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Muito 
obrigada!! 

 
 



• Desafio da Sustentabilidade 

• Relato de Sustentabilidade – o que é 
isso????? 

• GRI 

• Tendências internacionais 

Conteúdo: 



Nosso planeta hoje e amanhã  

Source: Global Footprint Network 



Desafio da sustentabilidade 

De que maneira uma empresa pode – ao 
mesmo tempo – ser lucrativa e contribuir 

com soluções para esses desafios ? 
 



 

 

 

Já pensou nisso hoje?????? 
 

1-  Escreveu sua missão de vida alguma vez? 

2 – Já fez seu mapa  de partes interessadas? 

3 – Já escreveu suas políticas de relacionamento com as partes interessadas? 
Qual seu posicionamento em relação à preconceito, por exemplo? 

 

Indicadores – alguma vez já mediu? 

1. Geração e distribuição de valores 

2. Consumo de energia elétrica e de água 

3. Consumo de combustível fóssil 

4. Emissões de GHG 

5. Quantidade de resíduos residenciais  

5. 1 Percentual de resíduos reciclados 

5.2  Política para compras sustentáveis  

Etc... 

 

 

 

 

  



“O que você não 
mede, você não 
gerencia.” 

 

 
Peter Drucker 

Escritor, professor e  consultor 

Gerenciando a mudança! 



• Transparência e prestação 
de contas das dimensões 
ESG – environment, social 
and governance 

• Pensando no stakeholder 

• Relacionando a questão 
financeira com outras 
dimensões da empresa 

• Aprimoramento contínuo 
e medição de mudanças 

 

 

 

O que é relato de sustentabilidade? 



Perguntas chaves: 
 
 
1 – Por que relatar? Para quê? Para quem? Onde quero ir com isso?  
O que a empresa quer ganhar com isso? 
 
2 - Qual o negócio da empresa? Qual é missão da empresa? 
Quais  são os objetivos estratégicos para os próximos 2, 3 , 5...10, 20 anos? 
 
3 - Aponte os impactos 1) positivos e 2)negativos do negócios e dos  
objetivos estratégicos. (Faça duas listas – uma para negativas e  
outra para positivas) 
 
4 - Quais são os públicos (stakeholders) afetados por esses impactos?  
(Relacione a listas  anteriores com stakeholders respectivos). Verifique “onde  
esses impactos ocorrem – dentro ou fora da organização. 
 
5 - Quais indicadores GRI se relacionam com eles? (Relacione as listas com 
 os temas ex. ambiental – e finalmente com os indicadores GRI). 
 

 
 
 

 

 



Aumento contínuo de reporters  

Mandatório para empresas multinacionais de 
grande porte 

Tendências internacionais 
pesquisa KPMG 2011 



• 80% das G250  e 69% das he N100 utilizam a 
metodolotia GRI  

Tendências internacionais 
pesquisa KPMG 2011 



• Como medir seus 
impactos? 

 

• Quem define essas 
métricas? 

Relato de sustentabilidade 



Global Reporting Initiative 



 

A visão da GRI 

 

Uma economia global sustentável onde 
organizações medem seus impactos econômicos, 
ambientais, sociais e de governança de maneira 
responsável e transparente. 

 

 



 

A missão da GRI 

Tornar relato de sustentabilidade uma prática 
normal oferecendo diretrizes e auxiliando as 
organizações nesse caminho. 

 

 



Maior crescimento dos relatos  

• Mercados emergentes 

• PMEs 

Relatos eletrônicos 

Verificação externa 

Relato integrado 

Foco na cadeia de fornecedores 

G4 

Tendências internacionais 



Tendências internacionais: 
Iniciativas governamentais 

Regulação  para info ESG se fortalecendo  

Requisitos de sustentabilidade voluntários e / ou obrigatório de relatórios para 
determinadas empresas e / ou KPIs  locais 

EU 



Tendências internacionais  
Iniciativas de Bolsas no mundo 

Recomendações  forte tendência 

Recomendações/regulação implementadas  



Tendências por setor 2011 

*Based on Sustainability Disclosure Database data from 11 March 2013  

0

50

100

150

200

250

300



Relate ou Explique - BMFBOVESPA 

Edital 41 BACEN  para que bancos 
desenvolvam 

• Uma política de sustentabilidade 

• Relatem o que fizeram  

CODIM – Comitê de Divulgação ao Mercado 

Abrasca – Asssociação Brasileira de Empresas 
Listadas  

ABRAPP, PREVI, PETROS  etc - UNPRI 

Tendências: Brasil 



www.globalreporting.org 

Glaucia Terreo 

terreo@globalreporting.org 

Catarina Bronstein 

bronstein@globalreporting.
org 

•  www.globalreporting.org 

•  GRI’s Guidelines são gratuitas 

•  Newsletter – mundial e local 

• Cursos oficiais  

• GRI Focal Point Brazil – Workshops 
introdutórios 

• Ajude a GRI, seja um OS 

• Comece a relatar 

 

 

Faça parte da GRI: 

mailto:terreo@globalreporting.org
http://www.globalreporting.org/

