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RESUMO 

 

 

Utilizando o método de Análise Conteúdo e Relatórios de Sustentabilidade oficiais disponíveis 

nos websites das empresas, a presente pesquisa busca verificar quanto do que é requerido dos 

indicadores essenciais da Global Reporting Initiative (GRI), em sua versão mais recente (G4) 

foi atendido – pelos cálculos de Grau de Aderência Plena – GAPIE – e qual o grau de 

evidenciação desses indicadores – pelos cálculos de Grau de Evidenciação Efetiva – (GEE) 

comparado a anos anteriores. Filtrou-se todas as empresas da América do Sul que publicaram, 

em 2017, com sumário dos indicadores da GRI seus Relatórios de Sustentabilidade de 2016 na 

versão G4. Constatou-se que as empresas, no geral, ainda apresentam fraco desempenho na 

qualidade das informações socioambientais em comparação com a versão anterior (G3). A pior 

área foi no âmbito social, que abordam quesitos delicados como corrupção e benefícios a 

funcionários, além de expressar os esforços da entidade em se estabelecer socialmente 

responsável nas comunidades presentes. E, majoritariamente, as empresas preferiram 

apresentar tanto quanto possível seus indicadores econômicos, em detrimento aos outros 

quesitos. 

 

Palavras-chave: Relatório de Sustentabilidade (RS). GRI; Grau de Aderência Plena (GAPIE). 

Grau de Evidenciação Efetiva (GEE). Triple Bottom Line (TBL). G4. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Using the Content Analysis method and the official Sustainability Reports on the corporate 

websites, this research seeks to verify how much of what is required of the Global Reporting 

Initiative (GRI) core indicators, in its most recent version (G4) has been met. The measuring 

tool used was the GAPIE (that represents the Degree of Full Adhesion) and the GEE (Degree 

of Effective Evidence), compared to previous years. All the companies of electricity from South 

America that had published, in 2017, their Sustainability Reports for 2016 in the G4 version 

and presented the index of GRI indicators on these were part of the research. It was found that 

companies, in general, still perform poorly quality of social and environmental information 

compared to the previous one standard report (G3). The worst area was in the social sphere, 

which addresses sensitive issues such as corruption and benefits to employees, as well as the 

communication capacity in which socially established ownerships in the communities present. 

In addition, mostly companies preferred to present as much as possible their economic 

indicators, to the detriment of the other questions. 

 

Keywords: Sustainability Report (RS). GRI; Degree of Full Adherence (GAPIE). Degree of 

Effective Evidence (GEE). Triple Bottom Line (TBL). G4. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As entidades corporativas vêm passando por um amadurecimento na sua 

responsabilidade social – sustentabilidade –, e, para elevar e manter sua reputação de boas 

práticas e confiabilidade nos relatórios de sustentabilidade perante seus stakeholders, as 

mesmas têm aumentado seu envolvimento no nicho socioambiental. 

Porém, visto que a elaboração e divulgação de relatórios sociais (ou sustentáveis) não 

são obrigatórias, em diversos países, algumas instituições de segmento sustentável, nacionais e 

internacionais, laçaram modelos de tais relatórios, com intuito de padronizar e estabelecer um 

elevado padrão de confiabilidade, rastreabilidade e consistência nas informações prestadas. 

Nesse contexto, destaca-se a Global Reporting Initiative (GRI), uma instituição 

internacional não-governamental e com credibilidade – visto que fornece indicadores 

ambientais não tendenciosos –, que objetiva ajudar as empresas a gerar relatórios de 

sustentabilidade eficazes (DIAS, SIQUEIRA, & ROSSI, 2006). 

Investigando sob o tema, nota-se que muitos pesquisadores constataram, porém, que 

para estabelecer bons indicadores socioambientais é preciso dar atenção às dimensões 

econômica, social e ambiental de forma conjunta – o chamado Triple Bottom Line (TBL) 

(NORMAN & MACDONALD, 2003. GASPARINO, 2006).  

Dessa forma, a pesquisa justifica-se pelo fato de as empresas com médio potencial 

poluidor, (CARDOSO, LUCA e ALMEIDA, 2014) como são as de energia elétrica, 

necessitarem estar atualizadas quanto a sua responsabilidade socioambiental – de acordo com 

o modelo atualizado G4 do Global Reporting Initiative (GRI). O artigo, também, objetiva 

corroborar com a pesquisa de CASTRO, SIQUEIRA e MACEDO (2009) que analisaram sob o 

mesmo tema sob a ótica da versão anterior (G3) dos Relatórios de Sustentabilidade. 

Escolheu-se o setor elétrico por ter sido o primeiro setor brasileiro de atuação obrigado 

a divulgar seus Relatórios Anuais de Responsabilidade Empresarial (ANEEL, 2008), e o 

continente Sul Americano por ser formado por países em ascensão.  

Com isso, de forma mais específica, o artigo buscará responder o seguinte 

questionamento: Quanto do que é requerido dos indicadores essenciais do Global Reporting 

Initiative (GRI) na versão mais recente (G4) foi atendido (Grau de Aderência Plena – 

GAPIE) e qual o grau de evidenciação desses indicadores (GEE) comparado a anos 

anteriores?  
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A principal hipótese do artigo é que muitas empresas ainda não se adequaram ao novo 

modelo de Relatório das diretrizes do GRI, e que, portanto, o nível de consciência ambiental 

não aumentou significativamente. 

Para tanto, a pesquisa é descritiva, bibliográfica e com análise documental, baseada em 

relatórios de sustentabilidade oficiais presentes nos websites das entidades, e vale-se da Análise 

de Conteúdo, que, segundo Bardin (2004), permite inferir novos conhecimentos a partir da 

descrição das características das informações em análise – no caso, o modelo G4 da GRI. 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. Responsabilidade socioambiental e Relatórios de Sustentabilidade 

 

Segundo Oliveira (2008), não há como definir de maneira simples o que é 

responsabilidade socioambiental. Porém, Ciofi (2010) expõe que, além de a prática sustentável 

beneficiar as empresas, suas atividades devem impactar minimamente no meio ambiente (social 

e físico), com baixa geração de custos e resíduos. E com o avanço acerca deste tema, é possível 

notar o aumento da ‘consciência socioambiental’ em nossos dias, que tem sido aperfeiçoado 

sob a ótica corporativa.  

 Logo, percebe-se que a responsabilidade socioambiental deve estar atrelada não 

somente às atividades operacionais da empresa, mas deve abranger o chamado Triple Bottom 

Line (BTL) – as perspectivas econômica, social e ambiental (NORMAN & MACDONALD, 

2003). Ou seja, a entidade deve buscar não somente geração de valor e ganhos financeiros, mas 

também estimular a cultura e bem-estar social local, com responsabilidade ecológica 

(VELLANI & RIBEIRO, 2006). 

Porém, a responsabilidade socioambiental de nada adianta se a mesma não puder ser 

contabilizada, mensurada e padronizada com a devida transparência. E é nesse momento em 

que entram os Relatórios de Sustentabilidade (RS) nas empresas. 

Também chamados de Balanços Sociais, os Relatórios de Sustentabilidade (RS) são 

instrumentos que informam a sociedade sobre a situação social da empresa, e objetivam 

evidenciar quantitativamente e qualitativamente o custo/benefício socioambiental, contribuir 

para a avaliação da administração – por indicadores ambientais –, prover informações para: a 
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comunidade; – por impactos positivos na mesma – e para os stakeholders – por indicar o grau 

de valor adicionado e o comprometimento socioambiental da entidade (TENÓRIO, 2004). 

Dessa forma, todas as informações prestadas não devem confundir ou ‘gerar ruídos aos 

beneficiários primários, ou seja, devem atender aos princípios de accountability. Contudo, 

Calixto (2007), observo que, ainda que determinadas empresas pertencessem ao mesmo ao 

mesmo setor, não havia um padrão na evidenciação de tais dados socioambientais.  E, “a 

inexistência de um padrão desperta a desconfiança dos usuários de que os balanços sociais estão 

se transformando em peças de marketing” (DIAS, SIQUEIRA e ROSSI, 2006). 

Nesse sentido, com o amadurecimento da contabilidade ambiental, instituições privadas 

foram criadas para assegurar tal padronização. E dentre essas, a GRI (Global Reporting 

Initiative) é com certeza a mais renomada e amplamente aceita internacionalmente. 

 

1.2. A GRI (Global Reporting Initiative) e o Modelo “G4” 

 

A Global Reporting Initiative (GRI) é um órgão privado e internacional que divulga 

normas de auxílio sobre as práticas de sustentabilidade e os impactos ambientais de uma 

empresa, levando em consideração o Triple Bottom Line (TBL), e tem o objetivo de 

disseminar mundialmente modelos e diretrizes transparentes e confiáveis para elaboração de 

RS (GRI, 2016). 

Suas diretrizes destacam-se por sua comparabilidade de números relacionadas às 

dimensões socioambientais, estabelecendo assim, os modelos mais completos e confiáveis de 

informações deste cunho (COELHO, 2004). E em maio de 2013 foi lançada a nova versão de 

diretrizes de Relatórios de Sustentabilidade, a “G4”, que está estruturada em duas partes. 

A base da presente pesquisa utilizará a mais nova versão em uso, que passou a ser 

exigida a partir de maio de 2013, a versão “G4”, que está estruturada em duas partes. 

A Parte 1 possui o “Padrão”, que todas as empresas usam para relatar seus impactos e 

desempenho sustentáveis. Contém os princípios de definição, abrangência e qualidade dos 

RS. A Parte 2 é o Manual de Implementação, que explica como aplicar os Princípios da Parte 

1 e como interpretar conceitos específicos das Diretrizes da GRI (GRI, 2016). 
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A versão G4 aborda modelos-padrão de: (i) Perfil de gestão e governança; (ii) Formas 

de Gestão; e (iii) Indicadores de Desempenho, que são subdivididos em: essenciais e 

adicionais. 

Os indicadores essenciais são os mais utilizados e relevantes no meio corporativo, e, 

portanto, precisam necessariamente estar nos RS. Por sua vez, os indicadores adicionais – 

divididos em econômico, social e ambiental – abordam padrões específicos, que podem variar 

de acordo com as atividades da entidade. 

 

1.3. Estudos Anteriores 

 

 Kraemer (2001), faz alusão histórica ao período da internacionalização dos padrões 

de qualidade ambiental, que originaram a ISO 14000, quando a questão ambiental era uma 

variável não abordada pela Contabilidade. Tragédias memoráveis como o da empresa Union 

Carbide, Índia, que causou centenas de mortes por vazamento de gases, fez com que se 

acendesse uma consciência ambiental.  

Oleiro e Schmidt (2016), denotam que a formação do contador ainda é fraca no meio 

sustentável e que, para se mudar tal quadro, as preocupações com o meio ambiente devem ir 

além dos aspectos econômicos, e que, portanto, este tipo específico de contabilidade – 

socioambiental – não é corretamente utilizada na prestação de informações, como deveria. 

Kraemer (2001) ainda, explica que, com o passar do tempo, empresas interessadas no 

“ganho verde” passaram a dar bastante importância ao Balanço Social, por apresentar níveis de 

empregos gerados, proteção ao meio ambiente e distribuição de riqueza criada pela entidade 

durante sua existência, que aliado ao conceito de ‘Goodwill’, identifica os ativos e passivos 

ambientais, que aumentam a relevância da entidade no meio social e corporativo.  

E, também se referindo à progressiva mudança de visão sustentável das empresas, Melo, 

Dantas e Araújo (2016) apontaram que os gastos com ações sustentáveis não são 

necessariamente custos, pois podem gerar benefícios econômicos futuros, servir de base para 

oportunidade de negócio e tomada de decisão (MELO, DANTAS e ARAÚJO, 2016). 

Seguindo essa linha, Cardoso, Luca e Almeida (2016) analisaram os níveis de 

divulgação de indicadores essenciais sob a ótica do TBL de 17 empresas do setor de energia, 
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presentes no ranking das 500 maiores empresas do Brasil em 2011, no exercício de 2009 e 

2010, para determinar o grau de evidenciação das informações socioambientais. E concluíram 

que os indicadores sociais são os mais eficazes para as empresas divulgarem suas atividades 

voltadas para a comunidade (CARDOSO, LUCA e ALMEIDA, 2016). 

A Lei 10.165/2000 classifica o setor de energia como de potencial médio de poluição, 

demonstrando assim, que os impactos das empresas deste setor são relevantes de serem 

analisados (BRASIL, 2000). 

Dessa forma, Reis, Cintra e Dibbern (2015) analisaram os níveis de acurácia – 

informações precisas que servem de base para tomada de decisão de investidores – dos RS, 

baseados no padrão GRI de 23 empresas do setor de energia elétrica. E constataram que as 

mesmas apresentam níveis baixos e médios de acurácia das informações divulgadas nos RS, 

evidenciando que ainda deve haver um amadurecimento neste quesito (REIS, CINTRA & 

DIBBERN, 2015). 

Castro, Siqueira e Macedo (2009) também buscaram certificar-se da qualidade das 

informações publicadas por tais entidades, porém, analisaram os dados contidos nas RS 

baseando-se nos cálculos de Grau de Aderência Plena (GAPIE) e do chamado Grau de 

Evidenciação Efetiva (GEE).  

Os mesmos analisaram 8 empresas da América do Sul: (1) todas do setor elétrico, pois 

impactam diretamente no triple bottom line (TBL); (2) foram as que publicaram seus RS (em 

2006) no formato G3; (3) e escolheram a América do Sul para corroborar com os estudos de 

Dias (2006) e Carvalho (2007) (CASTRO, SIQUEIRA e MACEDO, 2009). 

 Como resultado, obtiveram que as empresas brasileiras – 50% da amostra – deveriam 

estar em estágios mais avançados no nível de aplicação do GEE e GAPIE, já que são obrigadas 

por normas nacionais a prestarem tais informações de sustentabilidade (CASTRO, SIQUEIRA 

e MACEDO, 2009). 

Assim sendo, o presente estudo visa corroborar com os estudos de Castro, Siqueira e 

Macedo (2009), para verificar se houve ou está havendo o devido amadurecimento na qualidade 

das informações do TBL prestadas. 
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2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa tem caráter bibliográfico pois os dados estão dispostos nos websites das 

empresas. E quanto aos procedimentos de pesquisa, caracteriza-se como documental e 

descritiva, pois utiliza relatórios oficiais disponibilizados pelas empresas em análise, além da 

Análise de Conteúdo, que, segundo Bardin (2004), permite inferir novos conhecimentos a partir 

da descrição das características das informações em análise – no caso, o modelo G4 da GRI. 

A análise compreende a data-base de 2016 e a população é composta por todas as 

empresas do setor elétrico da América do Sul. Escolheu-se este setor pois as empresas do 

mesmo são de potencial médio de poluição (CARDOSO, LUCA e ALMEIDA, 2014), e 

necessitam, estar atualizadas quanto a sua responsabilidade socioambiental. 

A fonte de dados foram os sites oficiais das empresas e seus RS devidamente publicados, 

e, também, o site oficial da GRI por suas diretrizes de fácil comparação no âmbito 

socioambiental, fornecendo assim, um modelo mais completo e confiável de fonte de 

informações acerca deste assunto (COELHO, 2004; GRI, 2017) 

Como premissas para realização da pesquisa fez-se: (I) foram utilizadas na pesquisa 

apenas empresas da América do Sul que publicaram seus Relatórios de Sustentabilidade no 

modelo G4 das Diretrizes da GRI; (II) filtrou-se as do setor elétrico; (II) utilizou-se como 

referência o ano de 2017, tendo como base o maior número de empresas que publicaram seus 

RS próximos da data de referência; (III) empresas que apresentaram Sumário dos Indicadores 

da GRI. 

Sendo assim, as empresas parte da amostra são: CESP (Brasil); LIGHT (Brasil); AES 

CHIVOR (Colômbia); ISAGEN (Colômbia); INTERCOLOMBIA (Colômbia); ENEL (Chile); 

ESSA (Colômbia); CEMIG (Brasil); COPEL (Brasil); ELETROBRAS (Brasil); ENGIE 

(Brasil); COELBA (Brasil); ELEKTRO (Brasil); AES ELETROPAULO (Brasil); AES TIETÊ 

(Brasil); CELPA (Brasil); e CPFL (Brasil). 

Vale ressaltar que, toda a região da América do Sul foi filtrada pela metodologia citada, 

e os três países participantes da pesquisa, Brasil, Chile e Colômbia, são os países-sede 

declarados ao GRI, não significando necessariamente que a empresas atuem apenas nesses 

países. Um exemplo é a Enel, que apesar de atuar em “34 países, espalhados por cinco 

continentes” (ENEL, 2018), é do Chile.  

Como base para os dados de Grau de Evidenciação e Aderência efetivas, utilizando-se 

as seguintes fórmulas: 
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QUADRO 1 – Base de cálculo do GAPIE 

Fonte: Dias (2006) e Carvalho (2007) 

 

 

QUADRO 2 – Base de cálculo do GEE 

         Fonte: Carvalho (2007) 

 

 

Legenda:  APL: Aderência Plena; NA: Não Aplicável; OJ: Omitidos com Justificativa. 

Os resultados variam de 0% (menor grau de aderência e evidenciação) e 100% (maior 

grau). 

 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após análise individual dos indicadores dos Relatórios de Sustentabilidade da amostra, nos 

parâmetros de GAPIE e GEE, os dados foram agrupados em planilha no programa Microsoft 

Office Excel. Em seguida os resultados foram ranqueados conforme a seguir: 

 

 

GAPIE =   Total de indicadores com APL + Total de indicadores OJ 

 

     Total dos indicadores essenciais – Total dos indicadores NA 

 

 

GEE =                        Total de indicadores com APL  

 

     Total dos indicadores essenciais – Total dos indicadores NA 
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QUADRO 3 – Ranking de Resultados do GAPIE 

Fonte: Autor 

 

 O GAPIE representa o quanto a empresa aderiu a versão proposta (G4) pela GRI. 

Assim, primeiramente, é possível observar o elevado grau de diferença entre o primeiro 

colocado e o último (88% e 10%, respectivamente), mostrando que a aderência plena das 

empresas ainda conta com uma variação muito grande, como foi evidenciado nos estudos de 

Dias (2006) e Carvalho (2007) e Castro, Siqueira e Macedo (2009). 

 Quanto à classificação por categoria (econômico, ambiental e social) nota-se que, 

majoritariamente, os indicadores econômicos foram preferíveis (e em algumas até 100% 

evidenciado) na evidenciação nos RS. Corroborando com o estudo de Carvalho (2007), que 

supunha que os indicadores econômicos demonstrariam melhor desempenho nos Relatórios 

de Sustentabilidade. 

 Por outro lado, a categoria com pior aderência plena foi no âmbito social, também 

como observado por Carvalho (2007). Cardoso, Luca e Almeida (2016) denotam que o âmbito 

social são os que mais possibilitam às entidades evidenciar suas práticas sustentáveis voltadas 

à comunidade e a seus funcionários. Esse contraste entre diferentes graus aderência pode 

evidenciar que características econômicas tomam a maior parte da atenção das empresas, 

descuidando-se de indicadores importantes que abrangem benefício a funcionários, 

treinamentos e aspectos de discriminação e corrupção. 

 

Econômicos Ambientais Sociais

1º CESP BRASIL 100% 78% 95% 88%

2º LIGHT BRASIL 100% 76% 77% 79%

3º AES Chivor COLÔMBIA 57% 74% 78% 74%

4º ISAGEN COLÔMBIA 57% 71% 67% 68%

5º INTERCOLOMBIA COLÔMBIA 86% 48% 71% 63%

6º ENEL CHILE 71% 56% 60% 60%

7º ESSA COLÔMBIA 86% 50% 54% 56%

8º CEMIG BRASIL 100% 78% 23% 51%

9º COPEL BRASIL 57% 47% 36% 42%

10º ELETROBRAS BRASIL 29% 29% 51% 40%

11º ENGIE BRASIL 57% 41% 33% 38%

12º COELBA BRASIL 100% 24% 35% 36%

13º ELEKTRO BRASIL 71% 35% 30% 36%

14º AES Eletropaulo BRASIL 29% 21% 19% 20%

15º AES Tietê BRASIL 29% 18% 12% 15%

16º CELPA BRASIL 14% 3% 14% 10%

17º CPFL BRASIL 14% 12% 7% 10%

TOTAL
COMPANHIA PAÍS

GAPIE

INDICADORES
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QUADRO 4 – Ranking de Resultados do GEE 

 

Fonte: Autor 

 

 Em relação ao GEE observou-se que profunda semelhança entre as porcentagens e 

colocações quanto ao GAPIE, o que é válido, pois basicamente o que poderia causar elevada 

discrepância entre ambas as sistemáticas de medição seriam os indicadores adicionais 

apresentados pela empresa, adicionando caráter subjetivo, e permitindo alterar pessoalmente a 

colocação das empresas com base em determinados indicadores demonstrados e úteis aos 

usuários primários. 

 Outro ponto a ser notado é que as empresas brasileiras representam mais de 70% da 

amostra, porém, proporcionalmente, os outros países encontram-se em posições elevadas 

dadas quando olha-se para indicadores específicos isoladamente, e até mesmo em conjunto. 

Por exemplo, a ISAGEN, da Colômbia, consta com 68% do total de indicadores de aderência, 

e quanto a CEMIG, do Brasil, apresenta indicadores econômicos e ambientais superiores à da 

ISAGEN, encontra-se a quatro posições abaixo no ranking, dada a baixa aderência em 

indicadores sociais da mesma (apenas 19%). 

 Supunha-se que a alta concentração de empresas brasileiras e o tempo decorrido desde 

as atualizações dos padrões da GRI, as mesmas se encontrariam com menor diferença de 

graus de evidenciação e aderência, mas note: GAPIE – 88% e 10%; GEE – 79% e 10%. Vale 

lembrar que as normas reguladoras brasileiras brigam as empresas a divulgarem Relatórios de 

Econômicos Ambientais Sociais

1º LIGHT BRASIL 100% 76% 77% 79%

2º CESP BRASIL 100% 56% 76% 70%

3º ISAGEN COLÔMBIA 57% 71% 67% 68%

4º INTERCOLOMBIA COLÔMBIA 86% 48% 71% 63%

5º ENEL CHILE 71% 56% 60% 60%

6º AES Chivor COLÔMBIA 43% 29% 59% 45%

7º CEMIG BRASIL 86% 72% 19% 45%

8º COPEL BRASIL 57% 47% 36% 42%

9º ELETROBRAS BRASIL 29% 29% 51% 40%

10º ESSA COLÔMBIA 86% 37% 31% 39%

11º ENGIE BRASIL 57% 41% 33% 38%

12º COELBA BRASIL 100% 24% 35% 36%

13º ELEKTRO BRASIL 71% 32% 30% 35%

14º AES Eletropaulo BRASIL 29% 21% 19% 20%

15º AES Tietê BRASIL 29% 18% 12% 15%

16º CELPA BRASIL 14% 3% 14% 10%

17º CPFL BRASIL 14% 12% 7% 10%

COMPANHIA PAÍS

GEE

INDICADORES
TOTAL
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Sustentabilidade anualmente. As mesmas o tem feito, porém, com grande distanciamento dos 

padrões internacionais de qualidade e comparabilidade exigidos por instituições renomados 

como a GRI. 

 Assim, de maneira geral, constata-se que a maioria das empresas deve procurar 

apresentar mais uniformemente todos os indicadores essenciais exigidos nos RS pela GRI. 

Não somente devidos a normas reguladoras, mas, também, pelo motivo de accountability, que 

de acordo com a teoria da contabilidade, exercem grande influência em sua credibilidade no 

mercado atuante (CAMPOS et. al, 2013). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O presente artigo teve por objetivo analisar quanto do que é requerido dos indicadores 

essenciais do GRI vem sendo atendido pelas empresas de energia elétrica, que constam com 

potencial médio de poluição de acordo com Cardoso, Luca e Almeida (2016), e quanto das 

informações anuais apresentadas em seus Relatórios de Sustentabilidade evoluíram em 

qualidade no tempo. 

 Constatou-se uma leve melhora na percentagem de indicadores expressos – tanto no 

GAPIE quanto no GEE – nos estudos de Carvalho (2007) e Cardoso, Luca e Almeida 

(2016), dos primeiros colocados, mas a diferença entre empresas (mesmo sendo do mesmo 

setor atuante) tem perpetuado o que já foi observado por Carvalho (2007) e Castro, Siqueira 

e Macedo (2009); falta de amadurecimento quanto à transparência da apresentação das 

informações. 

 Apesar dos esforços da GRI em facilitar a comparação e distribuir informações acuradas 

e úteis aos usuários dos RS, as empresas da amostra ainda demonstração dificuldade em se 

adequar em proporcionar um quadro comparativo adequado. 

 Contudo, vale ressaltar que amostra da pesquisa é uma representação de dados 

específicos (apenas os indicadores essenciais) daqueles exigidos pela GRI, não levando em 

consideração indicadores adicionais que pudessem proporcionar uma visão qualitativa de 

senso comum. Pois, como constatado por Ghauri e Gronhaug (2002), amostragens com 

poucas empresas que abordam determinadas características específicas podem 

comprometer a as conclusões. 
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As causas para o amadurecimento vagaroso e tardio na aderência e evidenciação de 

indicadores socioambientais podem incluir a falta de know-how quanto à apresentação de 

Relatórios de Sustentabilidade e o padrão GRI – o que não deveria ocorrer, dado os anos 

passados e versões de RS constantemente atualizadas pela GRI; interesse primário em 

enfatizar os indicadores ambientais e econômicos de maneira mais pontual, demonstrando 

detalhadamente seus aspectos positivos e medidas que mitigam características negativas, 

enquanto que apresentam concisamente aspectos negativos sociais, até mesmo os omitindo;  

E , até mesmo, a dificuldade em coletar e agrupar todos os indicadores, possibilitando às 

empresas oportunidade de melhoria em suas operações e qualidade na prestação das 

informações socioambientais. 

Portanto, conclui-se a hipótese proposta, de que muitas empresas ainda não se 

adequaram ao novo modelo de Relatório das diretrizes do GRI, e que, portanto, o nível de 

consciência ambiental não aumentou significativamente. 

Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se a replicação do estudo nos mesmos 

moldes, porém, analisando a partir de versões mais recentes dos Relatórios de 

Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI).
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