. Segue descrição dos motivadores de sustentabilidade apresentado na figura 1.7, tais como: 


· Poluição, consumo e resíduos: o crescimento da industrialização resultou em ganhos econômicos para as empresas e sociedade, mas de contra partida obteve, também, efeitos negativos irreversíveis ao clima, a biodiversidade e aos ecossistemas. Para que o crescimento continue de forma sustentável é preciso buscar a eficiência de recursos e a prevenção das diversas formas de poluição e degradação ambiental.

·  Sociedade civil, transparência e conectividade: a globalização nas relações comerciais ocasionou uma diminuição dos poderes dos governos locais, de contra partida observa-se o surgimento de ONG´s e outros grupos da sociedade civil como agentes fiscalizadores das ações das empresas, ganhando cada vez mais força, principalmente pela troca de informações e de ágil conectividade através da internet. Este cenário desfia as empresas a atuarem de maneira transparente e responsável, mantendo seus stakeholders informados e ativos.

·  Revolução, tecnologia limpa e marcas: a busca por novas tecnologias e soluções que minimizem o uso intensivo de matéria-prima e a geração de resíduos em larga escala, estão se mostrando benéfica a sociedade, ao meio-ambiente e a economia através das tecnologias emergentes. Sendo a inovação e as transformações tecnológicas a chave para a busca do DS.


·  População, pobreza e desigualdade: este quarto e ultimo motivador se relaciona com as preocupações e soluções para se combater os impactos negativos do aumento da população, da pobreza e da desigualdade social, sendo estes associados à globalização.

Com estes conceitos, torna-se claro os desafios que as empresas possuem em obter uma gestão sustentável, de modo a criar valor ao acionista minimizando suas perdas operacionais (combate a poluição), simultaneamente direcionando seus esforços na busca de tecnologias e habilidades mais sustentáveis (tecnologia limpa), estando engajados em uma ampla interação e diálogo com seus stakeholders externos e de olho nas ofertas atuais (responsabilidade por produto), estando sempre preocupados com a maneira como poderiam desenvolver soluções economicamente positivas para os problemas sociais e ambientais do futuro (HART e MILSTEIN, 2003, p.59).

1.3.2  Mensuração da Sustentabilidade 

Uma vez incorporada na estratégia empresarial os conceitos e valores da sustentabilidade, é preciso desenvolver métodos eficientes de medição dos diversos aspectos que tange a Sustentabilidade e o DS, na busca constante dos benefícios econômicos, sociais e ambientais.

TODOROV e MARINOVA (2010, p.2) relatam que a Sustentabilidade, bem como seus métodos de mensuração, encontra-se ainda em pleno desenvolvimento e aprimoramento de suas técnicas, conceitos teóricos, abordagens, ferramentas, objetivos e tarefas, entretanto apresentam que de maneira geral os modelos científicos devem possuir as seguintes características:


a. Promover uma representação simplificada da realidade;

b.   Representar o que está considerado como essencial para tal realidade;

c.   Poderem ser testados;

d.   Antes de uma abordagem científica, os modelos tornam-se objeto de estudo;

e.   Serem conceituais;

f.   Permitirem a possibilidade de mensurar e calcular;

g.   Permitirem uma explanação da realidade;

h.   Serem representações fictícias da realidade;

i.   Representarem sistemas; e

j. Serem isomórficos para com o sistema que representam. 


Salientam ainda que estas características apresentadas nos itens a, b, e, g e h, são geralmente mais comuns que as outras, mas por outro lado alguns modelos representam melhor algumas destas características do que outros (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.3).

O NIST - National Institute of Standards and Technology fundado em 1991 é uma agencia não regulatória do departamento de comércio dos Estados Unidos da América (EUA), que tem como missão promover para os EUA inovações e competitividade industrial através da ciência de mensuração avançada, padronização e tecnologias de encontro à segurança econômica avançada e desenvolvimento da qualidade de vida. Dentre seus produtos, o SMIR (Sustainable Manufacturing Indicator Repository) é um modelo de mensuração da sustentabilidade para empresas industriais, o qual possui um conjunto vasto de indicadores agrupados por categorias e subcategorias, permitindo a mensuração da sustentabilidade das empresas industriais, através de seus produtos e processos conjuntamente com seu processo industrial e estes indicadores advêm dos principais indicadores de sustentabilidade, conforme quadro 1.4 (SMIR, 2012).

Quadro 1.4  Principais indicadores e métricas em sustentabilidade 




Fonte: SMIR, 2012.

No entanto, a mensuração da Sustentabilidade e do DS são temas com alto grau de complexidade em função de sua multidisciplinaridade e da necessidade de integração de suas dimensões, o qual TODOROV e MARINOVA (2010, p.3) relatam que existem diversas maneiras e caminhos representados em modelos conceituais que buscam a mensuração das dimensões sociais, econômicas e ambientais, este esforço pode ser dividido em cinco modelos conceituais básicos: modelos de visualizações ilustrativos, modelos quantitativos, modelos físicos, modelos conceituais e modelos padronizados, que serão abordados a seguir.


1.3.2.1 Modelos de visualizações ilustrativos

Estes modelos apresentam as três dimensões da sustentabilidade que também podem ser chamados de pilares (econômico, social e ambiental) através do diagrama de Vann (ver figura 1.8), que ilustra e apresenta o resultado da sobreposição destas três dimensões, apresentando de forma clara a importância da interdisciplinaridade do tema para que se obtenha a sustentabilidade. Tendo como vantagem a sua simplicidade, poder de atingir um público amplo e ser base para diversas políticas; e suas desvantagens são a ausência de métricas e a limitação de informações detalhadas (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.3-5).

Figura 1.8 Diagrama de Vann da Sustentabilidade



Fonte: TODOROV e MARINOVA, 2010.

1.3.2.2  Modelos quantitativos

De acordo com TODOROV e MARINOVA (2010, p.3-6) os modelos quantitativos podem ser classificados em seis tipos diferentes chamados de modelos macro-econômicos, modelos de otimização, modelos de equilíbrio geral computáveis, modelos dinâmicos de sistemas, modelos probabilísticos (inclui modelos de avaliação de riscos baseados em diagramas de influência) e modelos de simulação de múltiplos agentes, sendo todos lastreados na matemática, estatística e analises de sistemas. Uma característica marcante dos modelos quantitativos é que estes permanecem sob domínio das disciplinas das quais são originados, sendo elas as ciências do meio ambiente, das engenharias e econômicas. Possuem como vantagem um maior grau de informação, exatidão e considerado poderoso para analises e previsões que suportam as aplicações de políticas; e suas desvantagens são a necessidade de restrição dos modelos e permanecer sob o domínio da disciplina que o originou.

1.3.2.3 Modelos físicos


O uso de modelos físicos para sustentabilidade vem se tornando restrito a dimensão ambiental e são geralmente aplicados para os fatores água, energia, construções, urbanizações, revitalização do habitat natural e controle da poluição, emissões e contaminações. Estes tipos de modelos possuem como características serem muitos específicos e predominantemente local, tendo o propósito principal à redução de incertezas. Apresentam como vantagens a redução de incertezas, maior realismo, permite uma abordagem participativa e em perspectivas multidisciplinares; e suas desvantagens são a sua grande especificidade, predominantemente local e seu espaço de tempo é limitado (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.4 e 6).   

1.3.2.4 Modelos conceituais

De acordo com TODOROV e MARINOVA (2010, p.4 e 6) os modelos conceituais são considerados extremamente amplos e com uma ligação direta com o despertar da humanidade para as questões ambientais, bem como para as preocupações com os impactos negativos que a poluição e o desenvolvimento estão causando a todos, tendo seu início com o trabalho realizado no Clube de Roma. Salientam ainda que estes modelos se apliquem para perspectivas de longo prazo e consideram a intercambiabilidade e conscientização das responsabilidades entre as diversas gerações da humanidade, contendo elementos de aviso e sinais de alerta, sendo estes considerados como conceitos evolucionários. Abordam como desvantagem a inabilidade deste modelo em gerenciar as incertezas e como vantagem de gerar debates em todo mundo e de ser um gatilho para as respostas políticas.

1.3.2.5 Modelos padronizados

Os modelos padronizados são baseados basicamente no desenvolvimento e na aplicação de indicadores para se mensurar a sustentabilidade, os quais possuem um grande campo de pesquisa ativa bem como aplicabilidade, incluindo diversas interações com aplicativos baseados na internet. Dentre os objetivos destes indicadores, o maior desafio é em desenvolver de forma holística indicadores inter-relacionados que consigam mensurar a sustentabilidade em suas três dimensões (econômico, social e ambiental) de forma a apresentar todas as suas complexidades. Por outro lado estes modelos podem ser muito específicos e determinantes a uma região/local e para um período determinado. Os autores desta abordagem relatam que estes modelos necessitam dar mais atenção e foco nos processos ao invés de privilegiar componentes, estados, clientes e aspirações de acordo com seus interesses próprios (TODOROV e MARINOVA, 2010, p.4 e 7).

1.3.3 Relatórios de Sustentabilidade

Com o objetivo de evidenciar suas ações voltadas para o meio ambiente de forma a manter sua legitimidade no mercado, as grandes companhias, desde o início da década de 1990, iniciaram a publicação de relatórios ambientais corporativos em separado dos demais relatórios usualmente publicados na época e logo foram incorporados em seus relatórios anuais, resultando em um grande interesse da ONU por serem ferramentas que demonstravam de forma integrada seus sistemas de gestão ambiental, governança corporativa e seus códigos de condutas.  Inúmeras pesquisas e discussões seguiram em torno do tema e das fragilidades que os relatórios apresentavam, principalmente sobre a falta de confiabilidade destes por não possuírem um método pré-estabelecido a ser utilizado por todos, impulsionando o desenvolvimento de métodos internacionais e sendo incorporadas questões sobre os pilares da Sustentabilidade (ambiental, social e econômico) tendo como um dos resultados os indicadores do GRI – Global Reporting Iniciative (HEDBERG e MALMBORG, 2003, p.154), que será instrumento de estudo desta dissertação.  

1.4  Global Reporting Initiative (GRI)

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização Não-Governamental, fundada em 1997 por um grupo de organizações e companhias que formavam a CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) e pelo Instituto Tellus. Em 1998 foi criado um comitê formado por “multi-stakeholders” com o objetivo de desenvolver as diretrizes da GRI pautadas nas questões ambientais, sociais, econômicas e de governança, resultando em uma estrutura para os relatórios de sustentabilidade (GRI(a), 2012). 

No ano de 2000 foi lançada a primeira versão das diretrizes chamada de Guidelines GRI e no ano seguinte a GRI tornou-se uma organização independente. Em 2002, a GRI mudou-se para Amsterdã onde atualmente está sediada a Secretaria e conta também com os representantes regionais, os Pontos Focais (Focal Points) nos países: Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos e uma rede mundial de 30.000 pessoas (GRI(a), 2012). 

Em 2006 foi lançada a versão G.3 do Guidelines GRI, tendo seu desenvolvimento através de mais de 3.000 especialistas oriundo das empresas e da sociedade civil e seu uso foi disseminado e atualmente é o principal indicador de sustentabilidade, contando também com a versão G3.1 (GRI(a), 2012).

1.4.1 Guidelines GRI G3 

De acordo com a GRI(b) (2013, p.3) o termo “relatório de sustentabilidade” é considerado sinônimo de outros relatórios já existentes tais como o de responsabilidade social empresarial e balanço social, cujo objetivo é em descrever os impactos econômicos, ambientais e sociais de uma organização, oferecendo uma descrição equilibrada e sensata incluindo informações tanto positivas quanto negativas.


Conforme GRI(b) (2013, p.3) os relatórios baseados nas diretrizes da GRI necessitam se referenciar a um período pré-estabelecido relatando as informações de seus compromissos, de sua estratégia e da forma de gestão, podendo ser utilizado como: (a) padrão de referencia e avaliação de desempenho; (b) demonstração das influências geradas e sofridas pelo DS; (c) comparação de desempenho entre os próprios resultados anterior e de outras organizações similares.


   A estrutura do GRI versão G3 foi elaborada para ter a sua utilização por organizações de qualquer porte, setor ou localidade, contendo princípios para definição do conteúdo dos relatórios que venham a garantir a qualidade das informações geradas, contendo protocolos de indicadores, suplementos setoriais e protocolos técnicos, de acordo com a figura 1.9 (GRI(b), 2013, p.3).

Figura 1.9  Estrutura de Relatórios da GRI




Fonte: GRI(b), 2013, p.3.

O processo de elaboração do relatório de sustentabilidade com base nas diretrizes da GRI G3 passa pela etapa de definição do conteúdo, conforme figura 1.10, que compreende a identificação dos temas e indicadores relevantes, bem como a definição e avaliação dos temas a serem relatados, ambos através de um processo chamado avaliação de materialidade. Este processo consiste em um teste que passa pela identificação da organização dos temas que julgar ser mais relevantes, de modo a refletirem os impactos econômicos, ambientais e sociais, passando por uma análise interna e externa de modo a verificar também os impactos para os seus stakeholders. De posse destas informações a organização terá informações para definir a abrangência de seu relatório, o qual deverá conter os temas e indicadores relevantes, bem como a definição de seus limites (GRI(b), 2013, p.7-13).

Figura 1.10  Conteúdo do Relatório GRI




Fonte: GRI(b), 2012, p.19.

Com base nos princípios e orientações, definição do conteúdo e atenção aos protocolos, o relatório possui uma estrutura macro que contém: (a) Perfil: são informações para a compreensão do desempenho organizacional contendo estratégia, perfil e governança; (b) Forma de Gestão: contexto com a interpretação do desempenho da organização em uma área específica; (c) Indicadores de desempenho: exposição das informações sobre desempenho econômico, social e ambiental passíveis de comparação (GRI(b), 2013, p.19).

1.4.2  Critério dos Níveis de Aplicação

Dentro da metodologia da GRI G3 cada relatório deve conter uma declaração do seu relator, quanto ao nível de aplicação da estrutura do relatório, ou seja, é uma comunicação clara e transparente de quais elementos da GRI foram aplicados para sua elaboração (GRI(b), 2013, p.5). Esta declaração deve ser efetuada com base em critérios pré-estabelecidos, os quais permitem atender as necessidades de organizações que são consideradas iniciantes, intermediárias ou avançadas em relação à cobertura da estrutura da GRI em seu relatório, bem como sua evolução (GRI(c), 2013, p.1).


Este método consiste na auto-declaração da organização para os níveis C,B e A e quando os relatórios passarem por verificação externa são classificados como C+, B+ e A+, tendo cada nível a obrigatoriedade de conter todos os requisitos apresentados na figura 1.11 (GRI(c), 2013, p.1-4).

Figura 1.11  Critério dos Níveis de aplicação da GRI



Fonte: GRI(c), 2013, p.2.


1.4.3 Indicadores de Desempenho

De acordo com GRI(b) (2013, p.25) os indicadores de sustentabilidade da GRI estão estruturados em três categorias denominadas econômica, social e ambiental, os quais são indicadores que representam informações sobre gestão e de desempenho essenciais e adicionais. Os indicadores essenciais são os considerados relevantes para todas as organizações e foram determinados através do processo de desenvolvimento chamado multistakeholders da GRI, já os chamados adicionais são práticas consideradas emergentes e que não se aplicam a todas as organizações. Recomenda ainda, que as informações de todos os indicadores necessitam conter relato sobre tendências, serem baseados nos protocolos que acompanham os indicadores, apresentar dados normalizados quando aplicáveis e utilizar um sistema métrico internacional.

Os indicadores de sustentabilidade estão subdivididos em três dimensões principais tais como: desempenho econômico, desempenho ambiental e desempenho social (práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade e responsabilidade pelo produto (GRI(b), 2013, p.1).   

1.4.3.1- Desempenho Ambiental

Os indicadores relativos ao desempenho ambiental estão divididos em áreas que incluem materiais, energia, água, biodiversidade, emissões, efluentes, resíduos, produtos, serviços, conformidade, transporte e geral (GRI(e), 2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.5. 

Quadro 1.5  Indicadores de Desempenho Ambiental 


Materiais Descrição


EN1 Materiais usados por peso e volume.


EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.


Energia


EN3 Consumo de energia direta por fonte de energia primária.


EN4 Consumo de energia indireta por fonte de energia primária.


EN5 Energia economizada.


EN6 Iniciativas para fornecer produtos com energias ecoeficientes. 


EN7 Iniciativas de redução do consumo de energias indiretas. 


Água


EN8 Total de retirada de água por fonte.


EN9 Fontes hídricas afetadas por retirada de água.


EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.


Biodiversidade


EN11 Localização e tamanho da área.


EN12 Descrição dos impactos significativos na biodiversidade das atividades.


EN13 Habitats protegidos ou restaurados.


EN14 Estratégias e planos para gestão de impactos na biodiversidade.


EN15 Número de espécies na lista vermelha da IUCN.


Emissões, Efluentes e Resíduos


EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa.


EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores do efeito estufa.


EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa.


EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio.


EN20 NOx, Sox e outras emissões significativas.


EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação.


EN22 Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição.


EN23 Número e volume total de derramamentos significativos.


EN24 Peso de resíduos perigosos transportados, importados, exportados, ou tratados.


EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d'água.


Produtos e Serviços


EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientais de produtos e serviços.


EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação aos produtos vendidos.


Conformidade


EN28 Valor monetário de multas significativas.


Transporte


EN29 Impactos de transporte de produtos.


Geral


EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental.




Fonte: Adaptado de GRI(e), 2013, p.25.


1.4.3.2 Desempenho Social: Direitos Humanos


Os indicadores relativos aos direitos humanos, que fazem parte da dimensão desempenho social, estão divididos em áreas que incluem práticas de investimentos e compras, não discriminação, liberdade de associação e negociação coletiva, trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo, práticas de segurança e direitos indígenas (GRI(e), 2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.6.

Quadro 1.6  Indicadores de Direitos Humanos 

Práticas de Investimentos e 


Compras


Descrição


HR1 Percentual e número de contratos de investimentos, com cláusulas sobre direitos humanos.


HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores avaliados.


HR3 Total de horas de treinamentos aos empregados.


Não Discriminação


HR4 Número total de casos de discriminação.


Liberdade de Associação e 


Negociação Coletiva


HR5


Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação 


coletiva pode estar correndo risco.


Trabalho Infantil


HR6 Operações com risco de ocorrência de trabalho infantil.


Trbalho Forçado ou Análogo ao 


Escravo


HR7 Operações com risco de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo.


Práticas de Segurança


HR8 Percentual do pessoal de segurança treinado ao tema.


Direitos Indígenas


HR9 Número de casos de violação aos direitos indígenas.




Fonte: Adaptado de GRI(f), 2013, p.1.

1.4.3.3 Desempenho Social: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente


Os indicadores relativos às práticas trabalhistas e trabalho decente, que fazem parte da dimensão desempenho social, estão divididos em áreas que incluem emprego, relações entre os trabalhadores e a governança, segurança e saúde do trabalho, treinamento e educação, diversidade e igualdade de oportunidades (GRI(g), 2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.7.


Quadro 1.7  Indicadores de Práticas Trabalhistas 

Emprego Descrição


LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.


LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregos.


LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral.


Relações entre os Trabalhadores e 


a Governança


LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva.


LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais.


Segurança e Saúde do Trabalho


LA6 Percentual de empregados representados em comitês formais de segurança e saúde.


LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos.


LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e e controle de riscos.


LA9 Acordos formais relativos a segurança e saúde.


Treinamento e Educação


LA10 Média de horas de treinamentos.


LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem.


LA12 Percentual de empregados que recebem análise de desempenho e de carreira.


Diversidade e Igualdade de 


Oportunidades


LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa.


LA14 Proporção de salários entre homens e mulheres.




Fonte: Adaptado de GRI(g), 2013, p.1-2.


1.4.3.4 Desempenho Social: Responsabilidade pelo Produto

Os indicadores relativos à responsabilidade pelo produto, que fazem parte da dimensão desempenho social, estão divididos em áreas que incluem saúde e segurança do cliente, rotulagem de produtos e serviços, comunicações de marketing, privacidade do cliente, conformidade (GRI(h), 2013, p.1). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.8.


Quadro 1.8  Indicadores de Responsabilidade pelo Produto 

Saúde e Segurança do Cliente Descrição


PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços com avaliação de impactos na saúde e segurança.


PR2


Número de não conformidades com regulamentos relacionados aos impactos causados por produtos 


e serviços na saúde e segurança.


Rotulagem de Produtos e Serviços


PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos.


PR4


Número de não conformidades com regulamentos relacionados a informações de produtos e 


serviços.


PR5 Práticas relacionadas à satisfação dos clientes.


Comunicações de Marketing


PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários.


PR7 Número de não conformidades com regulamentos relativos a comunicação de marketing.


Privacidade do Cliente


PR8


Número de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e perda de dados de 


clientes.


Conformidade


PR9 Valor monetário de multas significativas.




Fonte: Adaptado de GRI(h), 2013, p.1. 


1.4.3.5 Desempenho Social: Sociedade


Os indicadores relativos à sociedade, que faz parte da dimensão desempenho social, estão divididos em áreas que incluem comunidade, corrupção, políticas públicas, concorrência desleal e conformidade (GRI(i), 2013, p.1). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.9.

Quadro 1.9  Indicadores de Sociedade 

Comunidade Descrição


SO1


Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar impactos das operações 


nas comunidades.


Corrupção


SO2 Percentual de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionadas a corrupção.


SO3 Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos anticorrupção.


SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.


Políticas Púplicas


SO5 Posições quanto a políticas públicas.


SO6 Valor de contribuições financeiras e em espécie para políticos.


Concorrência Desleal


SO7 Número de de ações judiciais por concorrência desleal.


Conformidade


SO8 Valor monetário de multas significativas.




Fonte: Adaptado de GRI(i), 2013, p.1.

1.4.3.6 Desempenho Econômico


Os indicadores relativos ao desempenho econômico devem ilustrar o fluxo de capital entre diferentes stakeholders, bem como os principais impactos econômicos da organização sobre a sociedade (GRI(d), 2013, p.2), sendo apresentados em áreas que incluem desempenho econômico (aborda os impactos econômicos diretos das atividades da organização e seu valor agregado), presença no mercado (fornecem informações sobre as interações em mercados específicos) e impactos indiretos (impactos econômicos resultantes das atividades econômicas e transações da organização) (GRI(d), 2013, p.1-2). Apresentados com mais detalhes no quadro 1.10. 


Quadro 1.10  Indicadores de Desempenho Econômico 

Desempenho Econômico Descrição


EC1


Valor econômico direto gerado e distribuido, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 


empregados, doação e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 


provedores de capital e governos.


EC2


Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a 


mudanças climáticas.


EC3 Coberturas das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece.


EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo.


Presença no Mercado


EC5


Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades 


operacionais importantes.


EC6


Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais 


importantes.


EC7


Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na 


comunidade local em unidades operacionais importantes.


Impactos Econômicos Indiretos


EC8


Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e serviços oferecidos, principalmente 


para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.


EC9


Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos 


impactos.




Fonte: Adaptado de GRI(d), 2013, p.1.


O indicador EC1 objetiva fornecer uma indicação básica de como a organização gerou riqueza para os seus stakeholders, através do valor econômico direto gerado e distribuído, discriminados de forma a fornecer um panorama útil do valor monetário direto agregado as economias locais. Estas informações necessitam ser oriundas das demonstrações financeiras ou de lucros e perdas auditadas ou dos próprios relatórios de gestão, também auditados internamente (GRI(d), 2013, p.4).

O indicador EC2 busca constatar se as mudanças climáticas trazem riscos e oportunidades às organizações, através do relato se a alta direção da organização considerou mudanças climáticas e os riscos e oportunidades que elas trazem a organização, com suas implicações financeiras potenciais calculadas de forma quantitativa (GRI(d), 2013, p.7).

O indicador EC3 enfatiza o relato quanto à cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece, através da identificação clara da estrutura do plano oferecido, as obrigações de pagamentos do empregador com os respectivos valores, percentual de contribuição e outras informações financeiras (GRI(d), 2013, p.9).

O indicador EC4 fornece uma medida da ajuda financeira significativa recebida pela organização de governos hospedeiros, podendo ser através de incentivos fiscais, subsídios, subvenções para investimentos e pesquisa & desenvolvimento, prêmios, royalty holidays, entre outros benefícios financeiros recebidos ou recebíveis de qualquer governo para qualquer operação (GRI(d), 2013, p.11).

O indicador EC5 vem a relatar a variação da proporção do salário mais baixo da organização relatora, comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais consideradas importantes, objetivando demonstrar a contribuição com o bem-estar econômico de seus empregados (GRI(d), 2013, p.12).

O indicador EC6 visa à constatação se a organização relatora possui estratégias, políticas e práticas que venham a apoiar a estabilidade da economia local, através da priorização de contratações de fornecedores locais, tendo como medida a proporção de seus gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes (GRI(d), 2013, p.14).


O indicador EC7 tem a premissa que a seleção de pessoal local para a alta gerencia e outros cargos em unidades operacionais importantes, pode fortalecer o capital humano, o benefício econômico para a comunidade local e a capacidade da organização relatora compreender as necessidades locais, tendo como medida os procedimentos para contratação local, bem como a proporção de membros locais da alta gerencia (GRI(d), 2013, p.15).


O indicador EC8 visa verificar como uma organização pode afetar uma economia através de seus investimentos em infra-estrutura, explicando a extensão do desenvolvimento, impactos atuais e esperados nas comunidades e economias locais, bem como relatar se a organização realizou alguma avaliação das necessidades destas (GRI(d), 2013, p.16).


O indicador EC9 busca a identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, ou seja, dos impactos econômicos adicionais gerados pela circulação do dinheiro na economia, contendo exemplos tanto positivos como negativos (GRI(d), 2013, p.17).

2. PERCURSO METODOLÓGICO


2.1 Procedimento Metodológico

A pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura é o processo de levantamento e análise das publicações sobre o tema e o problema de pesquisa estabelecido, objetivando um mapeamento de quem e do que já foi escrito (SILVA e MENEZES, 2005). 

Para SEVERINO (2007, p.122) uma pesquisa realizada a partir de registros disponíveis tais como livros, artigos, dissertações, teses etc., decorrentes de pesquisas anteriores, onde se encontram dados já trabalhados por seus autores, é classificada como pesquisa bibliográfica. 

SEVERINO (2007, 123) também relata que uma pesquisa exploratória tem como característica buscar levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto. 


COLLINS e HUSSEY (2005, p.24) abordam em sua obra que uma pesquisa exploratória é realizada através de um problema de pesquisa, em que pouco ou nada se encontra em estudos anteriores sobre este problema, tendo como objetivo a procura de padrões, idéias e proposições, ao invés de se testar hipóteses. Sendo este método de pesquisa aberto, de modo a buscar reunir uma ampla gama de impressões e dados, dificilmente fornecerá respostas conclusivas para o problema de pesquisa e geralmente indica qual pesquisa futura deverá ser realizada.    

GIL (2002, p. 103) apresenta que, quando se efetua um experimento após a ocorrência dos fatos a pesquisa é denominada Expo-Facto. Para se caracterizar uma pesquisa como levantamento documental os materiais analisados não sofreram tratamento analítico, sendo considerados fonte rica e estável de dados. Na pesquisa realizada se pode atribuir estas características aos relatórios das empresas estudadas.

Para esta dissertação e com base no objetivo estabelecido, foram utilizados dois tipos de pesquisa metodológica, a primeira classificada como bibliográfica e a segunda como exploratória, tendo como técnica de análise de dados a “análise de conteúdo”, tendo sua aplicação aos documentos chamados “Relatório de Sustentabilidade”, de forma sistemática e objetivando responder a questão problema desta pesquisa. 


2.2 Técnicas de Análise de Dados

A técnica de análise de dados escolhida para esta pesquisa foi à análise de conteúdo e conforme MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 733) qualquer técnica de análise de dados significa uma metodologia de interpretação, pois possui procedimentos específicos, os quais abrangem a preparação dos dados para a análise e buscam extrair sentido dos dados de texto e imagem. Define então, a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, tendo como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p. 734).


BERELSON (1952, p.18, in OLIVEIRA, 2011, p.85) define a análise de conteúdo como sendo uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo evidente da comunicação e OLIVEIRA (2011, P.86) complementa destacando as palavras técnica e descrição objetiva, onde a objetividade encontra-se na técnica utilizada com seus protocolos de aplicação.

De acordo com MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 744) a análise de conteúdo é considerada como uma técnica de análise qualitativa pertinente aos estudos organizacionais, que pode vir a ampliar a qualidade da pesquisa em administração em seus diversos campos de conhecimento, tais como as ciências contábeis e financeiras em que GIMENES (2009) utilizou desta técnica em sua dissertação.

Entretanto, de acordo com SANTOS (2012, p. 383) a aplicação inicial desta técnica de análise de dados chamada análise de conteúdo, ocorreu nos Estados Unidos a partir da década de 1940 por necessidades das áreas de conhecimento da sociologia e psicologia, visando incidir em fontes de dados, tais como: material jornalístico, discursos políticos, cartas, publicidades, romances e relatórios oficiais.


CAREGNATO e MUTTI (2006, p. 682) apresentam que esta técnica de análise pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa, tendo na qualitativa a consideração da presença ou ausência de certa característica de conteúdo ou conjunto de características em um fragmento da mensagem, já na abordagem qualitativa se busca uma freqüência das características que se repetem no conteúdo do texto.


  MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 734) salientam que para se trabalhar com os dados coletados é necessária uma descodificação da comunicação existente nos documentos coletados, podendo ser através de diversos procedimentos, tais como: análise léxica, análise de categorias, análise de enunciação e análise de conotações. 


BARDIN (2006, in MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p. 735) considera que a técnica de análise de conteúdo possui três etapas, sendo a primeira a pré-análise, seguido da exploração do material e por fim o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, conforme segue:


·  Pré-análise: consiste na preparação do material a ser analisado, sistematizando as idéias nas seguintes etapas: (i) leitura flutuante ou contato inicial com o texto; (ii) escolha dos documentos que serão analisados; (iii) formulação das hipóteses e objetivos; e (iv) elaboração dos indicadores e índices através de amostras de textos (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011, p.735).


· Exploração do material: é a exploração do material objetivando a definição de categorias, identificação das unidades de registro e unidades de contexto nos documentos, ou seja, descrição analítica do material textual coletado, também chamado de corpus (MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 734).


· Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: etapa final que culmina na condensação e destaque das informações para as interpretações inferenciais (MOZZATO e GRZYBOVSKI (2011, p. 734).


2.3  Espaço Pesquisado

Para o critério de seleção dos relatórios de sustentabilidade a serem analisados, ponto de partida foi à busca das empresas que participaram do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2011, o qual de acordo com ISEBVMF (2011) o ISE é uma ferramenta de análise corporativa das empresas listadas na BM&FBovespa sob os aspecto da sustentabilidade corporativa, iniciado em 2005 com financiamento da International Finance Corporation (IFC) e desenvolvimento metodológico pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP (GVCES).


O ISE tem como base conceitual, que norteia seus critérios e conceitos, a eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa, sendo sua missão “Induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade empresarial e apoiar os investidores na tomada de decisão de investimentos socialmente responsáveis” (ISEBVMF, 2011).


As empresas participantes do ISE 2011 foram selecionadas através de um processo seletivo efetuado pelo GVCES, que abrangeu o envio de um questionário (desenvolvido pela GVCES) para 182 empresas emissoras das 200 ações mais líquidas da BM&FBovespa, destas 53 empresas responderam o questionário e foram selecionadas 38 empresas para compor a carteira do ISE 2011, conforme quadro 2.1, as quais representam 18 setores e somam R$ 1,17 trilhão em valor de mercado (GVCES, 2013).


Quadro 2.1  Carteira do ISE 2011 


AES TieteAnhangueraBicbancoBradescoBrasilBraskem


BRF FoodsCemigCespCoelceCopasaCopel


Cpfl energiaDuratexEletrobrasEletropauloEmbraerEnergias BR


EvenFibriaGerdauGerdau metInds RomiItausa


ItauunibancoLight S.A.NaturaRedecardSabespSantander


SulaméricaSuzano papelTelemarTim part S/A;TractebelUltrapar


ValeVivo




Fonte: ISEBVMF, 2013.

O critério de seleção dos relatórios de sustentabilidade 2011 para esta pesquisa consistiu em três etapas seqüenciais denominadas respectivamente de: análise do setor; tipo de relatório e receita. 


Iniciando pela análise do setor através da seleção de duas variáveis, as quais de acordo com BUSSAB e MORETTIN (2002, p.10) a variável “setor” pode ser classificada como variável qualitativa nominal, pois não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações e a variável “quantidade de empresas” classificada como variável quantitativa discreta por possuir valores que formam um conjunto finito de números que resultam em uma contagem. A tabela 2.1 apresenta a distribuição de freqüência das empresas por setor, o qual foi constadado uma concentração maior de empresas nos setores de Energia Elétrica com 11 empresas representando 29% do total da amostra e dos Bancos com 6 empresas sendo 16% da amostra e as outras empresas estão dispersas nos outros 16 setores. Com base nestes resultados optou-se em prosseguir com a análise de seleção com as empresas do setor de Energia Elétrica, em função de sua freqüência de empresas serem superior aos outros setores.  


Tabela 2.1  Carteira do ISE 2011 por Setor

SETORQuant.SETORQuant.


Água e Saneamento 2Material Aeronáutico e de Defesa 1


Bancos 6Mineração 1


Carnes e Derivados 1Papel e Celulose  2


Construção Civil 1Petroquímicos  1


Energia Elétrica 11Produtos de Uso Pessoal  1


Financeira e Outros 1Seguradoras 1


Holdings Diversificadas 1Serviços Educacionais  1


Madeira e Papel 1Siderurgia 2


Máquinas e Equipamentos  1Telecomunicações 3




Fonte: ISEBVMF, 2013.

Finda a primeira etapa de análise, prosseguiu-se com a verificação, apenas das empresas do setor de Energia Elétrica, quanto ao tipo de relatório que estas emitem e constatou-se que as 11 empresas baseiam-se no GRI e destas 9 com a versão G3 e 2 com a versão G3.1. A outra dimensão analisada para esta etapa foi quanto ao tipo de relatório, na qual se verificou que 1 empresa emite relatório denominado “Relatório Anual”, 4 empresas com a denominação “Relatório Anual e de Sustentabilidade” e 6 empresas o emitem com a denominação de “Relatório de Sustentabilidade”. Portanto, como resultado desta segunda etapa foram selecionadas as 6 empresas que emitem o relatório denominado “Relatório de Sustentabilidade” por serem específicos ao tema desta pesquisa e 100% destes baseiam-se na versão G3 do GRI que poderá se obter uma comparação direta por seguirem os mesmos critérios. As empresas selecionadas estão apresentadas na tabela 2.2 e cada uma com sua respectiva receita anual em bilhões de reais. 


Tabela 2.2  Empresas da 2ª etapa de seleção e Receitas Anual

Receita Anual (Bilhões de R$)Valor


AES Tiete 1,885


Cesp 2,957


Eletrobras 33,927


Eletropaulo 9,835


Light S.A. 6,944


Tractebel 4,326




Fonte:  ISEBVMF, 2013.

Por fim, para a classificação final das empresas a serem consideradas nesta pesquisa, o critério utilizado foi de avaliação da receita anual de 2011, apresentadas na tabela 2.2, objetivando se obter empresas de mesmo porte do ponto de vista econômico. A empresa Eletrobrás foi desclassificada por possuir uma receita anual 2,45 vezes maior que a segunda maior receita. 


Com a exclusão da empresa Eletrobrás obteve-se um desvio padrão de R$3,214 bilhões de reais da amostra resultante e para seleção final foram consideradas as empresas que possuem receitas anuais que estão enquadradas entre +ou- 2 desvios padrão em relação à média das receitas (R$ 4,399 bilhões) resultando nas empresas da tabela 2.3.


Tabela 2.3 Empresas classificadas


Receita Anual (Bilhões de R$)Valor


AES Tiete 1,885


Cesp 2,957


Eletropaulo 9,835


Light S.A. 6,944


Tractebel 4,326




Das cinco empresas classificadas prossegui-se com o processo de obtenção dos documentos, o qual ocorreu através do site oficial de cada empresa, de modo a verificar a disponibilidade dos documentos “relatório de sustentabilidade”. Como resultado desta etapa final de seleção das empresas, a empresa Ligth S.A. foi à única que possuía o relatório de sustentabilidade 2011 apenas através do seu site na versão web, não tendo versão para download e impressão. Deste modo durante o período da análise de dados, o site oficial da empresa Light S.A. esteve indisponível para o acesso ao relatório de sustentabilidade 2011, fato este que restringiu o espaço de pesquisa aos relatórios de sustentabilidade 2011 das empresas AES Tietê, CESP, AES Eletropaulo e Tractebel.    

2.4  Aplicação da Técnica de Análise de Conteúdo

De modo a respeitar os pré-requisitos da etapa de pré-análise da análise de conteúdo, o corpus ou os documentos que formam a base desta pesquisa, são os relatórios de sustentabilidade do ano de 2011 das empresas selecionadas e o referencial teórico desta dissertação.

Após a aplicação da etapa de pré-análise, decidiu-se delimitar o corpus aos indicadores de Desempenho Econômico da GRI de cada relatório, por possuírem um conteúdo diretamente relacionado à questão problema e aos objetivos desta pesquisa, limitando a análise especificamente ao conteúdo destes indicadores. Para 

Seguindo com a estruturação da análise de conteúdo desta pesquisa, foram escolhidas como categorias “equilíbrio”, “exatidão” e “comparabilidade”, onde estas categorias representam, para esta pesquisa, as características de efetividade que uma informação necessita possuir. Para o tratamento dos resultados, inferência e interpretação foram elaboradas questões (ver anexos) para cada indicador, de modo a apoiar na constatação das categorias.

Entretanto, a categoria Exatidão visa entender o rigor a qual as informações foram submetidas, ou seja, quais técnicas de medição de dados e bases de cálculos foram aplicadas, tendo a indicação de quais dados foram medidos, se a margem de erro da informação não é suficiente para influenciar decisões, quais dados foram estimados e qual o seu racional de cálculo e por fim se as informações qualitativas são válidas em comparação com outras fontes de dados (GRI(b), 2013, p.15).


A categoria Equilíbrio consiste nos aspectos positivos e negativos do desempenho da organização, de modo a constar nos relatórios informações de forma imparcial, evitando influenciar indevidamente uma decisão e apresentar de forma clara a distinção entre a apresentação objetiva dos fatos e a interpretação das informações por parte da organização (GRI(b), 2013, p.13).

Por último, a categoria Comparabilidade objetiva identificar e compreender similaridades dos itens e diferenças entre eles, através da representação fidedigna do fenômeno econômico relevante, similar de outra organização que reporta a informação CPC00 (2013, QC 21 e 24).

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Os relatórios de sustentabilidade que fazem parte do corpus da análise apresentam uma autodeclaração do nível de aplicação, pré-determinada pela versão G3 da GRI, que representa de forma transparente quais indicadores foram aplicados e como conseqüência pode-se afirmar que a empresa Tractebel foi a única empresa que aderiu plenamente aos requisitos da versão G3 da GRI, de acordo com o quadro 3.1.  

Quadro 3.1  Nível de Aplicação GRI do corpus

Relatórios de Sustentabilidade Nível


AES Tiete B


Cesp B+


Eletropaulo B


Tractebel A+




Uma característica importante dos relatórios de sustentabilidade analisados, é que os indicadores da versão G3 da GRI são identificáveis no corpo dos textos (exceto a empresa Tractebel) e também possuem uma página com um índice remissivo, contendo uma declaração para cada indicador que informa se o reporte do mesmo se apresenta de maneira completa, parcial ou ausente. Com isto foi possível constatar, de acordo com a tabela 3.1, que apenas os indicadores EC1, EC6 e EC8 estão declarados como informação completa para a análise de dados e que os indicadores EC2, EC4, EC7 e EC9 possuem entre 1 e 2 relatórios da amostra que não reportaram nenhuma informação e os indicadores EC3, EC4, EC5 e EC7 possuem entre 1 e 2 relatórios com informações reportadas de maneira parcial. 

Tabela 3.1  Nível de reporte dos indicadores


Indicador GRI


CompletoParcialNão Reportado


EC1100%0%0%


EC250%0%50%


EC350%50%0%


EC450%25%25%


EC550%50%0%


EC6100%0%0%


EC725%25%50%


EC8100%0%0%


EC975%0%25%




Como resultado global do tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos dados, em concordância com os conceitos contidos na estrutura efetuada através das categorias “equilíbrio”, “exatidão” e “comparabilidade”, cada uma das respostas contidas nos anexos, foram classificadas em três dimensões de modo a representar o resultado quantitativo da análise de conteúdo de cada categoria, resultando na tabela 3.2 a qual se apresenta por indicador da versão G3 da GRI. Como interpretação dos dados as classificações denominam-se: (i)Atende: que é o atendimento integral dos conceitos da categoria; (ii)Atende Parcialmente: quando não possui parte das características da categoria e (iii)Não Atende: a informação é inexistente ou não possui nenhuma das características da categoria.

Tabela 3.2  Classificação do conteúdo dos indicadores por categoria


 IndicadoresAtende


Atende 


Parcialmente


Não Atende


EC150%20%30%


EC27%4%89%


EC328%19%53%


EC44%4%93%


EC569%0%31%


EC675%8%17%


EC713%13%75%


EC845%20%35%


EC925%6%69%


EXATIDÃO


IndicadoresAtende


Atende 


Parcialmente


Não Atende


EC150%20%30%


EC211%0%89%


EC347%0%53%


EC44%4%93%


EC569%0%31%


EC650%33%17%


EC713%13%75%


EC820%45%35%


EC919%6%75%


EQUILÍBRIO


IndicadoresAtende


Atende 


Parcialmente


Não Atende


EC150%20%30%


EC211%0%89%


EC339%11%50%


EC44%4%93%


EC569%0%31%


EC683%0%17%


EC713%13%75%


EC820%45%35%


EC919%13%69%


COMPARABILIDADE




Entretanto é possível constatar através do cálculo das médias simples, de acordo com a figura 3.1, que nas três categorias os indicadores não atendem os conceitos estabelecidos nesta pesquisa em torno de 55%, atendem os conceitos em 35% na categoria exatidão, 34% na categoria comparabilidade e 31% na categoria equilíbrio e com variação entre 10% a 13% as três categorias são atendidas parcialmente. Nos tópicos a seguir, serão apresentados os detalhes da análise de conteúdo por indicador da versão G3 da GRI.   

Figura 2.1 Média da Classificação do conteúdo dos indicadores por categoria


35%10%55%


EXATIDÃO


AtendeAtende ParcialmenteNão Atende


 31%13%55%


EQUILÍBRIO


AtendeAtende ParcialmenteNão Atende


 34%12%54%


COMPARABILIDADE


AtendeAtende ParcialmenteNão Atende




31%13%55%


EQUILÍBRIO


AtendeAtende ParcialmenteNão Atende




3.1 Análise do indicador EC1

Foi constatado que nos quatro relatórios analisados este indicador é representado através da técnica de demonstração financeira chamada Distribuição do Valor Adicionado (DVA), oriundo das demonstrações financeiras das companhias pesquisadas, todas apresentadas em regime de competência e contendo um resumo da distribuição da riqueza gerada aos seus stakeholders, conforme tabela 3.3. Em todos os casos as demonstrações são globais, sem uma separação específica por região de atuação de suas operações, o que poderia facilitar O entendimento a demonstração dos impactos econômicos locais. Exceto a empresa Tractebel, os relatórios apresentam um detalhamento do DVA com informações quantitativas indicando o racional de cálculo através de tabelas e não apresentam informações qualitativas ou uma opinião da empresa a respeito. 

Tabela 3.3  Comparação entre os DVAs


Resumo DVA AES TietêAES EletropauloCESPTractebel


Colaboradores


4%6,71%11%5,30%


Governo


37%69,76%32%41,70%


Acionistas / Capital Prórpio


53%19,14%6%40,40%


Juros, aluguéis e terceiros / 


Capital de Terceiros


6%4,39%51%12,60%




De acordo com a GRI(d) (2013, p.5) os componentes básicos que devem constar nos relatórios para este indicador são receitas, custos operacionais, salários e benefícios de empregados, pagamento para provedores de capital, pagamentos ao governo, investimentos na comunidade e valor econômico acumulado, após a análise dos dados apenas o componente “investimentos na comunidade” não foi identificado de forma explícita nos relatórios. Nesta categoria a empresa Tractebel apresentou maior deficiência na apresentação das informações em relação às outras empresas e em conformidade com a descrição deste indicador na versão G3 da GRI, por não possuir um nível de detalhe que permita verificar quais dados foram medidos para formar o DVA.

É possível promover uma comparação, identificar e compreender similaridades entre as quatro empresas, apenas no nível macro e no ano de 2011, conforme tabela 3.4, pois a empresa Tractebel não apresenta o DVA detalhado contendo informações dos anos anteriores. No entanto as empresas AES Tietê e Tractebel tiveram uma predominância na distribuição de suas riquezas para o governo e acionistas/capital próprio, a Cesp para o governo e para juros, aluguéis e terceiros/ Capital de terceiros e a AES Eletropaulo um valor acentuado para o governo. Também é possível constatar que as empresas AES Tietê e Cesp aumentaram a distribuição a seus Colaboradores e a AES Eletropaulo diminuiu ao longo dos anos, tendo a distribuição ao governo e acionistas / Capital próprio também aumentada para as três empresas (exceto Tractebel) ao logo dos anos e a distribuição de juros, aluguéis e terceiros / Capital de Terceiro oscilou para as empresas AES Tietê e AES Eletropaulo, com uma redução para a empresa Cesp. Todas estas informações são quantitativas e não possuem uma análise qualitativa por parte das empresas em seus relatórios, relatando as causas e motivos destas variações.

Tabela 3.4  Comparação anual dos DVAs (valores em R$ mil)


ColaboradoresGoverno


Acionistas / Capital 


Prórpio


Juros, aluguéis e 


terceiros / Capital 


de Terceiros


Total


200951.794                      


505.828                   706.162                   106.031                   1.369.815                


2010


57.636                      516.676                   737.340                   144.588                   1.456.240                


2011


60.378                      580.223                   844.864                   101.243                   1.586.708                


2009


635.976                   4.525.196                1.156.525                238.203                   6.555.900                


2010


566.418                   5.250.345                1.347.689                180.863                   7.345.315                


2011


551.052                   5.729.558                1.572.105                360.817                   8.213.532                


2010


188.873                   443.973                   93.042                      936.786                   1.662.674                


2011


199.619                   563.439                   108.581                   911.888                   1.783.527                


Tractebel2011


190.300                   1.493.200                1.448.100                450.000                   3.581.600                


Cesp





AES Tietê


AES 


Eletropaulo


DVAEmpresas




Quanto aos aspectos positivos e negativos do desempenho da organização, encontram-se através dos números apresentados nos relatórios de forma imparcial e sem interpretação destas por parte das organizações. A única informação qualitativa referente a este indicador é em relação ao projeto “criando valor” das empresas AES Tietê e AES Eletropaulo, que visa aumentar a eficiência das áreas de suporte das empresas, onde ambas destacam e apresentam o resultado econômico positivo oriundo deste projeto. Por outro lado, não constam informações qualitativas negativas por parte de nenhuma empresa para este indicador.

3.2 Análise do indicador EC2


As empresas AES Tietê e AES Eletropaulo declararam que não reportaram às informações deste indicador e de contrapartida as empresas Cesp e Tractebel declararam que apresentaram o reporte deste indicador de forma completa.

A empresa Cesp relata de forma clara e precisa que suas operações dependem de condições hidrológicas favoráveis para a geração de energia elétrica e que 99% de sua energia assegurada para venda, concentram-se na bacia do rio Paraná. Tendo ocorrência eventual de escassez de água de forma cíclica, devido às características do comportamento das condições pluviométricas. Relata ainda que a escassez de água possa vir a gerar impacto negativo no resultado econômico da empresa, bem como na geração de fluxos de caixa futuro, porém não apresenta uma mensuração dos mesmos. A única informação financeira relatada neste indicador é referente ao possível aumento da tarifa, na ocorrência de indisponibilidade elétrica por escassez de água, através de resoluções que permitem ao agente operador do sistema elétrico nacional, cobrir com excedentes de outras empresas a um custo adicional das tarifas contratadas, contudo não menciona a ocorrência deste evento. Não foi relatada nenhuma informação quanto às oportunidades geradas, riscos físicos com implicações financeiras, oportunidades de fornecimentos de novas tecnologias e produtos e vantagens competitivas, oriundas de mudanças climáticas.      

A empresa Tractebel possui em seu relatório um capítulo referente à gestão de riscos empresariais, os quais não constam, de forma explicita, os riscos e oportunidades sob o enfoque de mudanças climáticas e sim um relato referente ao processo que a empresa utiliza para gestão de riscos e a descrição dos principais riscos do negócio através da visão da empresa, tais como: de mercado, regulatório, tributário, de fatores econômicos, de quebra de contrato, socioambiental, de desenvolvimento e implantação de projetos, de indisponibilidade de energia, de sinistro de grandes proporções, de recursos humanos e de tecnologia da informação. Também não se apresenta no relatório informação quanto às oportunidades, riscos físicos com implicações financeiras, riscos regulatórios com implicações financeiras, oportunidades de fornecimentos de novas tecnologias e produtos e vantagens competitivas, oriundas de mudanças climáticas. 

Por outro lado, a empresa Tractebel relata que contribuiu com 958.308 reduções certificadas de emissões até o ano de 2011, em sua unidade de cogeração Lages, como mecanismo de desenvolvimento limpo e está habilitada a gerar créditos de carbono, entretanto não apresenta o valor econômico gerado por destas ações.

Ambas as empresas que relataram informações para este indicador, não apresentaram informações quantitativas em relação às implicações financeiras oriundas dos riscos apresentados e as informações qualitativas não possuem dados suficientes que as tornem satisfatórias em termos de comparabilidade, equilíbrio e exatidão, em conformidade com a definição desta pesquisa. 


3.3 Análise do indicador EC3


  Em relação à cobertura das obrigações dos planos de pensão de benefício oferecidos pelas empresas, a AES Tietê e a AES Eletropaulo possuem as mesmas informações nos relatórios de maneira literal, este fato se justifica por fazerem parte do mesmo grupo empresarial e ambas declararam que suas informações são parciais para este indicador, por outro lado as empresas CESP e Tractebel declararam apresentar informações completas.

A empresa Tractebel não apresentou a estrutura básica dos planos oferecidos, relatando apenas que oferece este benefício aos seus empregados através da sociedade de previdência complementar denominada Previg e que repassou a esta instituição o valor de R$ 39 milhões em 2011. As demais apresentaram informações básicas, tendo a AES Tietê e Eletropaulo uma oferta aos seus colaboradores planos de previdência privada com as opções denominadas definido, suplementar ou voluntário em três diferentes condições, através das instituições Fundação CESP, Previdência Itaú Unibanco e MetLife, sendo estes opções voluntárias e abrangentes a toda a empresa. Estas duas empresas não declararam qual o valor do aporte que efetuaram em 2011 para cumprirem suas obrigações como empregadores, bem como se estes recursos são provenientes diretamente das empresas ou de fundos mantidos em separado a organização.

Constatou-se também a apresentação da estrutura básica do plano oferecido pela empresa CESP, denominado como plano de benefícios de aposentadoria e pensão, através da Fundação CESP, com um modelo denominado “misto” (70% benefício definido e 30% contribuição definida) em seu relatório, não consta a declaração se a participação do colaborador é voluntária ou compulsória. A organização apresenta ter aportado R$ 9,55 milhões em 2011e não informa se estes recursos são providos diretamente da empresa ou de fundos mantidos em separado a organização para este fim.

Prosseguindo com a análise, através do quadro 3.2 é possível perceber que as informações, quanto às características e detalhes dos planos, estão insatisfatórias para se efetuar uma comparação direta, de modo a avaliar e proferir julgamentos de qual empresa oferece a melhor condição aos seus empregados, condições estas que podem contribuir ou não com a atração e manutenção da mão-de-obra na empresa no longo prazo (acima de 5 anos).

Quadro 3.2  Comparação das estruturas dos planos oferecidos


"Fundação CESP"


AES Tietê e Eletropaulo


"Previdência Itaú 


Unibanco" 


AES Tietê e Eletropaulo


"MetLife"


AES Tietê e Eletropaulo


"Fundação CESP"


CESP


"PREVIG"


Tractebel


Participação do 


colaborador no 


benefício definido


70% salário e 


multiplicado pela tabela 


do plano


Não reportadoNão reportado


50% do benefício 


definido (sendo 70% 


salário)


Não reportado


Participação da empresa 


do benefício definido


100% do benefício 


definido (sendo 70% do 


salário e multiplicado 


pela alícota 


correspondente de cada 


plano)


100% da contribuição 


básica (1% do salário)


Não reportado


50% do benefício 


definido (sendo 70% 


salário)


Não reportado


Participação do 


colaborador na 


contribuição 


voluntária/definida


Opção de contribuição 


voluntária de 1% a 100% 


em relação a 30% do 


salário 


Não reportadoNão reportado


30% da contribuição 


definida (sendo o limite 


até 2,5% do salário)


Não reportado


Participação da empresa 


na contribuição 


voluntária/definida


Limite de contribuição 


voluntária de 5% em 


relação a 30% do salário 


100% da contribuição 


voluntária (1% à 10% do 


salário) apenas para 


salários de até 


R$3.429,80


Não reportado


30% da contribuição 


definida (sendo o limite 


até 2,5% do salário)


Não reportado




Também não foi possível verificar a sustentabilidade financeira da cobertura dos planos de pensão e benefício das empresas, pois como nenhuma das quatro empresas reportou se os aportes são provenientes de fundos específicos ou diretamente dos recursos da organização, também não constam informações de como o passivo destes planos estão cobertos, ou qual a estratégia das mesmas para atingir esta meta de cobertura total de tais passivos. 

3.4 Análise do indicador EC4


Objetivando analisar a qualidade das informações relativas à ocorrência de ajuda financeira significativa recebida pelas organizações de governos hospedeiros, foi possível constatar que a empresa CESP apresentou de forma direta o valor do incentivo recebido, abordando que 1% de sua receita operacional líquida anual é destinado para pesquisa e desenvolvimento, em conseqüência investiu em 2011 o valor de R$ 6,2 milhões, através da Lei Federal nº 9.991de 24/07/2000 e regulamentação da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

A empresa AES Tietê apresenta que destinou R$8,17milhões em investimentos destinados a projetos através da Lei Rouanet e incentivos estaduais, contudo não apresenta o racional de cálculo, bem como a separação dos investimentos por tipo de benefício recebido.

Não foi reportada nenhuma informação deste indicador pela empresa AES Eletropaulo e a empresa Tractebel relata, no próprio índice remissivo de seu relatório, a informação que a Hidrelétrica Ponte de Pedra possui isenção parcial do imposto de renda pelo prazo de 10 anos, a partir de 2006, mas não apresenta o percentual desta isenção e seu valor em 2011.

Em conseqüência das poucas informações obtidas nos relatórios, fica deficiente identificar e compreender similaridades e diferenças entre as empresas, bem como entender quais as bases de cálculos foram aplicadas e os reflexos que a continuidade ou extinção das ajudas financeiras significativas recebidas pelas organizações de governos hospedeiros, poderão impactar no desenvolvimento sustentável destas empresas.    

3.5 Análise do indicador EC5


De acordo com GRI(d) (2013, p.12), este indicador objetiva demonstrar a contribuição da organização com o bem-estar econômico de seus empregados e para utilização como parâmetro de comparação, foi considerado para ano de 2011 um salário mínimo no valor de R$ 545,00 mensais, em conformidade com a Lei 12.382/2011 de 25/02/2011. Através da análise dos relatórios, constata-se para este indicador, que as empresas AES Tietê e Tractebel declararam terem efetuado reporte parcial e as empresas AES Eletropaulo e CESP de forma completa, em relação aos indicadores da versão G3 da GRI.

As quatro empresas apresentaram que não empregam o salário mínimo como remuneração básica em suas políticas de remuneração e demonstram uma comparação da proporção de sua remuneração básica em relação ao salário mínimo vigente, contudo a empresa AES Tietê possui como menor remuneração o valor superior ao salário mínimmo de apenas 5%, sendo este valor 2,4 vezes menor que a empresa AES Eletropaulo que faz parte do mesmo grupo empresarial e 2,8 vezes menor que a empresa Tractebel, conforme observado na tabela 3.5. 

Tabela 3.5  Comparação Salarial 


AES TietêAES EletropauloCESPTractebel


Salário Mínimo (2011)


Menor Salário R$ 572,25R$ 1.362,50R$ 1.362,50R$ 1.580,50


R$ 545,00




Apenas a empresa AES Eletropaulo menciona que não há diferença de remuneração entre unidades operacionais, de contra partida as demais não reportaram esta informação. Outra informação relevante é a proporção entre a maior e menor remuneração, a qual a AES Tietê apresenta valor de 75 vezes e a AES Eletropaulo 75,73 vezes considerando participação nos lucros e resultados, as demais não apresentaram esta informação em seus relatórios. Como informação adicional e de relevância para comparação e avaliação do bem estar econômico dos colaboradores, as empresas AES Tietê e Eletropaulo apresentam em seus relatórios informações quanto à proporção de colaboradores por faixa salarial e salário médio por categoria, possibilitando uma visão geral do perfil de remuneração aplica por estas empresas.     


É possível averiguar que a empresa CESP mesmo declarando possuir um reporte completo deste indicador, não possui todas as informações para comparação e o único item de possível comparação direta entre todas as empresas é referente ao menor salário destas com o salário mínimo, bem como entre os mesmos.

3.6 Análise do indicador EC6


Todas as empresas pesquisadas declararam possuírem informações de maneira completa em seus relatórios de sustentabilidade para este indicador, o qual se busca verificar como as organizações contribuem com a estabilidade da economia local através do apoio e incentivo de negócios locais por meio de suas cadeias de suprimentos e esta informação se confirma, exceto em relação à informação referente ao percentual do orçamento destinado a contratações locais, onde as empresas AES Eletropaulo e CESP não apresentaram este dado.

A empresa CESP declara que não pode favorecer seus potenciais fornecedores locais, pois suas contratações de fornecedores estão regidas através da Lei de Licitações Nº 8.666/93 e da Lei do Pregão Nº 10.520/02, entretanto as demais empresas relataram que priorizam a contratação de seus fornecedores locais, desde que estejam em concordância com suas políticas e práticas, as quais são influenciadas por análises de cadastro inicial, que contempla aspectos jurídicos, fiscais, tributários, financeiros e socioambientais por parte das empresas AES Tietê e Eletropaulo, e que estes cadastramentos são mais brandos para empresas locais, de forma a não ferirem os requisitos de ética, qualidade e segurança. 


Já a Tractebel declara possuir programas de capacitação e avaliação de desempenho de fornecedores que objetivam o comprometimento, dos mesmos, em relação a temas relacionados a direitos humanos, responsabilidade social, saúde e segurança no trabalho e meio ambiente, de forma a priorizar os fornecedores locais. Salienta ainda que promove relacionamentos de longo prazo, os quais trazem condições vantajosas para ambas as partes (contratante e contratada), esta prática pode ser considerada como um diferencial em relação às outras empresas, no que tange a manutenção da economia local através de sua cadeia de fornecedores.

De modo a verificar a relevância financeira que estas empresas exercem nas economias onde suas unidades operacionais estão localizadas, este indicador precede que seja apresentado o percentual do orçamento destinado a contratações locais e a AES Tietê relata que 67% de todos os gastos com fornecedores foram destinados a fornecedores locais, porém não apresenta qual o montante total em reais. Por outro lado a empresa Tractebel apresenta de forma clara e precisa que 41% do orçamento total de serviços foram destinados a fornecedores locais e este percentual representa R$ 117,3 milhões em 2011, contudo não apresenta o valor destinado a contratação de fornecedores de outra natureza, tais como materiais equipamentos e outros gastos administrativos.

3.7 Análise do indicador EC7


Não foi constatado nos relatórios das quatro empresas, o relato quanto à existência de políticas ou práticas que possuem a premissa de seleção de pessoal local em suas unidades operacionais, tendo a empresa Tractebel apenas afirmado que prioriza a contratação de profissionais locais e não apresentou nenhum dado adicional.


A empresa CESP aborda que por ser uma empresa de economia mista, o qual o governo é acionista majoritário, está sujeita a imposição de contratação de pessoal apenas através de concursos públicos, o qual possui a premissa de assegurar a igualdade de oportunidade a todos os interessados de todo o território nacional brasileiro, desta forma não atende os requisitos deste indicador de forma integral. 


As empresas AES Tietê e Eletropaulo declararam em seus relatórios não ter reportado as informações deste indicador e embora as outras duas empresas tenham reportado, foi possível constatar que estão em desacordo com os conceitos estabelecidos pela versão G3 da GRI.     

3.8 Análise do indicador EC8


De acordo com a GRI(d) (2013, p.16) infra-estrutura são obras para serviço de abastecimento de água, estrada, escola, hospital e outros desta natureza, o qual este indicador busca informar as partes interessadas da empresa, se a mesma está fornecendo um serviço ou bem desta natureza, visando principalmente o benefício público na economia local. 


Nesta direção a empresa AES Tietê declara que investiu em 2011 R$12 milhões em projetos de inclusão social, cidadania e geração de renda para as comunidades de baixa renda, sendo estes investimentos precedidos e definidos por meio da análise do perfil socioeconômico da região de interesse, através do índice paulista de vulnerabilidade social, sendo seu principal projeto o apoio às atividades da Casa de Cultura e Cidadania, o qual promove esta gama de serviços e atendimentos às comunidades locais, por meio de atividades culturas e cursos. Entretanto, não foi observada a declaração de investimentos em infra-estrutura, bem como uma avaliação das necessidades de suas comunidades locais com seus impactos atuais e futuros. Estes investimentos podem ser classificados como apoio a serviços de cunho público e social e são fomentados através de pagamento direto por recursos próprios e incentivados.

  A empresa Tractebel não reportou o valor de seus investimentos para os objetivos deste indicador, bem como também não apresentou os impactos atuais e futuros destes. Entretanto apresenta uma gama de eventos, programas, convênios e projetos educacionais voltados aos temas relacionados à gestão ambiental. Sendo assim, também não constam informações de investimentos específicos em infra-estrutura e uma avaliação das necessidades de suas comunidades locais contemplando seus impactos atuais e futuros.

Através do gerenciamento técnico do projeto da ponte do rio Paraná com investimento de R$ 27 milhões, os quais não contam se foram gastos em 2011 ou em período plurianual, a empresa CESP caracteriza como sendo investimento em infra-estrutura local. De contra partida não apresenta nenhuma informação sobre a realização de um estudo contendo avaliação das necessidades locais, bem como impactos atuais e futuros deste investimento e declara que este projeto também recebeu aportes dos Governos Federal e Estadual, mas também não foi informado o montante que cada um destinou.

Já a empresa AES Eletropaulo apresenta um investimento de R$ 738,7 milhões em diversos projetos específicos para melhoria de sua infra-estrutura operacional, podendo ser classificados como engajamento comercial, através da modernização do sistema de transmissão de energia elétrica, a qual objetiva o aumento da qualidade da energia entregue para seus clientes e também a racionalização do consumo. Estas melhorias podem ser interpretadas como impactos atuais e futuros destes investimentos. Estes investimentos foram planejados através de avaliações e estudos de demandas, efetuados por órgãos oficiais, que resultaram nas demandas e expectativas de fornecimento energético da companhia em questão. De maneira oposta as outras empresas, a AES Eletropaulo não apresentou nenhum investimento de apoio a serviços que vão além de suas operações.

3.9 Análise do indicador EC9


Para este último indicador apenas a empresa AES Tietê declara não ter reportado informações e as demais declaram que efetuaram o reporte de maneira completa. A AES Eletropaulo apresenta como pilar deste indicador o programa chamado “Transformação de clientes em consumidores” o qual tem como objetivo principal a regularização das ligações elétricas informais (popularmente conhecidas como “gatos”) e como conseqüência oferecer este serviço de forma segura e confiável. Como impacto indireto deste programa a companhia elenca o benefício de obtenção de comprovante de endereço oficial aos beneficiados, geração de emprego em função da priorização da mão-de-obra local para a execução destes serviços, educação para o uso seguro e adequado da energia elétrica e para as famílias de baixa renda (não apresenta informações sobre esta classificação) ofereceu como benefícios à substituição de 11.363 geladeiras, de 104.718 lâmpadas, a instalação de 12.251 chuveiros inteligentes e reforma nas instalações elétricas de 1.035 residências, somando um investimento no valor de R$ 51,12 milhões, destes R$ 13 milhões são recursos próprios e R$ 38,12 milhões de recursos compulsórios, pois declara que a ANEEL determina que 0,5% da receita operacional líquida são destinados para o programa de eficiência energética. 

Através de apoio ao desenvolvimento de projetos e instituições de cunho social, a empresa CESP apresenta que os impactos econômicos indiretos são através de cursos de capacitação profissional aos reassentados, doações de mudas produzidas e seus viveiros às comunidades locais e programas de visitas as usinas de modo a fomentar a inclusão e disseminação do conhecimento. Desta forma, também mantém e apoio instituições de cunho social, tais como: CESP Museu de Memória Regional, CONDECA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Empresa Amiga da Criança da Fundação ABRINQ, investiu R$ 4,1 milhões através da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, apoio financeiro a equipe da atleta Maurren Maggi, parceria com ADEVA – Associação dos Deficientes Visuais e Amigos, investiu R$ 2,4 milhões no ICC – Instituto Criança Cidadã, mantenedora da Fundação Energia e Saneamento e manutenção do Coral CESP. Não foi constatado como a empresa realiza a identificação de seus impactos econômicos indiretos, bem como seus impactos econômicos negativos.

Desta mesma forma também não foi identificado como a empresa Tractebel efetua a identificação de seus impactos econômicos indiretos e não foram apresentados seus impactos econômicos negativos, contudo elenca que possui um programa de inclusão social que busca a educação de crianças, defesa dos direitos da criança e do adolescente, apoio a geração de emprego e renda e qualificação profissionalizante de jovens. Possui também um programa de melhoria ambiental e de desenvolvimento da cultura através de recursos próprios e de incentivos fiscais.

De maneira geral, os relatórios não apresentam com exatidão os impactos econômicos indiretos, o racional para demonstrá-los e os valores monetários envolvidos, sejam estes ganhos para a comunidade, investimento e/ou resultados financeiros para as próprias companhias.       

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notória a importância e preocupações que os temas Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade exercem sobre a sociedade contemporânea, tendo levado a todos a refletirem sobre o paradigma financeiro de buscar maximizar a riqueza do acionista, principalmente sob o conceito defendido por HART e MILSTEIN (2003, p.56) em que sustentabilidade é a habilidade de satisfazer as necessidades do presente sem prejudicar a habilidade das futuras gerações de satisfazer as suas necessidades. Desta forma, para se atingir a meta de maximização da riqueza, é preciso resolver uma equação que contem as variáveis econômicas, sociais e ambientais, as quais são compostas de outras diversas variáveis de difícil resolução e que requerem o equilíbrio entre ambas as dimensões. 

Uma vez que a empresa sustentável é aquela que contribui com o desenvolvimento sustentável, gerando simultaneamente benefícios econômicos, sociais e ambientais (HART e MILSTEIN, 2003, p.57), esta pesquisa trás uma contribuição a sociedade, quanto ao despertar da importância de se analisar e discutir as informações que as empresas divulgam através de seus relatórios de sustentabilidade, bem como já ocorre com os relatórios contábeis e financeiros que servem de base para muitas tomadas de decisões da sociedade em geral.   

Tendo esta pesquisa o objetivo geral de analisar o relatório de sustentabilidade 2011 das empresas selecionadas, de forma a verificar as informações sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade, através da técnica conhecida como análise de conteúdo, a análise se restringiu apenas aos indicadores econômicos da versão G3 da GRI de cada relatório e foi possível constatar que este instrumento possui uma grande flexibilidade para as empresas, no que tange a escolha do conteúdo das informações, dificultando a comparação dos indicadores.  

Os indicadores analisados apresentam valores financeiros de forma sucinta e resumida (exceto o indicador EC1 que utiliza o DVA), em sua grande maioria com ausência da descrição das técnicas utilizadas para medição dos dados e suas bases de cálculos, privilegiando a descrição qualitativa das ações que a empresa executou no período de vigência do relatório.


Um aspecto importantíssimo dos relatórios de sustentabilidade, que são norteados pela GRI, é a facilidade de se encontrar as informações através do índice remissivo que todos os relatórios analisados possuem e das indicações dos diversos indicadores ao longo dos textos, a qual apenas a empresa Tractebel não possui. Este aspecto facilita ao usuário na busca da informação correta que procura, uma vez que se constatou que uma informação pode ser utilizada para diversos indicadores, com enfoques diferentes.

Todos os indicadores analisados possuem informações referentes a pelo menos um dos pilares da sustentabilidade (econômico, social e ambiental), decorrentes do relato das ações da empresa durante a competência dos relatórios.

   Embora os relatórios tenham níveis de aplicação da GRI acima de “B”, apenas 33% dos indicadores foram declarados pelas próprias empresas como reportados de forma completa, sendo estes os indicadores EC1, EC6 e EC8 e a pesquisa constatou que as informações consideradas “atendidas” se apresentam com freqüência de 50% na categoria exatidão, 70% na categoria equilíbrio e 28% na categoria comparabilidade, respectivamente. 

Outros dados obtidos de relevância são que as três categorias estabelecidas nesta pesquisa, em média não são atendidas pelos relatórios com uma freqüência de 55%, sendo a categoria exatidão atendida com uma freqüência de 35%, atendida com freqüência de 31% a categoria equilíbrio e com 34% de freqüência a categoria comparabilidade é considerada atendida. Estes dados demonstram que é necessário um aprimoramento por parte das empresas, quanto efetividade das informações divulgadas, de acordo com os conceitos desta pesquisa.

Em resposta a questão problema, não foi constatada informações de maneira efetiva sobre resultado econômico das ações decorrentes da sustentabilidade, bem como uma técnica de mensuração e apuração de lucros e resultados destes. Contudo, todas as informações econômicas e financeiras apresentadas nos relatórios, são oriundas das demonstrações de resultado da empresa, em concordância com os padrões de contabilidade.   

É importante destacar uma característica detectada em todos os relatórios, quanto à natureza das informações serem predominantemente de demonstrações positivas por parte das companhias, no que tange os relacionamentos e investimentos efetivados com as sociedades locais e o meio ambiente em que estão inseridas, através de apoios, incentivos fiscais e destinação de recursos financeiros. De contra partida, nestes indicadores não foi constatado de maneira explícita informações referente a multas, danos e passivos de responsabilidade das companhias pesquisadas.

Por fim, de acordo com COLLINS e HUSSEY (2005, p.24) a pesquisa exploratória é realizada através de um problema de pesquisa, em que pouco ou nada se encontra em estudos anteriores sobre este problema, tendo como objetivo a procura de padrões, idéias e proposições, ao invés de se testar hipóteses. Sendo este método de pesquisa aberto, de modo a buscar reunir uma ampla gama de impressões e dados, dificilmente fornecerá respostas conclusivas para o problema de pesquisa. Com base nestes conceitos, se recomenda pesquisas futuras contemplando os demais indicadores que ficaram de fora do escopo desta dissertação e com empresas de outros setores da economia, de modo a buscar um entendimento cada vez mais efetivo quanto ao desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade nas empresas, através de seus relatórios de sustentabilidade.    
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ANEXOS

Anexo A – Questões para o indicador GRI EC1


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Apresenta dados sobre a 


distribuição de valor 


econômico? 


Sim, através do DVASim, através do DVASim, através do DVASim, através do DVA


Os dados são oriundos 


das demonstrações 


financeiras das 


empresas?


Sim, através do DVASim, através do DVASim, através do DVA Sim, através do DVA


Possui uma separação 


dos dados por região?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Os dados se apresentam 


de forma detalhada?


Sim, através do DVA 


detalhado


Sim, através do DVA 


detalhado


Sim, através do DVA 


detalhado


Não reportado


Apresenta informações 


de anos anteriores?


Sim de 2009, 2010 e 


2011


Sim de 2009, 2010 e 


2011


Sim de 2010 e 2011Não apenas de 2011




Anexo B – Questões para o indicador GRI EC2

QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Mudanças climáticas foi 


considerada como um 


dos principais riscos da 


empresa?


Não relatadoNão relatadoSim (Riscos Hidrológicos) Não relatado


Foram apresentados os 


riscos das mudanças 


climáticas?


Não relatadoNão relatado


Sim, as operações 


dependem de condições 


hidrológicas favoráveis 


para geração de energia 


elétrica.


Não relatado


Foram considerados as 


oportunidades oriundas 


das mudanças 


climáticas?


Não relatadoNão relatadoNão relatadoNão relatado


Foram apresentados os 


riscos físicos com 


implicações financeiras 


das mudanças 


climáticas?


Não relatadoNão relatadoNão relatadoNão relatado


Foram apresentados os 


riscos regulatórios com 


implicações financeiras 


das mudanças 


climáticas?


Não relatadoNão relatado


Sim, na ocorrência de 


indiponibilidade elétrica 


por escassez de água, há 


resoluções que 


permitem ao agente 


operador do sistema 


elétrico nacional, cobrir 


com excedentes de 


outras empresas a um 


custo adicional das 


tarifas contratadas.


Não relatado


Foram apresentadas 


oportunidades de 


fornecimento de novas 


tecnologias, produtos ou 


serviços? 


Não relatadoNão relatadoNão relatadoNão relatado


Foi relatado possíveis 


vantagens competitivas, 


oriundas das mudanças 


climáticas?


Não relatadoNão relatadoNão relatadoNão relatado




Anexo C – Questões para o indicador GRI EC3


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Está identificado a 


estrutura básica dos 


planos oferecidos?


Sim, são 3 planos de 


previdência privada 


(Fundação CESP, 


Previdência Itaú 


Unibanco e MetLife) 


com as opções: definido, 


suplementar ou 


voluntário.


Sim, são 3 planos de 


previdência privada 


(Fundação CESP, 


Previdência Itaú 


Unibanco e MetLife) 


com as opções: definido, 


suplementar ou 


voluntário.


Sim, plano de benefícios 


de aposentadoria e 


pensão pela Fundação 


CESP, pelo modelo misto 


(70% benefício definido 


e 30% contribuição 


definida)


Não, apenas que é 


através do plano de 


previdência 


complementar pela 


PREVIG.


As obrigações do 


empregador são através 


dos recursos da 


empresa?


Não reportadoNão reportado Sim Sim


Apresenta o valor total 


das obrigações do 


empregador em 2011?


Não reportadoNão reportadoR$ 9,546 milhõesR$ 39,0 milhões


Obrigações do 


empregador são através 


de um fundo específico?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Como o passivo do 


fundo é coberto pelo 


ativo alocado?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Se o fundo não tiver 


cobertura, qual a 


estratégia da empresa 


para atingir a cobertura 


total?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Apresenta o percentual 


do salário de 


contribuição do 


empregado?


Sim, por tipo de planoSim, por tipo de plano Sim 50%Sim 50%


Apresenta o percentual 


do salário de 


contribuição do 


empregador?


Sim, por tipo de planoSim, por tipo de plano Sim 50%Sim 50%


Qual o nível de 


participação 


(compulsório ou 


voluntário)?


Voluntário e abrange 


toda empresa.


Voluntário e abrange 


toda empresa.


Não reportado, mas é 


oferecido a 96% dos 


funcionários.


Não reportado




Anexo D – Questões para o indicador GRI EC4


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Apresenta incentivos 


fiscais/créditos?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Apresenta subsídios? Não reportadoNão reportadoNão reportado


A Hidrelétrica Ponte de 


Pedra possui isenção


parcial do imposto de 


renda pelo prazo de


10 anos, a partir de 2006


Apresenta subvenções 


para investimentos, P&D 


e outras concessões?


Investimentos de 


R$8,17milhões em 


projetos


Não reportado


1% da receita 


operacional líquida anual 


para P&D (R$6,2 


milhões)


Não reportado


Apresenta prêmios? Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Apresenta royalty 


holidays?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Apresenta ajuda 


financeira recebida de 


agencias de crédito de 


exportação?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Apresenta outros 


benefícios financeiros 


recebidos de governo?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado




Anexo E – Questões para o indicador GRI EC5


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Possui empregados 


remunerados através do 


salário mínimo?


NãoNãoNãoNão


Há comparação do 


menor salário da 


empresa com o salário 


mínimo local?


Sim, a menor 


remuneração é 5% 


superior ao salário 


mínimo


Sim, a menor 


remuneração é 2,5 vezes 


superior ao salário 


mínimo


Sim, a menor 


remuneração é 2,5 vezes 


superior ao salário 


mínimo


Sim, a menor 


remuneração é 2,9 vezes 


superior ao salário 


mínimo


Há identificação de 


variação de menor 


salário entre as unidades 


operacionais da 


empresa?


Não, apenas um reporte 


global


Sim, relata que não há 


diferenças entre 


unidades


Não reportadoNão reportado


Apresenta a proporção 


entre a maior e a menor 


remuneração?


Sim, Proporção de 75 


vezes, incluindo 


participação nos lucros e 


resultados


Sim, Proporção de 75,73 


vezes, incluindo 


participação nos lucros e 


resultados


Não reportadoNão reportado




Anexo F – Questões para o indicador GRI EC6


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Apresenta política ou 


prática de preferência a 


fornecedores locais?


SimSim


Não, pois segue a Lei 


8.666/93


Sim


Apresenta percentual do 


orçamento de aquisições 


efetuadas com 


fornecedores locais?


67% dos gastos, foram 


com fornecedores locais.


Não reportadoNão reportado


41% dos gastos, foram 


com fornecedores locais.


Apresenta os fatores que 


influenciam a seleção de 


seus fornecedores?


Sim, avaliação de 


cadastramento dos 


temas juridico, fiscal, 


tributário, financeiro e 


socioambiental


Sim, requisitos mínimos 


baseados em diretrizes 


de segurança, meio 


ambiente, código de 


ética e conduta 


corporativa.


Sim, Lei 8.666/93 e Lei 


do Pregão nº 10.520/02.


Sim, direitos humanos, 


responsabilidade social, 


saúde e segurança do 


trabalho e meio 


ambiente.




Anexo G – Questões para o indicador GRI EC7


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Apresenta política ou 


prática de preferência de 


contratação de 


empregados local?


Não reportadoNão reportado


Não, pois as 


contratações são por 


meio de concursos 


públicos.


Sim, mas apenas relata 


que prioriza a 


contratação de 


profissionais locais.


Apresenta a proporção 


de membros da alta 


gerência de unidades 


local provenientes da 


comunidade?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado




Anexo H – Questões para o indicador GRI EC8


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Apresenta investimentos 


ou apoios nas econômias 


locais?


Sim, em projetos de 


inclusão social, cidadania 


e geração de renda.


Sim em projetos de infra-


estrutura de sua própria 


operação


Sim, grenciamento do 


projeto da ponte sobre o 


rio Paraná


Sim, através de projetos 


ambientais e sociais


Apresenta o valor total 


dos investimentos para 


este fim?


R$ 12 milhõesR$ 738,7 milhões R$ 27 milhõesNão reportado


Apresenta os impactos 


atuais e futuros dos 


investimenos?


Não reportado


Sim melhora do serviço 


de fornecimento de 


energia elétrica


Não reportadoNão reportado


Estes investimentos são 


engajamentos 


comerciais, em espécie 


ou gratuito?


São gratuitos a 


comunidade


Engajamentos 


comerciais


Engajamentos 


comerciais


Engajamentos 


comerciais e gratuitos


Realizou avaliação das 


necessidades em 


infraestrutura da 


comunidade local? 


Não reportado


Sim, através de estudos 


de demanda


Não reportadoNão reportado




Anexo I – Questões para o indicador GRI EC9


QuestõesAES TietêAES Eletropaulo CESPTractebel


Apresenta o trabalho 


realizado de 


identificação dos 


impactos econômicos 


indiretos?


Não reportado


Sim, através de pesquisa 


de mercado


Não reportadoNão reportado


Apresenta os impactos 


econômicos indiretos 


positivos?


Não reportado


Sim, através dos 


resultados do programa 


transformação de 


consumidores em 


clientes


Sim, através do apoio a 


projetos e instituições de 


cunho social


sim, através de seus 


probramas ambientais, 


social e cultural. 


Apresenta os impactos 


econômicos indiretos 


negativos?


Não reportadoNão reportadoNão reportadoNão reportado


Apresenta o grau de 


importância dos 


impactos no contexto de 


benchmarking e 


prioridade dos 


stakeholders?


Não reportado


Sim, através de pesquisa 


de satisfação com os 


beneficiados


Não reportadoNão reportado
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