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RESUMO 

 

SARTORI, A. G. O. Produção de indicadores de desempenho em sustentabilidade 

para o setor de etanol de cana-de-açúcar do estado de São Paulo. 2017. 245 f. Tese 

(Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

O presente trabalho aborda a adoção e divulgação de relatórios de sustentabilidade no 

setor das empresas produtoras de etanol do estado de São Paulo (2013-2015) com o objetivo de 

analisar a publicação de relatórios de sustentabilidade e a suficiência das informações nele 

divulgadas. Pretende-se propor um conjunto de Princípios, Critérios e Indicadores (PCI) de 

desempenho em sustentabilidade, específicos ao contexto da produção de etanol de cana-de-

açúcar. O método de pesquisa se baseou em: estudo da adoção de governança corporativa; 

seleção dos relatórios de sustentabilidade publicados no triênio 2013-2015; definição dos 

elementos do conjunto (PCI) de avaliação do desempenho em sustentabilidade; avaliação da 

suficiência de informações publicadas nos relatórios de sustentabilidade; validação de conteúdo 

dos elementos do Conjunto PCI; e proposição final do Conjunto PCI. Os resultados indicaram 

que as empresas que declararam adotar governança corporativa representam 20,5% das 

empresas cadastradas na ANP no estado de São Paulo. As que publicaram relatórios de 

sustentabilidade representam 11,49% do setor, sendo elas parte das anteriores. Em relação à 

suficiência de informações, a empresa com maior pontuação obteve 38,26% de suficiência de 

seu conteúdo, ou seja, bem abaixo dos 50%. As empresas com capital aberto obtiveram posições 

intermediárias, face às pressões externas por divulgação de informações. A omissão de 

publicações de informações relevantes foi observada em todas, sendo que 9 das 10 empresas 

estudadas omitiram informações sobre multas e sanções de aspecto socioambiental. Em relação 

aos indicadores, os novos propostos obtiveram a melhor pontuação média, superior aos 

indicadores oriundos do modelo GRI, que já são demandados para a publicação nos relatórios 

das empresas. A publicação de informações dos indicadores novos propostos superior aos 

outros indicadores ressaltou a relevância das informações, tanto para as empresas quanto para 

a academia, pois sua publicação não foi exigida pelo modelo de relatório adotado. De forma 

geral, pode-se dizer que o setor, como um todo, encontra-se no início de uma jornada em busca 

do aumento de sua sustentabilidade, sendo que a falta de transparência generalizada denota que 

há muitos desafios a serem superados, principalmente na divulgação de informações.  

 

Palavras-chave: Indicadores de sustentabilidade; Etanol; Transparência; Relatório de 

sustentabilidade; GRI; Governança Corporativa 



 
 

  



ABSTRACT 

 

SARTORI, A. G. O. Production of sustainability performance indicators for the sugarcane 

industry of São Paulo State. 2017. 245 p. Doctoral (Thesis in Environmental Engineering Sciences) - 

São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

This thesis approaches the adoption and disclosure of sustainability reports on ethanol 

industry of São Paulo State on 2013-15, aiming to analyzing the sufficiency of information 

disclosed on company’s reports. A set of Principles, Criteria and Indicators (PCI), specific to 

the production of sugarcane ethanol is proposed to evaluate the performance on sustainability. 

The steps of research were based on: study of corporate governance adoption on ethanol São 

Paulo State industry; gathering of sustainability reports published during 2013 to 2015; 

definition of PCI elements to the evaluation of performance on sustainability; sufficiency 

assessment of information disclosed on reports; validation of PCI elements; and final 

proposition of PCI. The analysis has indicated that only 20.5% of companies authorized by 

National Petroleum, Natural Gas and Biofuel Agency (NPA) on São Paulo State has declared 

the adoption of corporate governance, whereas 11.49% of companies authorized by NPA has 

published sustainability reports. The best score among all companies which were studied 

represented 38.26% on sufficiency assessment, which is below the 50% attendance. Public 

companies reached intermediate scores, despite external pressures and demands to disclose 

information, what could lead these companies to higher scores. Some relevant information was 

omitted in general ways, 9 to 10 companies did not disclose information about socio-

environmental fines. According to the assessment, the new indicators proposed has reached 

higher scores among the indicator types who compose PCI set, superior than indicators from 

GRI model, which are already required by on sustainability reports. PCI indicators has reached 

62.5% of validation, which represented the definition of 64 indicators to form the basic elements 

of proposed set. The fact of new indicators proposed have reached higher results appointed to 

the relevance of these specific information to sugarcane ethanol context. In additional, these 

results highlighted the need to embody the new indicators proposed to tackled information non-

required by other sustainability report models. In general ways, the ethanol industry has a long 

path to increase its sustainability, mostly on disclosure of sustainability. 

 

Keywords: Sustainability indicators; Sugarcane ethanol; Transparency; Sustainability report; 

GRI; Corporate Governance  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 

No contexto do setor de energia, há uma busca crescente por fontes alternativas de 

energia. Tal ação é primariamente motivada por uma necessidade imperiosa de se reduzir as 

diversas consequências negativas geradas pela utilização de recursos fósseis não renováveis, 

que em 2015 respondiam por mais de 90,4% do total de energia consumida no mundo 

(BRITISH PETROLEUM, 2016).  

Isto requer que haja a identificação das fontes que possuem baixo impacto ambiental, 

mas que também são aptas para acomodar uma demanda cada vez mais crescente por energia, 

de forma a potencializar a capacidade de desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida 

para a sociedade.  

Num contexto mais amplo, o recente movimento global que encorajou a produção de 

energias renováveis, como a bioenergia, tem fomentado ações políticas para promover o 

crescimento e o desenvolvimento de energias renováveis, a qual em 2015 representava apenas 

9,6% da produção mundial (BRITISH PETROLEUM, 2016). 

A produção de combustíveis derivados da biomassa segue em expansão, sendo que o 

Brasil atualmente responde pela produção de 23,6% de toda a produção mundial, atrás apenas 

do Estados Unidos, que alcançou 41,4% em 2015 (BRITISH PETROLEUM, 2016). 

No caso do Brasil, os derivados de cana-de-açúcar possuem grande representatividade 

entre as fontes energéticas do país, sendo responsáveis por 17,9% da oferta interna bruta de 

energia no ano de 2015 (EPE, 2016; MME, 2015).  

O potencial de expansão da produção dos derivados de cana-de-açúcar se mostra 

também relevante, pois se deve a fatores disponíveis no território brasileiro, como a grande 

quantidade de terra agricultável, intensa radiação solar, diversidade de clima e espécies, além 

da evolução tecnológica, e entre outros (CHERUBIN et al., 2015; LEMOS; STRADIOTTO, 

2012; BNDES; CGEE, 2008). 

Mais especificamente, o etanol de cana-de-açúcar apresenta uma série de vantagens em 

relação a outros combustíveis, exemplo disso é que sua utilização, em comparação com o uso 

de combustíveis fósseis, implica em uma redução de até 85% na emissão de gases de efeito 

estufa (GEE), o que o torna mais efetivo (BÖRJESSON, 2009). Também apresenta vantagens 

quando comparado com os percentuais de redução na emissão de gases de efeito estufa do 

etanol de milho norte-americano (15%) e do biodiesel europeu (30%) (ROCHA et. al., 2014; 

MACEDO, 2005).  Além disso, a produtividade de litros por hectare, que gira em torno de 

5.400 e 10.800 litros, é superior à do milho, matéria-prima para o etanol americano 
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(produtividade entre 3.450 a 4.600 litros) e à beterraba, matéria-prima para o etanol europeu 

(produtividade entre 5.000 e 10.000 litros).  

Demais fatores a serem considerados remetem ao fato de que a área plantada com cana-

de-açúcar precisa ser renovada, ou replantada e reformada, se necessário, a cada seis anos, em 

média, contra a renovação anual da beterraba europeia, que é uma cultura anual; assim como o 

tempo de fermentação do etanol da cana-de-açúcar representa um quarto do tempo total de 

fermentação do etanol de milho norte-americano, em média (BNDES; CGEE, 2008; 

MACEDO, 2005; GOLDEMBERG, 2007; GOLDEMBERG et. al., 2008). 

Por estes e outros fatores, o etanol brasileiro tem sido tratado como alternativa vantajosa 

para a produção de bioenergia, com vistas à diminuição da dependência de combustíveis 

fósseis. Tal potencialidade já vem sendo explorada há décadas e faz do Brasil o segundo maior 

produtor do mundo (figura 1), com 7.093 milhões de barris ao ano em 2015 (RFA, 2016). Da 

mesma forma, o país é o segundo maior exportador de etanol e o maior produtor de açúcar do 

mundo, o que confere à cana-de-açúcar grande importância na economia nacional. (MAPA, 

2009; MDIC, 2010; WILKINSON, HERRERA, 2010). 

Figura 1 –  Produção mundial de etanol entre 2007 e 2015 

 

Fonte: (RFA, 2016). 

 

No cenário nacional, a produção se concentra na região sudeste e centro-oeste, sendo o 

estado de São Paulo o maior produtor. A safra estimada de 2015/2016 contabiliza 52% de toda 

a produção doméstica de etanol advinda deste estado (CONAB, 2016).  

Esta concentração de biomassa de cana-de-açúcar em São Paulo está relacionada com 

alguns aspectos da região. De acordo com Furtado (2008), há uma grande proximidade com as 

organizações de pesquisa, favorecendo a constante interação com o processo produtivo do setor, 
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e também há uma vasta infraestrutura de transporte, superior aos outros estados, o que se soma 

também à grande proximidade entre os maiores mercados de consumo e o maior porto de 

exportação do país. As condições de clima e solo do estado também potencializam esta 

expansão.  

Assim, o estado de São Paulo, devido à sua substancial produção, tem a liderança no 

contexto nacional de produção de etanol e vislumbra um horizonte de crescimento que pode se 

viabilizar e pautado em dois diferentes fatores: disponibilidade de área para novos cultivos e 

evolução tecnológica.  

O primeiro fator, a disponibilidade de área para novos cultivos, pode ser mensurado nos 

resultados do Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar (MANZATTO et al., 2009), onde 

se observou que, se atualizados os dados para 2013, 68,3% das áreas com potencial para o 

plantio de cana-de-açúcar em que o uso da terra não ocorre por esta cultura estão aptas para a 

expansão canavieira, o que indica a possibilita de expansão do plantio no estado. Some-se a isto 

o avanço nas pesquisas relativas, em grande parte por instituições de pesquisa sediadas no 

estado, à concepção de condições para a produção em massa do etanol celulósico, ou de segunda 

geração, em que se aproveita o bagaço da cana-de-açúcar. Assim, os ganhos esperados podem 

elevar a produção de etanol em 30 a 40%, para uma mesma área plantada (PACHECO, 2011; 

SOCCOL, 2010).  

No sentido contrário às potencialidades da produção de etanol de cana-de-açúcar, 

especialmente relacionadas com o crescimento econômico e a redução de emissão dos GEE, há 

um grande número de impactos negativos potenciais, regionais e locais, associados com a 

maneira como ocorre à produção e a tecnologia utilizada, que devem ser levados em 

consideração.  

Os principais impactos ambientais negativos potenciais são em relação à poluição da 

água superficial, subterrânea e do solo, através dos usos inadequados de fertilizantes químicos 

e corretores do solo tais, como cal mineral, aplicação de herbicidas, pesticidas e vinhaça, e o 

uso da torta de filtro proveniente do processo industrial. Emissão de poluentes no ar, degradação 

do solo, supressão de floresta remanescente também são citados como fatores críticos a serem 

estudados (MARTINELLI et al., 2011; ORTIZ et al, 2008), que, enfim, reduzem a capacidade 

de suporte e resiliência do ecossistema regional.  

Já os impactos econômicos e sociais negativos giram em torno de aspectos intrínsecos 

à monocultura, que pode criar inequidades no campo e más condições de trabalho, desigualdade 

de ganhos entre sexos, principalmente quando o corte é manual; e substituição de mão-de-obra 

por máquinas, podendo gerar um balanço negativo na oferta de emprego, bem como colocar 
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em situação crítica aqueles trabalhadores com baixa capacidade de readaptação a outros tipos 

de atividade. Outros aspectos a serem considerados são a valorização do preço da terra, a 

dependência por fertilizantes e outros insumos, assim como maquinários, vindos de fora e que 

não movimentam a economia local. (RIBEIRO, 2013; SOLOMON, 2010; ORTIZ, 2006).  

Há, portanto, um trade-off para a sociedade na produção do etanol, pois, ao mesmo 

tempo em que resulta em dividendos e aloca trabalhadores em seu setor produtivo, pode 

ocasionar impactos ambientais, sociais e econômicos negativos.  

Nesse sentido, a atuação das empresas produtoras de etanol de cana-de-açúcar, mais 

especificamente a tomada de decisão desde o nível estratégico ao operacional, pode resultar em 

benefícios sociais, econômicos e ambientais, ao mesmo tempo em que se mitiga e compensa os 

impactos inevitáveis, mas também aprofundar impactos negativos nas dimensões econômica, 

social e ambiental. 

Sob o ponto de vista da atuação das empresas, numa perspectiva histórica, estas eram 

sensivelmente influenciadas pelo Estado, seja na execução deste no seu papel de agente 

regulador, em vários níveis, ou via intervenções em questões econômicas, como o 

estabelecimento de subsídios e a definição de preços remuneradores, o que transferia para o 

Estado papel preponderante nas tomadas de decisão do setor (PAULILLO, 2007). 

No entanto, a partir já do final da década de 1990, a diminuição sensível da intervenção 

estatal levou a transformações mais agudas na estrutura interna das empresas e no setor como 

um todo. A adoção da governança corporativa, que pode ser vista como um sistema “[...] pelo 

qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos 

entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle” (IBGC, 2009, 

p. 19), marcou instituições de todas as áreas de atuação da economia brasileira, sendo que o 

setor de etanol não fugiu à regra (SILVEIRA, 2015). 

A necessidade de se adotar práticas inerentes à governança corporativa, como de 

responsabilidade corporativa, prestação de contas e transparência voltadas às partes envolvidas, 

sejam funcionários, fornecedores, acionistas, governos e entre outros, converge com novos 

princípios incorporados também à sustentabilidade, como o princípio 10 da Declaração do Rio 

(1992), por exemplo, que introduziu a accountability, transparência e participação popular 

como fundamentais no trato das questões ambientais, no âmbito do desenvolvimento 

sustentável. Em ambos os exemplos de conceituação, accountability e transparência são 

aspectos importantes na tomada de decisão. Assim, tomadas de decisão, antes eminentemente 

econômicas, passaram a envolver a responsabilidade das empresas sob o ponto de vista social 

e também ambiental.  
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A sustentabilidade é incorporada, então, no ambiente de tomada de decisões, como 

componente de uma visão institucional dentro da governança corporativa que, primeiramente, 

busca a “sustentabilidade econômica” da empresa em longo prazo, mas também traz consigo a 

incorporação da problemática ambiental, como o reconhecimento dos impactos ambientais 

gerados em toda a cadeia produtiva; e também as questões sociais, relacionadas com a geração 

de empregos e externalidades positivas para a população de entorno e sociedade em geral 

(IBGC, 2013). 

Atualmente, o ambiente da tomada de decisão no setor se mostra plural, fruto da 

coexistência entre empresas que adotaram práticas de governança corporativa, sob diferentes 

estruturas e agentes participantes da tomada de decisão; e por empresas administradas por 

famílias, com maior poder dos proprietários na tomada de decisão. No entanto, a demanda pela 

adoção de boas práticas de governança corporativa, notadamente a transparência em relação 

aos negócios das empresas junto aos seus acionistas, funcionários, fornecedores, compradores 

e outros atores envolvidos, vem sendo crescente principalmente na captação de recursos. 

Os níveis diferenciados da BMV&F Bovespa e seus Indicadores de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) são exemplos de ações que demandam o fortalecimento da governança 

corporativa e da sustentabilidade, por meio da transparência e divulgação de informações 

relacionadas a estas práticas, das empresas de capital aberto (MARCONDES; BACARJ, 2010).  

Da mesma forma, o BNDES (2002) também lança mão de práticas que visam o 

fortalecimento das práticas de governança corporativa, como com o Programa de Incentivo à 

Adoção de Práticas de Governança Corporativa, além de outras ações voltadas para a 

sustentabilidade. 

Assim, a transparência das atividades de uma empresa se mostra vital para a captação 

de novos recursos, via bolsa de valores, assim como para a aceitação social de suas atividades, 

fundamental para sua caracterização, enquanto empresa socialmente responsável, sustentável e 

rentável para aplicação de recursos, perfil cada vez mais em voga no mercado financeiro. Nesse 

sentido, a procura por certificações socioambientais e de gestão de qualidade 

internacionalmente reconhecidas é uma tendência crescente quando se pensa no potencial do 

etanol, da cana-de-açúcar em si e em seus subprodutos. 

O BONSUCRO, que busca atestar a produção sustentável da cana-de-açúcar e redução 

dos impactos sociais e ambientais (BONSUCRO, 2011), é um dos exemplos de certificação 

existente no setor. Outros, tais como a série de normas NBR ISO, que tratam de aspectos como 

a qualidade do processo de produção (9001), a gestão ambiental (14001), e responsabilidade 
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social (26000) trabalham aspectos relativos, de certa forma, a aspectos sociais e ambientais 

inerentes à sustentabilidade. 

No entanto, estas certificações não exigem a ampla divulgação das informações relativas 

aos seus objetivos, parâmetros e indicadores junto às partes envolvidas, pois se configuram 

como selos confiáveis pelo fato de as empresas que as utilizam passarem por auditorias para 

consegui-los, com exceção da NBR ISO 26000.  

Para as partes envolvidas, esse tipo de certificação não permite a tomada de 

conhecimento pormenorizada acerca das ações que vêm sendo realizadas, devido à falta de 

transparência inerente aos certificados. Prova disso é a obtenção do selo BONSUCRO, em que 

a empresa que obtém ou atualiza a sua certificação, necessariamente tem de cumprir 80% dos 

padrões dos indicadores existentes (BONSUCRO, 2011), mas como não é obrigada a tornar 

público os seus resultados, impossibilita às partes envolvidas tomar ciência de qual foram as 

metas e seus respectivos indicadores cumpridos.  

Contrapondo esses selos, sob o ponto de vista da total transparência na divulgação dos 

resultados, os relatórios de sustentabilidade se mostram ferramentas de divulgação de 

informações relativas à sustentabilidade mais aptas ao exercício da transparência, necessária 

para atender aos anseios das partes interessadas, principalmente devido ao seu caráter pluralista 

de tratar de questões ambientais, sociais e econômicas numa plataforma única (GRI, 2013). 

Nesse sentido, o Global Reporting Initiative (GRI) se apresenta como um modelo de 

relatório de sustentabilidade que necessariamente tem de ser publicado pelas instituições que o 

adotam, de modo que possibilita o aceso do relatório às partes envolvidas (GRI, 2013). No 

entanto, dado o seu caráter generalizador, o GRI não distingue atividades industriais, agrícolas 

ou de serviços, cabendo aos seus suplementos setoriais a incumbência de adaptar o modelo às 

especificidades do setor em questão, o que não ocorre com o setor de etanol de cana-de-açúcar, 

devido à inexistência de suplemento setorial. 

Assim, tanto pensando em selos de certificação de qualidade e sustentabilidade, quanto 

em relatórios de sustentabilidade, não há modelos que tratam da sustentabilidade da produção 

de etanol de cana-de-açúcar. Dessa forma, os indicadores, que são os parâmetros que apontam 

e fornecem informações sobre o estado da sustentabilidade (OCDE, 1994), cobrem o 

desempenho em sustentabilidade no setor de forma incompleta, reproduzindo a falta de ampla 

transparência e pondo à margem as especificidades do setor. 

Ao aprofundar-se nessa relação entre governança corporativa e sustentabilidade, há uma 

lacuna relativa a estudos que abordam a adoção da governança corporativa no setor do etanol 

de cana-de-açúcar, particularmente, no estado de São Paulo; ao mesmo tempo em que se 
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debrucem sobre a divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade, na forma em 

que agentes externos, como bancos financiadores, bolsa de valores, ONGs, e entre outros, 

exigem. Poucos são os estudos que problematizam aspectos dessa lacuna, tais como Souza et. 

al. (2011), que abordam a publicação de informações de sustentabilidade por parte das empresas 

produtoras de etanol de cana-de-açúcar em um relatório de sustentabilidade, no Brasil.  

Por último, a proposição de modelos completos ou componentes de relatórios de 

sustentabilidade voltados para o contexto específico do etanol de cana-de-açúcar brasileiro 

inexiste, o que pode levar às seguintes conclusões: há um lapso de produções científicas que 

abordem a governança corporativa e um dos produtos da interseção desta com a 

sustentabilidade, a prática da transparência mediante publicação de informações acerca da 

sustentabilidade, materializado aqui na figura do relatório de sustentabilidade que, por sua vez, 

não possui modelo ajustado para as especificidades do setor de etanol de cana-de-açúcar. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa propor um Conjunto de Princípios, Critérios e 

Indicadores (PCI) específico para a avaliação do desempenho em sustentabilidade, sob o 

contexto da produção de etanol de cana-de-açúcar, pensado como uma inovação metodológica 

voltada para servir como quadro de referência, por meio de seus elementos, para a definição de 

indicadores de desempenho em sustentabilidade, a serem utilizados em relatórios de 

sustentabilidade, aptos para analisar a adoção e divulgação de relatórios de sustentabilidade por 

parte das empresas produtoras do estado de São Paulo que adotam práticas de governança 

corporativa. 

A ênfase na formulação final de indicadores de desempenho se dá pelo fato de os 

mesmos serem ferramentas aptas a fornecer informações relevantes sobre a sustentabilidade do 

setor, desde que calibrados para a realidade do setor. Estes podem auxiliar nas atividades de 

gestão, por parte das empresas, e também aumentar o detalhamento de informações para outras 

partes interessadas, sendo um instrumento que converge qualidades desejadas por todos que 

buscam a diminuição da insustentabilidade no setor em relação à transparência, como um todo. 

O presente trabalho está disposto, basicamente, em sete capítulos, dispostos em quatro 

momentos diferentes, que são: definições da tese, etapa normativa, etapa descritiva e etapa 

prescritiva.  

As definições da tese englobam a introdução ao tema da governança corporativa e 

publicação de relatórios de sustentabilidade no setor de etanol de cana-de-açúcar, assim como 

a justificativa (capítulo 1); as perguntas de pesquisa a serem abordadas no decorrer do trabalho 

(capítulo 2); o objetivo geral que norteia a tese (capítulo 3); e a estrutura das etapas e os métodos 
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científicos (capítulo 4), que sintetiza as ações executadas e os métodos e técnicas utilizadas nos 

capítulos que se seguem. 

A etapa normativa (capítulo 5) trata da construção de um referencial teórico voltado 

para delimitar os conceitos abordados e definir as visões a serem adotadas no decorrer da 

pesquisa sobre a governança corporativa, sustentabilidade, a união entre elas, materializada na 

governança para a sustentabilidade, assim como a transparência, princípio que une realidades 

teóricas distintas, governança e sustentabilidade. O etanol de cana-de-açúcar também é 

conceituado em torno dos principais elementos relacionados aos impactos sustentabilidade, 

impactos, mitigações, proposições de produção sustentável e perspectivas gerais do setor como 

um todo, a serem abordados em etapas posteriores, assim como as condições de adoção de 

governança no setor. Tal abordagem de sustentabilidade e governança no contexto do setor do 

etanol se trata de uma primeira análise baseada em produções técnico-científicas. Outro fruto 

desta etapa é definição inicial do Conjunto de Princípios, Critérios e Indicadores (PCI), 

proposto para servir como quadro de referência para a definição de indicadores de desempenho 

em sustentabilidade, a serem utilizados em relatórios de sustentabilidade. O Conjunto PCI, 

inicialmente proposto, serve como referência para a etapa descritiva, mais especificamente a 

avaliação da suficiência das informações.  

A etapa descritiva (capítulo 6) parte para a abordagem direta do setor do etanol de cana-

de-açúcar do estado de São Paulo, por meio do estudo da adoção da governança corporativa e 

abertura de capital; a identificação e coleta dos relatórios de sustentabilidade, que dão subsídios 

para a avaliação da suficiência das informações relativas à sustentabilidade publicadas nos 

relatórios. Por último, a avaliação da conformidade empresarial se dá a partir da confrontação 

entre aquilo que as empresas publicaram nos relatórios, no que se refere a multas e sanções 

realizadas por órgãos públicos que atuam no campo ambiental e social, e o que pode ser 

observado em relação a isso, tendo como base o banco de dados de tais órgãos.  

A etapa prescritiva (capítulo 7) trata da validação do conteúdo do Conjunto PCI, por 

meio do uso do Índice de Validade do Conteúdo de itens (I-CVI), que ocorreu mediante a 

participação de diferentes membros de partes interessadas, como as empresas produtoras de 

relatórios de sustentabilidade, organizações usuárias dos relatórios, órgãos do governo do 

estado de São Paulo e membros da academia; para a proposição final do Conjunto PCI, proposta 

de inovação metodológica voltada para servir como quadro de referência, por meio de seus 

elementos, para a definição de indicadores de desempenho em sustentabilidade, a serem 

utilizados em relatórios de sustentabilidade. As formas de sua utilização, parcial ou total, 

também são abordadas. 
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2 PERGUNTAS DE PESQUISA  

 

A pergunta principal é: 

Qual é o estágio de adoção e divulgação de relatórios de sustentabilidade das empresas 

que adotam práticas de governança corporativa no setor de produção de etanol de cana-de-

açúcar no estado de São Paulo? 

As perguntas de suporte são: 

a) Quais informações relativas à sustentabilidade são imprescindíveis e devem ser 

publicadas especificamente no contexto da produção de etanol de cana-de-açúcar? 

b) Há necessidade de inserção de novos indicadores de desempenho específicos ao 

contexto do etanol de cana-de-açúcar junto aos modelos relatórios de sustentabilidade 

publicados pelo setor? 

c) Os modelos de relatório de sustentabilidade utilizados pelo setor abordam as 

informações imprescindíveis para o contexto do setor?  

d) Qual é o atual grau de suficiência das informações, relativas à sustentabilidade, 

publicadas pelas empresas do setor que publicam relatórios de sustentabilidade? 
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3 OBJETIVO GERAL  

 

Propor um Conjunto de Princípios, Critérios e Indicadores (PCI) de desempenho em 

sustentabilidade, específico ao contexto da produção de etanol de cana-de-açúcar, para analisar 

a adoção de relatórios de sustentabilidade e a suficiência das informações nele divulgadas, por 

parte das empresas produtoras de etanol de cana-de-açúcar do estado de São Paulo que adotam 

práticas de governança corporativa. 
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4 ESTRUTURA DAS ETAPAS E MÉTODOS CIENTÍFICOS 

 

A pesquisa se insere na área de planejamento e gestão ambiental, assim como aborda a área 

de governança corporativa, sendo a transparência, por meio da análise da divulgação de 

informações relativas à sustentabilidade, o elo entre essas áreas.  

O tipo de pesquisa se configurou como exploratória (GIL, 2002; MARCONI; 

LAKATOS, 2003), pois partiu da lacuna de conhecimento relativa à capacidade, ou não, de 

suficiência das informações acerca da sustentabilidade produzidas pelo setor de produção de 

etanol, para propor novas ideias e práticas.  

A abordagem de pesquisa foi qualitativa e se apoiou em diferentes etapas consequentes, 

sendo elas normativa, descritiva e prescritiva. 

 

4.1 ETAPA NORMATIVA 

 

Partiu de uma revisão de literatura, a partir de pesquisa documental e bibliográfica 

aprofundada de documentos científicos e técnicos, oriundos de fontes secundárias e primárias, 

cujos resultados se materializam como a delimitação dos conceitos abordados, suas vertentes e 

premissas a serem adotadas.  

A partir disso, ocorreu a elaboração de um quadro teórico referencial para a posterior 

avaliação do conteúdo dos relatórios de sustentabilidade, o conjunto de princípios, critérios e 

indicadores, denominado Conjunto PCI.  

 

4.1.1 Revisão de literatura 

 

A revisão de literatura subsidiou a construção de bases conceituais acerca dos principais 

temas trabalhados na pesquisa. Esta construção foi constituída pela concatenação de temas que 

parte do geral para o específico. Os temas abordados foram: governança e governança 

corporativa; sustentabilidade; governança para a sustentabilidade; transparência; governança 

corporativa do setor de etanol de cana-de-açúcar do estado de São Paulo e o etanol de cana-de-

açúcar. 
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4.1.2 Elaboração de Conjunto PCI de avaliação de informações relativas à 

sustentabilidade 

 

Nesta etapa elaborou-se um conjunto de Princípios, Critérios e Indicadores (PCI) que 

serviram como um quadro de referência para a avaliação do conteúdo dos relatórios de 

sustentabilidade divulgados pelas empresas produtoras. Esse Conjunto PCI teve como ponto 

inicial a adaptação e modificação do conjunto de princípios e critérios de sustentabilidade para 

a produção de etanol de cana-de-açúcar, proposto por Duarte et al. (2013), que possui 

característica mais generalista. Sua escolha se deveu tanto em relação à relevância da 

conceituação de sustentabilidade proposta por Gibson (2006), quanto ao fato de este ter sido 

adaptado para o contexto nacional por Duarte et al. (2013), especificamente do estado de São 

Paulo, em produção científica que guarda semelhanças com a pesquisa presente, que dizem 

respeito à sustentabilidade da produção de etanol do estado de São Paulo.  

Após essa adaptação, foram selecionados indicadores de desempenho para a aplicação 

das metas e critérios. Para isso, lançou-se mão de uma revisão de literatura baseada na revisão 

sistemática, por meio de uso de palavras-chave (TRICCO et al., 2011; KHAN et al., 2003). Por 

meio de uma análise de compatibilidade foram definidos os indicadores para a composição do 

conjunto.  

A ideia central do Conjunto PCI foi de servir como um quadro de referência para o uso 

por parte das empresas, atuais ou futuras produtoras de relatórios de sustentabilidade, de forma 

total ou parcial, para elaborar seus modelos de relatórios, de forma que estes abarquem 

informações suficientes que permitam ao usuário a análise do estado de sustentabilidade da 

produção de etanol de determinada empresa em um nível completo das informações mais 

relevantes sobre o tema. 

 

4.2 ETAPA DESCRITIVA 

 

A etapa descritiva foi dividida em duas fases, que dizem respeito à abrangência da 

amostra de empresas analisadas. Para tanto, o processo de amostragem utilizado foi o de 

amostra não probabilística por conveniência (GIL, 2008), cujos fatores de delimitação das 

mesmas são diferentes para as fases da etapa. 

 Na primeira fase os critérios de amostragem utilizados para a definição das empresas 

estudadas foram os seguintes: 

a) Ser produtora de etanol cadastrada como tal no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional de Petróleo (ANP); 
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b) Possuir pelo menos uma usina cadastrada como produtora de etanol em atividade 

no estado de São Paulo. 

Com a amostra inicial selecionada, os subcapítulos relativos à primeira fase foram os 

seguintes: 

a) Estudo da adoção da governança corporativa e abertura de capital; 

b) Identificação de publicações de relatórios de sustentabilidade. 

A segunda fase de definição de amostra para a definição das empresas a serem estudadas 

partiu da adoção dos seguintes critérios: 

a) Coleta dos relatórios de sustentabilidade publicados no período base 

compreendido pelo período entre 2013 a 2015, referente ao biênio 2013-2014. 

Assim, com a amostra final definida, os subcapítulos relativos à segunda fase foram os 

seguintes: 

a) Avaliação da suficiência de informações publicadas nos relatórios de 

sustentabilidade; 

b) Análise da conformidade socioambiental. 

A descrição dos subcapítulos pertencentes à etapa descritiva é apresentada abaixo. 

 

4.2.1 Estudo da adoção da governança corporativa e abertura de capital 

 

Este estudo partiu da análise do estado atual de adoção de governança corporativa pelas 

empresas produtoras de etanol de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, por meio da análise 

de conteúdo, colhido no website das empresas, através da utilização de um quadro de referência 

de elementos de governança corporativa, constituído por elementos relacionados à natureza 

jurídica, caracterização do controlador e agentes de governança corporativa. 

 

4.2.2 Identificação e coleta de publicações de relatórios de sustentabilidade 

 

A identificação e coleta de relatórios de sustentabilidade ocorreram mediante busca 

orientada no website das 63 empresas que mantinham esta ferramenta em funcionamento na 

internet, no período de janeiro de 2014 a janeiro de 2016. Nelas foram coletados somente os 

relatórios de sustentabilidade baseados no modelo GRI publicados no triênio 2013-2015, seja 

o relatório referente ao biênio 2013-2014 ou a 2012-2014, quando era o caso. Tal escolha se 

pautou na disponibilidade de relatórios para um mesmo período. 
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Quanto à coleta apenas de relatórios baseados no modelo GRI, ela se deveu ao fato de 

o mesmo ser largamente utilizado por instituições brasileiras e do setor de etanol em geral.  Ao 

menos 85% dos relatórios de sustentabilidade publicados no triênio 2013-2015 foram baseados 

no modelo GRI 

 

4.2.3 Avaliação da suficiência de informações publicadas nos relatórios de 

sustentabilidade 

 

Este subcapítulo avaliou a suficiência de informações publicadas nos relatórios de 

sustentabilidade, a partir da utilização do Conjunto PCI, como quadro de referência, levando 

em consideração o resultado sob o ponto de vista tanto das empresas quanto dos indicadores. 

 

4.2.4 Análise da conformidade empresarial 

 

Este subcapítulo se apresentou como uma atividade adicional à avaliação da suficiência 

de informações publicadas nos relatórios, pois parte da confrontação entre aquilo que as 

empresas divulgaram em relação ao indicador “Valor monetário de multas significativas e 

número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com 

leis e regulamentos”, comum entre as versões 3 e 4 do modelo GRI; e as sanções, de ordem 

ambiental publicadas pela órgão regulador de meio ambiente do estado de São Paulo, a Cetesb.  

O segundo aspecto esteve relacionado com a confrontação do indicador supracitado com 

a existência de condições análogas à escravidão, publicadas pelo Ministério do Trabalho, no 

período abrangido. 

 

4.3 ETAPA PRESCRITIVA 

 

Esta última etapa prevista na pesquisa consistiu em atividades que partem da validação 

do Conjunto PCI para posterior proposição final, assim como a definição de sua aplicabilidade 

e maneiras previstas e sugeridas de utilização, como a seguir. 

 

4.3.1 Validação do Conjunto PCI 

 

Consistiu na validação dos indicadores do Conjunto PCI, para fins de confirmação da 

condição de indicador básico do conjunto para aqueles validados e a transformação dos 

indicadores novos propostos não validados em complementares.  
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4.3.2 Proposição de conjunto de informações de sustentabilidade de produção 

de etanol 

 

Tendo como base os resultados da validação, constituiu-se como proposição final do Conjunto 

PCI, bem como da sua aplicabilidade, seja como modelo a ser integralmente utilizado, ou como 

acessório a ser incluído em modelos existentes de relatório de sustentabilidade.  
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5 ETAPA NORMATIVA 
 

5.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente subcapítulo está disposto em temas que partem do geral, como governança 

e governança corporativa, sustentabilidade, governança para a sustentabilidade, transparência; 

e também para o específico, com a governança corporativa do setor de etanol de cana-de-açúcar 

do estado de São Paulo e o etanol de cana-de-açúcar.  

A abordagem dos temas buscou a contextualização do problema abordado pela pesquisa 

e a definição dos referenciais teóricos que orientaram a pesquisa no decorrer de suas etapas. No 

fim do subcapítulo, considerações gerais sobre o subcapítulo foram tecidas. 

 

5.1.1 Governança e governança corporativa 
 

5.1.1.1 Pressupostos 

  

Este subcapítulo partiu da definição da governança sob uma perspectiva histórica, desde 

a governança comandada pelo Estado enquanto ator principal hierárquico, às proposições 

conceituais de governança que pressupõem a pluralidade de atores.  

Adiante, é apresentada a definição de governança corporativa, suas estruturas e 

mecanismos, as principais correntes teóricas, da teoria de firma à teoria dos stakeholders. São 

também apresentados os modelos e proposições de boas práticas de governança corporativa 

nacionais e internacionais. A abordagem destas boas práticas serviu como ponto de partida da 

problematização acerca da inclusão da sustentabilidade no universo da governança corporativa. 

 

5.1.1.2 A governança 

 

O século XX foi marcado por significativas mudanças com relação à atuação do Estado 

nas sociedades modernas, em que, excluindo-se a questão da polaridade entre capitalismo e 

comunismo, Estado liberal e Estado do bem-estar social se alternaram como os modelos em 

vigência.  Nesse século, o Estado, nos países desenvolvidos e tardiamente nos países 

subdesenvolvidos (Furtado, 1974), aumentou seu aspecto democrático, ao assegurar o sufrágio 

universal; e social, ao buscar assegurar direitos sociais dos cidadãos, garantidos 

constitucionalmente (BRESSER-PEREIRA, 2011). 
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Diante da incorporação de deveres por parte do Estado, a ideia de superioridade técnica 

da organização burocrática, baseada em precisão, rapidez, univocidade, continuidade, discrição, 

uniformidade, subordinação rigorosa, diminuição de atritos, custos materiais e pessoais, 

descritas em Webber (1999), fora severamente questionada em diversos países, diante da 

observação empírica tanto da incapacidade do Estado em cumprir programas e políticas 

públicas, quanto pela sua natureza deficitária, de endividamento crescente (PIMENTA, 2013; 

ROSANVALLON, 1997; BRESSER-PEREIRA, 1996).  

De acordo com Bento (2003), a crise no modo de atuação do Estado, caracterizou-se 

como uma crise de solidariedade, nas relações entre Estado e sociedade e sociedade com o 

indivíduo. Weber, no início do século XX, já observara uma tensão existente entre a 

administração burocrática e os regimes democráticos, ao afirmar que “tendencialmente, a 

administração burocrática é sempre uma administração que exclui o público” (WEBER, 1999, 

p. 225).  

A busca por um Estado eficiente e não deficitário foi conduzida principalmente pelo 

Banco Mundial, através de estudos cujo objetivo era o de identificar condições que garantam 

tal eficiência. Este foi o pano de fundo para a origem da expressão “governance”, sendo o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional que a colocaram em evidência. O conceito 

inicial, cunhado pelo Banco Mundial, no documento denominado “Governance and 

Development”, caracterizou governança como o exercício da autoridade, controle, 

administração e poder de governo (GOMIDES; SILVA, 2009).  

Tal conceito englobou o conjunto dos poderes legislativo, executivo e judiciário; o 

executivo, na forma do governo e na sua administração; o judiciário, com relação aos tribunais; 

as coletividades locais; a escala continental, no caso a União Europeia e suas instituições; e o 

sistema das Nações Unidas como um todo. (WORLD BANK, 1992; GOMIDES E SILVA, 

2009). 

No que concerne à perspectiva do Estado, a governança, que inicialmente dizia respeito 

ao conjunto de instrumentos técnicos de gestão, voltados para garantir a eficiência passou a 

buscar a democratização das políticas públicas. (BENTO, 2003).  

Para Diniz (1996) a governança evoca a capacidade do Estado em agir para implementar 

políticas voltadas para a realização de metas coletivas, ou seja, engloba a dimensão participativa 

da sociedade. Castro (1997) complementa esta ideia taxando a governança como o modus 

operandi das políticas governamentais, tendo-se em vista a busca pela eficiência e pelo bem 

coletivo, num contexto complexo e pluralista de sociedade. Bresser-Pereira (1998, p. 33) 

diferencia a governança da governabilidade, ao conceituar que “governabilidade é uma 
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capacidade política de governar, derivada da relação de legitimidade do Estado e de seu governo 

com a sociedade; governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de 

um governo implementar políticas”. Convém ressaltar que a relação intrínseca entre esses dois 

conceitos pode ser vislumbrada num cenário virtuoso, onde uma governança eficiente aumenta 

a legitimidade do Estado e de suas ações, o que aumenta a governabilidade do país, fundamental 

para a manutenção da governança. (BENTO, 2003). 

Na década de 1990, as instituições de Bretton Woods, notadamente Banco Mundial e 

Fundo Monetário Internacional, buscaram trabalhar a ideia de governo “enxuto”, eficiente 

voltado para a manutenção de boas condições para o funcionamento de mecanismos do mercado 

e interesses corporativos, de forma a servir ao neoliberalismo (KEMP et al., 2005).  

A incumbência de planejar e agir para se atingir as metas voltadas para o salvaguardo 

do interesse comum passou a ser vista como não mais um monopólio do Estado, ou seja, o 

poder privado e também a sociedade civil deveriam participar ativamente deste processo de 

planejamento.  

Definições que atribuem também à sociedade e, não mais somente ao Governo, a 

incumbência de gerir suas atividades, em diferentes escalas, proliferaram-se. Exemplo disso é 

a definição de governança da Comissão de Governança Global, em que ela é vista como a soma 

das maneiras como indivíduos e instituições, de ordem pública e privada, gerenciam seus 

negócios, sendo um processo propício para a acomodação de interesses conflitantes e 

formulação de ações cooperativas, incluindo desde as instituições que fiscalizam acordos 

formais; como os arranjos informais, com os quais pessoas e instituições concordam ou 

percebem ser questões de seu interesse (COMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, 1995).  

Outro exemplo, é a definição do PNUD, em sua nota estratégica sobre a governança 

para o desenvolvimento humano, em que governança é um sistema de valores, políticas e 

instituições pelas quais a sociedade rege questões econômicas, políticas e sociais, através de 

interações dentro e entre o Estado, sociedade civil e setor privado. (PNUD, 2009). 

Da quase imposição da sociedade no lugar do Estado, outras conceituações buscam a 

compatibilização entre os setores. Um exemplo disso é a definição da Commonwealth 

Secretariat (2001), em que o conceito de governança, de maneira geral, carrega em si a 

possibilidade de articulação entre os setores público e privado na formulação de políticas ou, 

ainda, a abertura, maior ou menor, para a participação dos setores interessados, pessoas 

envolvidas, ou distintas esferas de poder (COMMONWEALTH SECRETARIAT, 2011). 

Como visto, da atuação do Estado como o detentor do monopólio relacionado à 

implementação e ao desenvolvimento de políticas públicas, para concepções mais amplas, 
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envolvendo diferentes escalas e mais atores, que reivindicam a participação nestes processos 

mencionados, o termo governança foi sendo aplicado em diferentes escopos e sob distintas 

circunstâncias.  

De acordo com Baptista (2005, p. 42), face à diversidade de formas de utilização e 

significados, há um consenso na academia que o termo governança refere-se, de forma geral, a 

estilos de governo em que “(...) as fronteiras ´entre’ e ‘dentro’ dos setores público e privado 

tornaram-se ofuscadas, no sentido de uma extrapolação da forma de gerenciar”.  

 

5.1.1.3 A governança corporativa  

 

Na escala empresarial, a governança debruça-se sobre questões relacionadas com 

controle e propriedade (TARANTINO, 2008). Isto se dá pelo fato de a configuração de divisão 

da propriedade da empresa, de forma geral, ocorrer entre, basicamente, proprietários e 

administradores. 

Tal cenário de divisão pode levar aos chamados problemas de agência, já que os 

interesses dos administradores, profissionais remunerados para tal, podem divergir dos 

interesses dos proprietários. Esse fato já preocupava Adam Smith no século XVII, que alertava 

sobre a divergência de interesses entre as duas partes (ÁLVARES et al., 2008). 

A busca por objetivos pessoais, como por exemplo, aumentar suas chances de ascensão 

em sua carreira e ganhos de remuneração, pode fazer com que os administradores definam ações 

para empresa que venham a divergir dos objetivos dos proprietários, tais como maximizar o 

valor da empresa. (RODRIGUEZ-FERNANDEZ, 2015; LOPES; IUDÍCIBUS, 2004; 

JENSEN; MECKLING, 1976). 

Tendo em vista que os proprietários não participam diretamente da administração da 

empresa em todos os âmbitos de tomadas de decisão, estes buscam fazer com que a empresa 

adote mecanismos que assegurem a administração de acordo com suas expectativas, a fim de 

assegurar a consecução de seus objetivos. Assim, surgiu a necessidade de se adotar regras, 

mecanismos e ações que visem a minimização destes problemas de agência (BIANCHI et al., 

2007; COMMITTEE ON THE FINANCIAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE, 

1992). 

Estudos acerca da governança no campo econômico tornaram-se mais numerosos e 

ganharam mais relevância a partir da década de 1990, com o estudo das modernas corporações, 

com área de atuação transcontinental e propriedade dispersa. Tal período também remete à 
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adição do apêndice “corporativo” ao termo, que acomodou características de estruturas mais 

amplas, como as das grandes corporações (FERREIRA, 2012; TARANTINO, 2008). 

Tratando da estrutura de propriedade, dos mecanismos de controle, dos conflitos de 

agência e das partes interessadas (stakeholders), os estudos se embasaram em diferentes 

definições de governança corporativa. A variedade de definições se remete à abrangência de 

atores e mecanismos englobados. Para a Organization For Economic Co-Operation And 

Development – OECD a governança corporativa é 

 

[...] um conjunto de relações entre os gestores de uma companhia, seu 

Conselho de Administração, seus acionistas e outros stakeholders. A 

governança corporativa também estabelece a estrutura através da qual são 

fixados os objetivos da companhia, são determinados os meios para alcançar 

esses objetivos e as formas de monitoramento de desempenho (OECD, 2004, 

p. 11). 

 

Já para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC a governança 

corporativa é 

 

[...] o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de 

Administração, Diretoria e órgãos de controle. (IBGC, 2009). 

 

Destes dois conceitos correntemente utilizados no mundo e no Brasil, respectivamente, 

apreende-se que a ideia de um sistema que estabelece a forma e os mecanismos de direção, 

motivação e monitoramento de seus objetivos, com vistas a resolver o problema de agência, é 

ponto pacífico, assim como algumas partes integrantes do sistema, como o Conselho de 

Administração, órgãos executivos e controle. No entanto, o aspecto que varia em diversas 

produções diz respeito não aos mecanismos de relacionamento entre as diferentes partes, mas 

quem seriam essas diferentes partes. 

A conceituação da OECD define os atores da estrutura de gestão como stakeholders, 

que são partes interessadas que incluem não só os proprietários, ou seja, os acionistas, mas 

também os trabalhadores e outras partes envolvidas. Já a conceituação do IBGC define, por ora, 

os atores da estrutura como as partes integrantes da gestão e os sócios, acionistas, 

desconsiderando-se, na definição, os stakeholders. 
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Esta variação de definição, ora shareholders (acionistas), ora stakeholders como 

interessados na gestão corporativa, pode ser evidenciada na definição de diversos autores e se 

configura como um assunto importante na governança corporativa, pois, respectivamente, a 

abordagem dos shareholders (apoiada na teoria da agência), e a abordagem dos stakeholders 

(apoiada na teoria dos stakeholders), levam a diferentes concepções de governança corporativa 

que influem significativamente no desempenho da empresa (MARTIN; GOLLAN, 2012; 

NORDBERG, 2012; FALEYE; TRAHAN, 2011; ZATTONI, 2011). 

A seguir são destacadas duas correntes de autores e produções que, no âmbito desta 

pesquisa, representam diferentes conceituações das partes interessadas, respectivamente, 

shareholders e stakeholders. 

Na corrente em que os shareholders, como sendo os acionistas, são a parte interessada 

na gestão pode-se dizer, grosso modo, que se situam autores como Chung e Zhang (2011); Fiss 

(2008); Machold et al. (2008); Carvalhal da Silva e Leal (2007); Lopes e Martins (2005); 

Carvalho (2002); Jensen e Meckling (1976) e entre outros. Para estes, as estruturas constituintes 

da governança corporativa podem variar grandemente e abordar desde enfoques no conjunto de 

ferramentas reguladoras que assegurem os direitos dos proprietários à adoção de mecanismos 

contábeis que garantam a maximização do valor de mercado da corporação, mas os 

shareholders são a parte interessada. 

Já no outro extremo, diversos autores consideram os stakeholders como parte 

interessada na gestão corporativa, tais como Duarte et al. (2012); Capron e Guillen (2009); 

Coombs e Gilley (2005); Friedman e Milles (2006); Kaler (2003); Lodi (2000); Mitchell et al. 

(1997); Donaldson e Preston (1995); Freeman e Reed (1983) e entre outros.  Em relação a essa 

corrente que aborda os stakeholders como parte interessada na gestão, o termo vem sendo 

trabalhado sob formas distintas e numerosas definições, aproximadamente mais de 55 variações 

publicadas em inúmeros trabalhos internacionais divulgados da segunda metade do século XX 

até a segunda metade da década de 2000, como afirmam Friedman e Miles (2006). 

Dentre as definições mais notórias e que serviram como embasamento para 

conceituações posteriores, tem-se a de Freeman (1984), que definiu o stakeholder como 

qualquer ator, no âmbito coletivo ou individual, que possa afetar ou é afetado pela consecução 

dos objetivos da corporação e/ou suas etapas. Todavia, outras definições propõem-se mais 

amplas ou mais estreitas. Nas concepções mais amplas os stakeholders são baseados na ideia 

de como as organizações podem incidir na realidade de diversos atores, numa perspectiva 

econômica, mas também social e política, de forma a estabelecer interações mútuas com 
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diversos deles. Já as concepções mais estreitas se baseiam na definição dos grupos mais 

relevantes para os principais interesses econômicos da corporação (MITCHEL et al., 1997). 

A teoria dos stakeholders se constitui de três dimensões, que são a descritiva, a 

instrumental e a normativa, onde, resumidamente, a dimensão descritiva é utilizada para 

representar as relações da empresa e seu papel nos ambientes interno e externo; ao passo que a 

instrumental se refere à utilização da teoria como ferramenta de gestão para a administração; e, 

por fim, a dimensão normativa ocorre quando a teoria dá suporte à delimitação dos objetivos 

da empresa (FRIEDMAN; MILES, 2006; DONALDSON; PRESTON, 1995). 

O desdobramento das diferenças entre as abordagens referentes àquilo que se 

constituiria parte interessada materializa-se no desempenho da empresa numa questão 

primordial, os potenciais benefícios que a empresa proporciona à sociedade. Enquanto uma 

abordagem, a dos shareholders, move a empresa para maximização do valor da empresa para 

os investidores, a abordagem dos stakeholders entende que a empresa é legítima socialmente 

quando gera serviços à comunidade, esta ampliada para todos aqueles impactados pelas 

atividades, não somente os acionistas. (BALBINOTTO NETO, 2010; ANDRADE; 

ROSSETTI, 2004). 

A discussão entre as vantagens e as desvantagens dessas duas abordagens se mostra 

primaz no campo da economia e contabilidade, mas se dissolve em parte quando se discute a 

adoção de boas práticas de governança corporativa, com a adoção dos stakeholders, e não 

shareholders, como partes constituintes do sistema num grande número de produções. 

 

5.1.1.4 Boas práticas de governança corporativa 

 

Na mesma medida em que a discussão acerca da adoção da governança corporativa 

cresceu, o aumento em número e atuação de grandes corporações com capital aberto veio 

também acompanhado de escândalos financeiros envolvendo grandes grupos.  

Escândalos envolvendo grandes empresas de atuação global, como a Enron e a 

WorldCom, nos Estados Unidos na década de 1990, são exemplos que trouxeram à tona a 

necessidade de as instituições adotarem modelos de governança capazes de promover o retorno 

do capital investido e o alinhamento dos interesses entre os gestores e os proprietários (SILVA 

FILHO et al., 2008). 

Têm-se, então, que desde na década de 1990 houve a profusão de modelos de boas 

práticas de governança corporativa. Estas foram propostas com o objetivo de serem os pilares 



36 
 

para a adoção de uma boa governança corporativa. SIQUEIRA; NETO, 2014; BECHT et al., 

2005). 

Considerada como a proposição que serviu de inspiração para um grande número de 

outras, o Relatório Cadbury, o qual procurou enfatizar a necessidade de se melhorar as empresas 

e seu ambiente organizacional e para isso propondo três pilares de boas práticas: abertura, 

integridade e prestação de contas. (COMMITTEE ON THE FINANCIAL ASPECTS OF 

CORPORATE GOVERNANCE, 1992). 

A abertura se resumia à divulgação de informações contábeis para os shareholders; a 

integridade tratava da necessidade de a empresa publicar balanços com informações completas 

sobre suas atividades; já a prestação de contas se relacionava com o dever do Conselho de 

Administração na qualidade das informações passadas aos shareholders, que devem também 

exercitar suas responsabilidades como proprietários (COMMITTEE ON THE FINANCIAL 

ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE, 1992). 

A partir deste código, vários outros surgiram, como o código de boas práticas de 

governança corporativa da OECD, que serviu como a base para códigos recentes no Brasil e no 

mundo.  

Pensado como meio para o incentivo à consecução de objetivos e monitoramento das 

práticas adotadas, a proposição da OECD buscou edificar mecanismos eficazes para o 

estabelecimento de relacionamentos entre as partes envolvidas, da gerência aos acionistas, mas 

agora passando pelos stakeholders. Esta proposição incluiu às recomendações do Relatório 

Cadbury, o pilar de equidade, o tratamento justo dispensado pelo conselho para com todos os 

acionistas e as partes interessadas (stakeholders). Assim, o foco recaiu na ideia da justiça 

distributiva entre os envolvidos em uma perspectiva mais ampla.  

Já os demais pilares, transparência e prestação de contas, mostraram-se com alcance 

maior, pois imputaram ao conselho a necessidade de também tornar público o desempenho da 

empresa com relação aos valores intangíveis, baseados na criação de valores na empresa. 

(ALVES; MACHADO FILHO, 2014; ANDRADE; ROSSETTI, 2009; OECD, 2004). 

Baseado nas proposições do modelo da OECD, a adoção de boas práticas de governança 

corporativa no Brasil foi impulsionada pela criação do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), fundado em 1995 com o objetivo específico de "ser referência em 

governança corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e 

influenciando os agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e 

responsabilidade." (IBGC, 2009, p. 4). Em 1999 a instituição propôs o Código de Boas Práticas 

de Governança Corporativa, primeira produção nacional acerca do tema, que já se encontra em 
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sua quarta edição. O código de boas práticas do IBGC se embasa nos pilares propostos pela 

OECD, e entende a governança corporativa como 

 

O sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de 

Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 

Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 

longevidade. (IBGC, 2009, p. 19). 

 

Nesse código de boas práticas, quatro princípios são propostos: transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa. Estes podem ser subdivididos, 

transformados em outros princípios, de acordo com as especificidades da empresa e seu modelo 

de gestão. (IBGC, 2009). 

Os princípios podem ser descritos da seguinte forma: 

a) Transparência: é caracterizada como a obrigação e o desejo de disponibilizar 

informações do interesse das partes interessadas (agora não mais somente os 

proprietários), não se resumindo àquelas de caráter financeiro, mas também de fatores 

intangíveis relacionados à cadeia de criação de valores da empresa; 

b) Equidade: é caracterizado pelo tratamento justo de todas as partes interessadas, 

sendo inaceitáveis ações discriminatórias; 

c) Prestação de contas: pode ser caracterizada como a responsabilidade que recai 

sobre os responsáveis pela gestão, ou os agentes de governança (sócios, gestores, 

conselheiros fiscais e auditores), na prestação de contas de sua atuação; 

d) Responsabilidade corporativa: os agentes da governança possuem como dever o 

zelo à sustentabilidade da organização que faz parte, no sentido de buscar a longevidade 

e também de incorporar considerações de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios. (IBGC, 2009). 

A grande inovação da proposição do IBGC, no que tange à discussão acerca da produção 

relativa à governança no Brasil, reside na incorporação de questões então tratadas como 

externalidades econômicas.  

A incorporação de questões ambientais e sociais, presentes no princípio de 

responsabilidade corporativa, na visão de Francisco (2014), demandou das empresas a 
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necessidade de mostrar sua função social, que não somente se limita a gerar riquezas aos seus 

proprietários e empregados, mas como também fomentar aspectos não econômicos, como a 

inclusão social na diversificação da força de trabalho, o estímulo à educação, cultura e 

desenvolvimento científico, a melhoria da qualidade de vida e a defesa ao meio ambiente, tudo 

isso condensado no atendimento conjunto dos quatro princípios.  

Outro aspecto inovador foi a sugestão para a adoção de relatórios periódicos, 

instrumentos de divulgação de informações relativas aos aspectos contábeis da atividade 

empresarial, mas adicionada de informações socioambientais sobre a atuação da empresa. O 

que chama muito atenção é a definição do usuário destes relatórios que, no que se refere ao 

relatório anual, trata-se da sociedade. (IBGC, 2009). 

Tal definição se mostra como uma superação de abordagens dicotômicas relacionadas a 

quais seriam as partes interessadas a serem informadas, os stakeholders ou shareholders. Na 

definição do IBGC, as partes interessadas são qualquer entidade ou sistema que afeta ou é 

afetada pelas atividades da empresa (IBGC, 2009).  

Tal definição, na prática, resulta numa utilização das boas práticas enquanto uma 

ferramenta direcionada não somente para questões internas, mas também externas, num ato de 

prestação de contas acerca da função que a empresa vem exercendo na sociedade da qual faz 

parte. Além disso, esta abordagem atende outra questão, a satisfação da divulgação de 

informações responde à necessidade crescente de captação de novos recursos e serve como 

chamariz para futuros investidores. 

Isto se dá pelo cenário de aumento da competitividade e dificuldade de obtenção de 

recursos, seja via financiamentos realizados por parte de bancos públicos, privados e/ou entrada 

no mercado de capitais. Tal cenário demanda a adoção de boas práticas de governança 

corporativa internacionalmente reconhecidas e utilizadas numa escala internacional, onde a 

mundialização da economia significa a integração de mercados financeiros em diferentes 

países, assim como a possibilidade da obtenção de ações por parte de investidores situados em 

praticamente qualquer localidade.  

Esta adoção de boas práticas pode ser entendida, na visão de mercado, como selos que 

indicam que o capital investido será administrado de forma transparente e que gerará retorno 

aos investidores (ZATTONI, 2011; SIQUEIRA; KALATIZIS, 2010; SHLEIFER, CISHNY, 

1997). 

No Brasil, a demanda por adoção de boas práticas se refletiu não somente no aumento 

do número de empresas que adotaram boas práticas, mas também no próprio mercado 

financeiro, que adotou normas internacionais de contabilidade que pressupõem o 
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monitoramento e a divulgação dos resultados alcançados, como a International Financial 

Reporting Standards – IFRS. (BALL, 2006; ANDERSON, 1999). 

Em 2000, a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA, inspirou-se, 

entre outras bases, na experiência alemã de criação de um mercado de ações diferenciado, o 

chamado Neuer Markt, e produziu segmentos especiais de listagem do mercado de ações. O 

objetivo foi o de melhorar a avaliação das companhias para desenvolver o mercado de capitais, 

estabelecer o interesse dos investidores e a valorização das companhias, isso por meio da 

adoção de regras rígidas de governança que privilegiam a transparência das atividades 

operacionais, o aumento do grau de segurança da efetivação dos direitos dos acionistas, além 

das obrigações baseadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76, que dispõe sobre as 

sociedades por ações) (TONANI; SILVA, 2014; BM&FBOVESPA, 2012; BARRETO, 2003; 

RIBEIRO; FAMÁ, 2002). 

De acordo com Ribeiro e Famá (2002, p. 35), o Novo Mercado da Bovespa, cuja 

submissão é voluntária, trata-se de “[...] é uma seção destinada à negociação de companhias 

que se submetam a exigências mais avançadas em termos de direitos dos acionistas investidores 

e melhores práticas de governança corporativa”. As principais características dos níveis 

diferenciados, comparativamente, são as seguintes: 

Tabela 1 – Principais características dos níveis diferenciados – BOVESPA 

    (continua) 

Fatores Novo Mercado Nível 2 Nível 1 Tradicional 

Percentual 
mínimo de ações 
em circulação 

No mínimo 25% No mínimo 25% No mínimo 25% Não há regra 

Características 
das ações 
emitidas 

Permite a 
existência 
somente de 
ações ordinárias1 

Permite a 
existência de 
ações ordinárias 
e preferenciais2 

Permite a 
existência de 
ações ordinárias 
e preferenciais 

Permite a 
existência de 
ações ordinárias 
e preferenciais 

Conselho de 
Administração 

Mínimo de cinco 
membros, dos 
quais pelo menos 
20% devem ser 
independentes 

Mínimo de cinco 
membros, dos 
quais pelo menos 
20% devem ser 
independentes 

Mínimo de três 
membros 
(conforme 
legislação3) 

Mínimo de três 
membros 
(conforme 
legislação) 

Demonstrações 
Financeiras 
Anuais em 
Padrão 
Internacional 

Adoção de 
normas 
internacionais e 
tradução para o 
inglês 

Adoção de 
normas 
internacionais e 
tradução para o 
inglês 

 

De acordo com a 
legislação4 

Facultativo 

                                                 
1 Confere direitos essenciais ao acionista, como participação nos resultados da companhia e direito a voto nas 

assembleias; 
2 Confere ao titular prioridade na distribuição de dividendos, mas não dá direito a voto; 
3 Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações; 
4 Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações; 
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Tabela 1 – Principais características dos níveis diferenciados – BOVESPA 

    (conclusão) 

Concessão de 
tag along5 

100% das ações 
ordinárias 

100% para ações 
ordinárias e 80% 
para ações 
preferenciais 

80% para ações 
ordinárias 
(conforme 
legislação6) 

80% para ações 
ordinárias 
(conforme 
legislação) 

Adoção da 
Câmara de 
Arbitragem do 
Mercado 

Obrigatório Obrigatório Facultativo Facultativo 

Fonte: (BM&FBOVESPA, 2009, modificado pelo autor). 

 

De forma resumida, as exigências de cada nível de evidenciação são gradativas, onde o 

Novo Mercado possui o maior número de exigências, seguido pelos níveis 2 e 1. O nível 1 se 

debruça sobre exigências de liquidez das ações, enquanto que o nível 2 demanda adesão da 

empresa à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários, assim como a 

definição de tag along para 100% das ações ordinárias, que para o Novo Mercado é de 100%, 

pois somente existem ações ordinárias. (FERREIRA, 2012; BM&FBOVESPA, 2009). 

De modo geral, a adoção dos níveis diferenciados de governança pode ser considerada 

como um esforço voluntário de tornar a empresa mais atrativa, competitiva e afasta a percepção 

de “caixa preta”, pois agrega transparência para o julgamento, tanto de investigadores locais 

como estrangeiros. Tal adoção se configura como um ganho diferencial em relação a outras 

empresas, pois o Novo Mercado se mostra um selo de qualidade e confiabilidade para os 

investidores (BARRETO, 2003, CARVALHO, 2002). 

No campo de concessão de créditos junto a bancos públicos, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que possui importante papel na concessão de 

financiamento ao setor privado, instituiu, em 2002, o Programa de Incentivo à Adoção de 

Práticas de Governança Corporativa, cujo objetivo foi o de colocar em prática o conceito 

baseado na ideia de que uma melhor governança reduz o custo do capital (BNDES, 2002). As 

empresas que aderirem ao programa, constituído por quatro níveis de exigência, possuem o 

direito a benefícios progressivos, de acordo com o nível, tais como o aumento da participação 

do BNDES no investimento, a ampliação do prazo de pagamento e/ou diminuição do custo 

financeiro. 

                                                 
5 Mecanismo que permite que o acionista receba um percentual do valor pago pelas ações em caso de troca no 

controle da companhia; 
6 Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações. 
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Este programa foi concebido para empresas com faturamento líquido anual médio 

superior a R$ 1000 milhões. As principais regras obrigatórias de governança corporativa a 

serem adotadas giram em torno de:  

a) vedação de mútuo, aval ou garantia da controlada para o controlador, caso as companhias 

tivessem sócios diferentes;  

b) apresentação de demonstrativos financeiros auditados por empresa cadastrada na CVM 

(Comissão de Valores Monetários);  

c) vedação de partes beneficiárias para empresas fechadas, como já é previsto em lei para as 

empresas abertas (Lei 6.404/67); e 

d) transparência nas transações com partes interessadas, que devem ser descritas nos 

demonstrativos financeiros e praticadas nas condições de mercado, de modo a fazer parte dos 

objetivos de negócios da empresa e ser submetida ao voto de todos os acionistas em assembleia-

geral, caso a empresa fosse aberta e os valores dos contratos fossem superiores a 10% do 

patrimônio líquido da empresa (BNDES, 2002). 

Fica claro que a crescente busca por adoção de boas práticas de governança corporativa 

possui um caráter econômico preponderante, com a divulgação da prestação de contas de 

aspectos contábeis e reguladores da relação gestão e propriedade. No entanto, pode-se também 

afirmar que outros aspectos também foram privilegiados no que se refere a tornar públicas as 

ações das empresas.  

O alargamento das partes interessadas a quem se dirigem as informações, dos 

shareholders ao stakeholders, assim como a inclusão de aspectos sociais e ambientais, são 

pontos que também ganharam relevância. 

Nesse sentido, a abordagem do tema sustentabilidade se faz necessária para o 

entendimento acerca das transformações econômicas e ambientais que levaram a uma nova 

visão de desenvolvimento, que modificou e modifica a visão de governança corporativa e alarga 

seus horizontes para além da visão restrita à empresa. Este tema é objeto do próximo 

subcapítulo. 

 

5.1.2 A sustentabilidade e seus indicadores 

 

5.1.2.1 Pressupostos  

 

Este subcapítulo teve como base a definição de sustentabilidade a partir de uma 

perspectiva histórica, tendo como base as vertentes e perspectivas que permearam a construção 
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deste ideário. Também foram definidas as características desejáveis de sustentabilidade para 

adoção nos capítulos consequentes da tese, de forma geral. Tal adoção serviu como subsídio 

para a definição de sustentabilidade no contexto da produção de etanol de cana-de-açúcar. 

 

5.1.2.2 Sustentabilidade: a concepção de novos paradigmas de desenvolvimento 

 

A economia em escala mundial foi pensada numa lógica simplista: o avanço da 

industrialização gera o aumento de empregos, porém, para que isso aconteça, tem de ocorrer, 

de forma geral, o aumento do consumo. Desse modo, a lógica de prosperidade social e 

econômica se baseou no crescimento econômico, onde países que mais transformavam recursos 

naturais em bens, de diversas naturezas, eram tidos como desenvolvidos. Nesse ponto de vista, 

quanto maior a produção de bens e o consumo deles, melhor seriam as condições de vida da 

população. 

De forma consequente à delimitação de crescimento econômico, o conceito de 

desenvolvimento econômico foi baseado no resultado deste crescimento acompanhado de 

melhoria na qualidade de vida, ou seja, ele seria o “(...) aumento do fluxo de renda real, isto é, 

incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada 

coletividade” (FURTADO, 1961, p.115-116). 

No entanto, a lógica simplista de que a geração de riquezas leva necessariamente à 

repartição das riquezas se mostrou muito estreita, na medida em que não levou em conta fatores 

políticos, sociais e culturais, estes sim, que interagem e são responsáveis pela lógica de 

investimentos e políticas de melhoria das condições de vida do cidadão comum. 

Furtado (1974, p. 75), em seu livro intitulado “O mito do crescimento” ponderou que a 

ideia de desenvolvimento é um mito, e é através deste mito que tem sido possível inverter a 

lógica dos estudos econômicos, pois estes deveriam concentrar suas atenções na “(...) tarefa 

básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que 

abrem ao homem os avanços da ciência (...)”, e não em objetivos abstratos, como os 

investimentos, as exportações e o crescimento. 

A simplificação do desenvolvimento em atributos econômicos quantitativos leva a se 

pensar primeiro em objetivos abstratos, como superávit e balança comercial positiva, enfim, 

trata da acumulação de capital enquanto finalidade do desenvolvimento, renegando o bem-estar 

da população em suas políticas e ações, num caráter de segundo plano. Mas, com o decorrer do 

tempo, a evolução em larga escala da industrialização e do modo de vida consumista trouxe à 

tona os problemas inerentes a este modus operandi de desenvolvimento. A desigualdade social 
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somou-se a outro problema estrutural do modo de vida das sociedades industriais, este foi a 

degradação do meio ambiente. 

O sistema ecológico, meio em que as sociedades se perpetuam e, ao mesmo tempo, 

retiram seus recursos, não está previsto nas atividades de produzir e consumir dentro do escopo 

da economia tradicional, pois esta, como afirma Cavalcanti (2010), leva em conta os processos 

da produção, distribuição e consumo de bens, e fixa os insumos como sendo infinitos, de boa 

qualidade e de relativo fácil acesso.  

Essa visão se estendeu em grande parte dos economistas como um mainstream de 

pensamento e prática em grande parte do século XX, o que não quer dizer que não houvesse 

esta preocupação por parte de alguns autores, como David Ricardo, que já no século XIX 

alertava sobre os limites ambientais da produção (MEBRATU, 1998). Neste mainstream do 

pensamento econômico, mesmo a captação de recursos naturais para insumos não é vista como 

uma atividade irreversível, pois esses não foram tidos como recursos finitos.  

Assim, o modelo de economia tradicional não prevê fatores que são vitais para o seu 

próprio funcionamento, ao contrário, ele os conceitua como externalidades que são “falhas de 

mercado”. Não há condições de autoperpetuação deste ciclo, síntese disso é a constatação de 

Silva (2000, p. 27), quando afirma que 

 

(...) os recursos naturais do meio físico, por meio das suas 

propriedades e características, sustentam a atividade econômica, viabilizando 

a produção e o consumo, que são componentes fundamentais às metas de 

preservação de sua própria lógica. As proposições econômicas que surgiram 

com a sociedade industrial têm se mostrado incapazes de identificar na 

natureza uma fonte de valor esgotável, usando-a como fonte e fossa infinitas. 

 

Impactos ambientais foram incorporados neste pensamento enquanto “fatores de 

deseconomia” externos ao sistema, que encarecem a produção, a distribuição de bens e devem 

ser internalizadas no sistema de preços. Tal abordagem quantitativa e reducionista desta 

economia ortodoxa foi sendo abalada frente à constatação de que desigualdades sociais, pobreza 

extrema e degradação ambiental não poderiam ser tratadas somente como fatores externos ao 

desenvolvimento. 

Concomitante ao crescimento econômico e à expansão de atividades principalmente 

industriais, o aumento dos relatos de grandes impactos ambientais ao redor do mundo ganhou 

notoriedade e causou o crescimento de uma preocupação mais ampla acerca do meio ambiente 



44 
 

entre Estados e sociedade civil. Grandes tragédias como no Japão, onde o descarte inadequado 

de toneladas de mercúrio na baía de Minamata ceivou centenas de vidas e causou o adoecimento 

de outros milhares de pessoas, serviram para aflorar a urgência desta temática.  

A crescente preocupação ambiental serviu como um chamariz para a emersão de 

discussões relativas ao desenvolvimento, principalmente no seu componente ambiental, tanto 

no desdobramento da finitude de recursos naturais à economia, quanto em relação à degradação 

de qualidade de vida das pessoas. Diante desta perspectiva, a comunidade mundial, formada 

por cientistas, políticos e representantes de outros setores realizou uma série de encontros, com 

o objetivo de discutir o futuro que o paradigma desenvolvimentista proporcionaria à 

humanidade, no então presente e futuro próximo. 

O Clube de Roma, fundado em 1968, caracterizou-se como um dos grandes encontros e 

reuniu diversos pesquisadores renomados. Provindos de diferentes áreas do conhecimento e 

nacionalidades, estes se voltaram para retrabalhar os pontos levantados por Thomas Malthus (o 

qual dizia que a população crescia exponencialmente, enquanto que a produção de alimentos 

crescia linearmente), de forma aliada com as preocupações contemporâneas àquela época, como 

a degradação ambiental (MEADOWS, 1972). Neste caso foram desenvolvidos e trabalhados 

temas de preocupação global para serem discutidos, numa escala de médio e longo prazo, como 

aceleração da industrialização; aumento da desnutrição; rápido crescimento populacional; 

depleção dos recursos naturais não renováveis; e deterioração do meio ambiente (MEADOWS, 

1972).  O resultado das discussões foi a publicação do relatório "Limites do Crescimento", 

organizado por Meadows (1972), em que se apontou que o modo de vida pautado no crescente 

consumo mundial ocasionaria um limite de crescimento e um possível colapso do ecossistema 

global se esse limite fosse ultrapassado.  

Posteriormente, e como continuidade das discussões acerca de desenvolvimento e meio 

ambiente, ocorreu, em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo, sob organização das Nações Unidas.  Dessa conferência, conhecida 

como Conferência de Estocolmo, foi gerada a Declaração sobre o Ambiente Humano, que 

produziu um Plano de Ação Mundial, com o objetivo de, segundo Maimon (1992), influenciar 

e orientar o mundo na preservação e melhoria do ambiente humano. Como efeito dessa 

Conferência de Estocolmo, foi criado o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas 

(UNEP).  

Também foram estabelecidos, posteriormente, tratados com outras entidades, como o 

realizado com a Organização Mundial da Saúde (OMS), UNEP e Organização Internacional do 
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Trabalho (OIT), o qual objetivava avaliar os riscos causados pela poluição à saúde humana e 

ao meio ambiente.  

A discussão relacionada à possibilidade de conciliação entre a visão economicista de 

desenvolvimento e a preservação ambiental permeou, então, as produções técnicas e 

acadêmicas, ora convergindo para ideias de redução de crescimento econômico generalizado, 

o que se postava como um fator limitante à economia dos países em desenvolvimento; e ora 

convergindo para a discussão de uma adoção de uma agenda ambiental mais branda, que 

constituísse ações menos restritivas para o avanço do crescimento econômico. Com o 

amadurecimento das discussões e a proliferação dos conceitos híbridos, em 1983, foi criada 

pela Assembleia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD). O objetivo dessa Comissão foi o de “[...] reexaminar as questões 

críticas do meio ambiente e de desenvolvimento, visando dar uma nova compreensão do 

problema, além de elaborar propostas de abordagem realistas” (WCED, 1987, p. 4).  

Em 1987, foi apresentado o "Relatório Brundtland", conhecido também como “Nosso 

Futuro Comum”, que serviu para difundir amplamente o conceito de desenvolvimento 

sustentável como aquele, de acordo com a World Comission on Environment and Development 

– WCED (1987): 

a) que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades, no qual, sobretudo, as 

necessidades essenciais dos pobres do mundo devem receber a máxima prioridade; 

b) tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não só em alguns 

lugares e por alguns anos, mas também em todo o planeta e até um futuro longínquo; 

c) um objetivo a ser alcançado não só pelas nações ‘em desenvolvimento’, mas também 

pelas industrializadas.  

De acordo com Silva (2000), foram ignoradas questões relativas aos padrões de 

consumo e produção existentes, não se debatendo, por exemplo, a não possibilidade de estender 

para todos os padrões existentes nos países mais ricos, assim, como afirma Brüseke (1996, p. 

107),  

[...] o relatório Bruntdland define ou pelo menos descreve o nível de 

consumo mínimo partindo das necessidades básicas, mas ele é omisso na 

discussão detalhada do nível máximo de consumo (e de uso de energia etc.) 

nos países industrializados.  
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Lélé (1991) destaca a abordagem tecnocentrista adotada no relatório, que pouco diz 

sobre a existência e a magnitude de limites biofísicos para o crescimento econômico. Mas, o 

caráter amplo da definição, no entanto, fez do relatório Brundtland um ponto pacífico entre 

diferentes correntes de pensamento acerca da necessidade de se compatibilizar questões de 

ordem econômica, ambiental e social, sendo um ponto de sustentação para a proliferação de 

produções e o aumento do interesse no assunto.  

Como continuidade de encontros organizados pela ONU acerca do tema, em junho de 

1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD), referenciada no “Relatório Brundtland” (ou “Nosso Futuro 

Comum”).  A Conferência do Rio, conhecida popularmente como “Rio 92” ou “Eco 92”, 

realizou uma série de acordos e compromissos coletivos. A Declaração do Rio sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (1992), em seu princípio número 1 estabeleceu que 

 

“os seres humanos constituem o centro das preocupações do 

desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, têm o direito a uma vida 

saudável e produtiva em harmonia com o ambiente natural” (CNUMAD, 

1996, p. 1). 

 

Neste evento pontos importantes para uma trajetória de desenvolvimento que busca a 

sustentabilidade foram abordados e requalificados em relação ao Relatório “Nosso Futuro 

Comum”, tais como: aspectos relacionados ao consumo energético, consumo de matérias 

primas, conservação da biodiversidade e a proteção aos ecossistemas frágeis.  A originalidade 

do evento coube à discussão de outros temas, tais como a equidade na distribuição das riquezas, 

as oportunidades e as responsabilidades dos cidadãos sob a nova perspectiva de 

desenvolvimento, buscando-se abordar novas formas de conduta desejáveis que promovessem 

relações mais equitativas entre nações. 

Dentro da Conferência do Rio emergiu também a Agenda 21, primeiro esforço de 

grandes proporções para a efetivação do desenvolvimento sustentável na prática, que “constitui 

um programa de ação voltado para a implementação dos princípios estabelecidos na Declaração 

do Rio” (BRASIL, 1995, p. 12). O objetivo da Agenda 21 girou ao redor de um programa de 

ações próprias para se chegar ao desenvolvimento sustentável, onde, de acordo com Caúla 

(2007, p. 40) “imperam o ensino e a conscientização ambiental no mundo, com o objetivo de 

possibilitar uma real compreensão e execução dos programas nela contidos”. 
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Para Silva (2005) a Agenda é um plano de ação para ser adotado em todas as escalas, 

global, nacional e local, a fim de constituir um novo padrão de desenvolvimento para o século 

XXI. A intenção é embasar a ação transformadora tanto dos governos quanto da sociedade civil 

em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente, ação transformadora que é 

baseada na sinergia entre sustentabilidade ambiental, social e econômica. 

Cabe ressaltar que a Agenda 21, segundo Adolfato (2007), é tratada como uma soft law, 

ou seja, um documento político de fins éticos e um acordo de compromisso entre partes, não 

sendo normativo ou técnico, mas sim uma agenda de intenções que não são obrigatórias para 

seus signatários. 

Na prática, a Agenda 21, no âmbito global, tornou-se, de acordo com Silva (2000, p. 

17), 

 

(...) uma das referências obrigatórias na elaboração de planos de ação 

ou de pesquisas associadas aos temas socioambientais, bem como para o 

desenvolvimento de políticas públicas que se pautem na implementação de 

perspectivas sustentáveis. 

 

No entanto, a própria elaboração de Agendas 21 locais se mostrou uma ação que não 

perseverou em diversos locais, tendo o próprio Brasil alcançou resultados tímidos em relação 

aos objetivos traçados, como aponta o próprio balanço do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 

2012). 

De forma geral, a noção do conceito de desenvolvimento sustentável apresentada, na 

visão de Veiga (2009) se mostrou como um conceito político e amplo para o progresso 

econômico e social, onde se agregam mudanças qualitativas que buscam possibilitar o acesso a 

formas sociais mais amplas, que incentivem a criatividade humana e responda às aspirações da 

coletividade. 

 

5.2.2.3 Outras Vertentes e abordagens da construção da sustentabilidade 

 

Ao largo das definições acerca da sustentabilidade, formalizadas pelos organismos da 

ONU, outras concepções de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, foram 

concebidas e trabalhadas ao longo das últimas décadas. 

Primeiramente, cabe aqui dizer que utilização dos termos desenvolvimento sustentável 

e sustentabilidade tende a ocorrer indiscriminadamente, de forma a tratar os dois como 

sinônimos, pois, como afirma Gibson (2006), não há indícios de diferenças evidentes entre eles, 
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nem sequer sobre qual termo é o mais amplo, como defende Silva et al. (2005), ao afirmar que 

sustentabilidade é um objetivo maior e desenvolvimento sustentável é um meio para este 

objetivo.  

Apesar de oriundos de paradigmas distintos da ciência, como economia, biologia e 

ecologia, os dois termos incorporam as mesmas premissas, ora com vertentes voltadas para a 

sustentabilidade ecológica, ora para o bem-estar social, e vêm sido trabalhados como um 

conceito em construção, que cada vez mais incorpora problemáticas que vem sendo tratadas ao 

longo dos tempos.  

Exemplo notável de construção de conceito que fugiu à dicotomia sustentabilidade 

ecológica e bem-estar, de forma a buscar uma aproximação destas vertentes imbuída de um 

olhar social, é o ecodesenvolvimento, construído na década de 1970 pelos pesquisadores 

Maurice Strong e Ignacy Sachs.  Este foi conceituado, segundo Sachs (1986), como uma forma 

de desenvolvimento que considera as potencialidades de cada ecossistema para condicionar o 

desenvolvimento à utilização de técnicas apropriadas, assim como a exploração eficaz e 

racional dos recursos naturais, sempre com a ativa participação das populações locais. Dessa 

forma, o conceito instituiu três princípios básicos: eficiência econômica, justiça social e 

prudência ecológica.  Nesse conceito, são cinco principais dimensões existentes da 

sustentabilidade, que devem ser consideradas simultaneamente no processo de planejamento do 

desenvolvimento, estas são: 

a) sustentabilidade social - equidade na distribuição de bens e de serviços, atendendo a 

necessidades materiais e não-materiais; 

b) sustentabilidade econômica – eficiência na alocação e gestão recursos disponíveis em 

uma sociedade; 

c) sustentabilidade ecológica – diretamente relacionada com os impactos das atividades 

humanas sobre o meio ambiente, seu foco está na racionalização dos processos 

produtivos e o consumo final, buscando a ecoeficiência plena do sistema;  

d) sustentabilidade espacial - maior equilíbrio na distribuição territorial dos 

assentamentos humanos; 

e) sustentabilidade cultural – recrudescimento das especificidades culturais locais, 

privilegiando soluções endógenas (SACHS, 1993). 

Cabe destacar que, até então, as discussões foram tocadas por instituições e 

pesquisadores mais ligados com a preocupação da sustentabilidade ambiental do 

desenvolvimento (DUARTE, 2013).  
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Outras conceituações se basearam na adaptação de teorias científicas, como a dos 

sistemas complexos, apresentada por Bossel (1999), que afirma que o conceito de 

desenvolvimento sustentável tem de ser dinâmico, pois a sociedade humana e o meio ambiente, 

sistemas complexos, adaptativos, coevoluem em interação mútua, estando em constante 

mudança, que se materializa nas dimensões ambientais, sociais, ecológicas, econômicas, legais, 

culturais, política e psicológica.  

Neste sentido, a perspectiva futura é a escala de observação, pois é nela que se podem 

vislumbrar ameaças e oportunidades, onde a taxa de mudança do comportamento do homem 

em relação ao meio ambiente (se ultrapassa a habilidade do sistema de responder ou não) deve 

definir a viabilidade do sistema. De acordo com Bossel (1999), a sustentabilidade sempre foi 

tida como algo implícito, pois nenhuma sociedade promoveu a sua própria insustentabilidade 

de forma consciente. Porém, fato é que o tema da sustentabilidade, apesar de cada vez mais 

expansivo, acabou se popularizando pela sua forma simplificada de ilustração. Mais 

precisamente, o Tripple Bottom Line, ou os três pilares da sustentabilidade, tornou-se o modelo 

de ilustração da sustentabilidade mais amplamente adotado e difundido, tanto em relação à 

formulação de indicadores de sustentabilidade, quanto de ferramentas de gestão de 

responsabilidade social (LOUETTE, 2007).  

Proposto em 1990 por John Elkington (1997), britânico fundador da ONG 

SustainAbility, os três pilares da sustentabilidade são representados no diagrama de Venn 

(figura 2), fazem alusão à sustentabilidade como sendo a área de interposição dos círculos da 

dimensão social, econômica e ecológica (BOFF, 2012).  

Figura 2 – Diagrama de Venn 

 

Fonte: (GIBSON, 2006, modificado pelo autor). 

 

A utilização dos três pilares em estudos tem se mostrado negligente com relação às 

interpendências e interposições entre as dimensões, de forma a manter a persistência em se, 
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analiticamente, analisar cada pilar de forma separada (KEMP et al. 2005). Tal visão encoraja a 

realização de trade offs que parte do pressuposto de balanceamento de perdas entre as três 

esferas, enquanto que questões prioritárias para a sociedade, como saúde, qualidade de vida, 

desenvolvimento humano de comunidades e liberdade para a tomada de escolhas são resultado 

da interseção das esferas sociais, ambientais e econômicas, ou seja, são tão híbridas que ao 

serem abordadas de forma fragmentada geram trade offs evitáveis, a partir do uso de outra 

perspectiva não fragmentária (GIBSON, 2006).   

Independentemente das formas como a sustentabilidade tem sido trabalhada, as 

potencialidades do termo, em processo de contínua construção e desconstrução, pressupõem 

aspectos essenciais, que formam um núcleo acerca do que é sustentabilidade e quais são os 

desdobramentos que esta ideia representa aos padrões atuais de planejamento, gestão e ação, 

tanto no âmbito global como no local. 

Dentre várias, a definição de Gibson et al. (2005) mostra-se como uma proposição 

pertinente, voltada para a orientação de iniciativas para a sustentabilidade, a partir do auxílio 

na compreensão das várias implicações que o termo tem para o pensamento contemporâneo.  

Quadro 1 – Definição de sustentabilidade 

Conceito de sustentabilidade é: 

Um desafio para o pensamento e a prática convencional; 

Relacionado tanto ao bem-estar em curto prazo, como em longo prazo; 

Conceito compreensivo, cobrindo todas as questões centrais da tomada de decisão; 

O reconhecimento de ligações e interdependências, especialmente entre os humanos e 

fundações biofísicas para a vida; 

Incorporado em um mundo de complexidade e surpresa, onde a abordagens em torno da 

precaução são necessárias; 

O reconhecimento tanto de limites invioláveis quando oportunidades infinitas para a 

inovação criativa; 

Sobre um processo em aberto, não um estado; 

Sobre meios e fins interligados – cultura e governança, assim como ecologia, sociedade 

e economia; 

Tanto universal quanto dependente do contexto. 

Fonte: (GIBSON et al., 2006, p. 62, tradução nossa). 

 

A partir da construção de um entendimento acerca do termo, várias formas de 

operacionalização para a tomada de decisão foram propostas. A de Gibson et al. (2005) mostra-
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se uma das principais em virtude da problematização do triple bottom line para construção de 

uma ferramenta que busca superar tais problemas e propor uma abordagem sensivelmente 

voltada para a integração entre os elementos transversais, que compõem o termo 

sustentabilidade, e geram, na interconexão entre eles, efeitos secundários, múltiplos feedbacks 

e outras interações que não podem ser avaliadas e calculadas a partir de esferas mais ou menos 

estanques. 

Quadro 2 – Critérios integrativos genéricos para avaliação de sustentabilidade  

Critérios genéricos para avaliação da sustentabilidade  

Integridade do sistema 
socioecológico 

Construir relações sociedade-ambiente que estabeleçam e 
mantenham a integridade dos sistemas socioambientais em 
longo prazo, e protejam as funções ecológicas que são 
insubstituíveis e das quais dependem a vida humana e a 
qualidade ambiental 

Recursos suficientes 
para subsistência e 

acesso a oportunidades 

Garantir que cada indivíduo e cada comunidade tenham 
sustento suficiente para uma vida digna e que todos tenham 
oportunidade de buscar melhorias de forma a não comprometer 
a capacidade de sustento das gerações futuras 

Equidade intrageracional 

Garantir que suficiência e oportunidade de escolha estão sendo 
buscadas para todos de modo a reduzir lacunas entre os ricos e 
pobres (de saúde, segurança, reconhecimento social, influência 
política, etc.) 

Civilidade socioambiental 
e governança 
democrática 

 

Criar capacidade, motivação e inclinação em indivíduos, 
comunidades e outros órgãos de decisão a aplicar requisitos de 
sustentabilidade, por meio de decisões mais abertas e 
baseadas em boas informações, de estímulos à conscientização 
mútua e à responsabilidade coletiva, e do emprego de práticas 
mais integradas em decisões administrativas, de mercado e 
pessoais 

Precaução e adaptação 

Respeitar incertezas, evitar os riscos de danos graves ou 
irreversíveis, para os fundamentos da sustentabilidade, mesmo 
que sejam pouco compreendidos. Planejamento deve ser 
voltado à aprendizagem, deve haver preparo para situações de 
surpresas, e desenvolver gestão adaptativa. 

Integração entre situação 
atual e de longo prazo 

Aplicar todos os princípios de sustentabilidade ao mesmo 
tempo, buscando benefícios mútuos e ganhos múltiplos 

Fonte: (GIBSON et al., 2006, tradução nossa). 

 

Pensada para servir como uma ferramenta de referência para o auxílio à tomada de 

decisões relativas a políticas, planos e programas voltados para o tema, a proposta de Gibson et 

al. (2005) busca ser radicalmente integradora, no sentido de mesmo abordar a sustentabilidade 

quebrando-a em princípios que não podem ser encarados como sendo eminentemente 

ambientais, sociais ou econômicos, mas sim fruto de intensa interação entre eles. Outro aspecto 

é o foco nas incertezas que permeia a busca por objetivos, que devem ser atingidos em diferentes 

escalas de tempo, do curto ao longo prazo. 
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Optou-se nesse trabalho por adotar a concepção de sustentabilidade de Gibson et al. 

(2006) por uma série de motivos, os primeiros dizem respeito às características integradoras 

acima descritas; outros dizem sobre ela ser uma ferramenta voltada para a aplicação prática no 

suporte à tomada de decisões, no intuito de guia-las para uma mudança de direção que vise à 

sustentabilidade. É neste ponto que a proposta de Gibson et al. (2005) coaduna com o conceito 

de governança, em geral, pois a ferramenta busca proporcionar grandes oportunidades para se 

perseguir a sustentabilidade no processo da tomada de decisões, sejam elas relativas ao 

mercado, no contexto principalmente das corporações, mas também aquelas relativas aos 

indivíduos e a coletividade (KEMP et al. 2005), no que tange aos direitos relacionados à 

qualidade de vida e ao meio ambiente equilibrado, por exemplo.  

 

5.2.2.4 Indicadores de sustentabilidade 

 

Quando se pensa em sustentabilidade de forma geral, o provimento e o acesso de 

informações de qualidade se apresenta como condição basal para a construção de um novo 

paradigma para a sociedade. O capítulo 40 da Agenda 21 enfatiza que todos, dos setores privado 

e público ao cidadão comum, são usuários e provedores de informação, sendo assim, todos 

necessitamos de informações em todos os níveis, desde a tomada de decisões em níveis 

superiores como a ação em aspecto comunitário ou individual.  

Para tal, a Agenda 21 enfatiza a necessidade de se prover informação consistente, de 

modo a se reduzir as diferenças, em matéria de dados, relativas à melhoria da disponibilidade 

da informação.  

Papel importante neste contexto é desempenhado pela confecção de indicadores, que 

são, como afirma Kayano e Caldas (2001), instrumentos de democratização de informações que 

permitem uma leitura da realidade social; são denominadores comuns que funcionam para o 

diálogo entre diferentes partes interessadas, em geral.  

De acordo com a OECD (1994), indicadores são como um parâmetro ou valor derivado 

de parâmetros que apontam e fornecem informações sobre o estado de um fenômeno, com uma 

extensão significativa.  

Assim sendo, os indicadores possuem, intrinsecamente, o poder de transmitir as 

informações que objetiva, a fim de tornar claro uma série de fenômenos que não são observáveis 

de imediato (JANNUZZI, 2005).  
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Nascimento (2005) destaca que os indicadores podem expressar situações 

multidimensionais, como qualidade de vida, felicidade, saúde, ou seja, incorpora diferentes 

aspectos. 

Os indicadores podem ser divididos em: 

- Indicadores sistêmicos ou descritivos: traçam um grupo de medidas individuais 

relacionadas a diferentes questões do ecossistema e do âmbito social, com o objetivo de 

comunicar as informações mais relevantes para os tomadores de decisão; 

- Indicadores de performance: são utilizados para comparar e fornecer informações 

sobre o grau de sucesso na realização de determinadas metas, podem ser utilizados dentro de 

diversas escalas. Tanto indicadores sistêmicos como os de performance possuem limitações e 

qualidades, sendo mais ou menos eficientes em distintas situações (HARDI; ZDAN, 1997). 

Quanto à natureza dos indicadores, estes se dividem entre: 

- Indicadores-síntese: expressos pela utilização de indicadores que são agregados entre 

si, recebem uma ponderação e apresentam um resultado simples, absoluto;  

- Sistemas de indicadores: representam uma coleção de vários indicadores que são 

organizados de acordo com a natureza de suas dimensões e que não são ponderados, devendo 

ser estudados individualmente ou de forma conjunta com outros indicadores da mesma 

natureza, sendo a sua visualização como semelhante ao painel de um avião, em que diferentes 

resultados, ao serem lidos individualmente, proporcionam ao usuário construir a sua própria 

interpretação (SARTORI, 2012). 

 

5.2.2.5Uso de indicadores de sustentabilidade no processo de tomada de decisão 

 

No aspecto da tomada de decisão, intensificou-se, desde a década de 1990, a busca por 

ferramentas capazes de reduzir a incerteza nesse processo. 

Nesse contexto, a concepção e utilização de indicadores para o processo de tomada de 

decisão se mostra como tendência crescente em diferentes segmentos. Tidos como sinais 

referentes a eventos e sistemas complexos (HARDI; BARG, 1997), os indicadores se tratam de 

pedaços de informação que apontam para características dos sistemas, realçando o que está 

acontecendo. Eles são utilizados para simplificar a comunicação sobre os eventos mais 

compreensíveis e quantificáveis, mas devem ser considerados como um modelo, e não a 

realidade em si (HARDI; ZDAN, 1997). 

Ponto importante reside na necessidade de se identificar quais são os relacionamentos 

essenciais de cada sistema, o que permite dizer que há uma subjetividade que pode estar 
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implícita ou explícita em uma estrutura do sistema de informações, já que essa identificação 

parte das escolhas dos especialistas (BOSSEL, 1999).  

De acordo com Hardi e Zdan (1997), uma estrutura eficiente tem de auxiliar a 

determinação de prioridades no processo de escolha dos indicadores, expor as ligações 

importantes ao sistema que cada subssistema possui entre eles e identificar quais indicadores 

podem ser mais importantes no futuro.   

Diante da utilização de indicadores para o monitoramento de sistemas complexos, como 

a sociedade no âmbito da sustentabilidade, a criação de indicadores, segundo Hardi e Zdan 

(1997), foi guiada pela busca por uma comunicação eficiente dos resultados para o público 

geral, assim como para os tomadores de decisão, o governo e a sociedade civil em geral.  

Moldan e Bilharz (1997) afirmam que a tomada de decisão é resultante da interação 

entre valores, tradições e diferentes inputs, que são característicos a cada esfera da sociedade.  

O processo decisório, figura 3, se constitui num ciclo e ocorre em cinco fases, que são: 

identificação do problema; crescimento da consciência acerca do problema; formulação de uma 

política para sanar o problema; implementação da política; e avaliação do sucesso da política 

na solução do problema.  

A utilização de indicadores em todas as fases do processo de tomada de decisão busca 

proporcionar, então, o aumento da efetividade e da racionalidade dos processos, pois 

proporciona o uso consciente e apropriado das informações, agindo, assim, tanto para se criar 

diagnósticos de situações atuais, como prognósticos e desenho de possíveis cenários futuros.  

Figura 3: Ciclo do processo de tomada de decisão 

 

Fonte: (MOLDAN; BILHARZ, 1997, modificado pelo autor). 

Identificação do 
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Implementação 
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sucesso da 
política na 
solução do 
problema
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No âmbito da sustentabilidade, suas virtudes residem no seu potencial de munir o 

processo de tomada de decisão, ao incluir ao contexto informações relevantes, do 

estabelecimento até o acompanhamento das ações pelas partes interessadas. (VAN BELLEN, 

2005; MALHEIROS ET AL., 2008; VEIGA, 2010). 

Dessa forma, o indicador tem de ser considerado importante tanto pelos tomadores de 

decisão quanto pelo público para ser tido como representativo. No entanto, as proposições em 

que, minimamente, os aspectos ambientais, econômicos e sociais são levados em consideração, 

são escassas e, por vezes, ineficazes, como aponta Pintér et al. (2012), com relação à realidade 

dos países da União Europeia e membros da OECD.  

Com relação à isso, a discussão sobre a relevância dos indicadores face à sua baixa 

adesão no cotidiano dos processos de tomada de decisão atinentes à sustentabilidade passa pelo 

seu processo de elaboração, seriam os indicadores produzidos sensíveis  à sustentabilidade? 

 

5.2.2.6 Produção de indicadores de sustentabilidade 

 

Em relação à produção de indicadores relativos à performance, Quiroga (2001) afirma 

que eles devem propor um conceito de sustentabilidade que deve estar presente enquanto um 

conjunto genérico de ideias sintetizados nos valores e metas que permeiam todos os indicadores. 

As fases de concepção dos indicadores, sejam conjuntos, sistemas ou indicadores-

síntese, devem buscar a comunicação eficiente com os potenciais usuários, dos setores público 

e privado à sociedade civil, como condição essencial para a constituição da representatividade 

necessária ao instrumento (HARDI, ZDAN, 1997; GALLOPIN, 1996).  

Quiroga (2001) organizou os pré-requisitos em condições a serem atendidas pelas 

proposições, essas demandariam dos indicadores as seguintes qualidades: 

- Ter escala definida, ao se trabalhar com valores discerníveis, padrões inteligíveis; 

- Apresentar facilidade de monitoramento, ao se buscar o ótimo em relação ao mínimo 

de tempo possível de aplicação, tecnologias aplicáveis e custo; 

- Ter enfoque preditivo; 

- Revelar desejos e vontades políticas; 

- Possuir periodicidade adequada; 

- Possuir sensibilidade adequada em relação àquilo que aborda; 

- Fontes de informação; 

- Ser um modelo adequado; 
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- Definir temas prioritários; 

- Possuir aceitabilidade; 

- Ser Compreensível; 

- Ter embasamento científico (QUIROGA, 2001). 

Outra produção relevante acerca da definição de condições a serem atendidas pelos 

novos indicadores foi dada por um grupo de cientistas e lideranças, na década de 1990, sob a 

promoção e coordenação da International Institute for Sustainable Development – IISD.  

Os Princípios de Bellagio, nome que faz alusão à comunidade italiana que recebeu o 

encontro, foram concebidos para serem princípios e critérios norteadores para a elaboração de 

novos modelos de indicadores relacionados à sustentabilidade, sob uma perspectiva holística. 

Assim, espera-se que os princípios auxiliem na concepção de indicadores capazes de gerar 

informações relevantes e confiáveis para permitir uma avaliação de uma determinada realidade, 

em relação à busca pela sustentabilidade (SARTORI; SILVA, 2013; PINTÉR ET AL., 2012; 

BOSSEL, 1999; HARDI, ZDAN, 1997).  

Os princípios foram compostos de perguntas que devem ser respondidas em diferentes 

etapas:  

- No tipo de avaliação da sustentabilidade a ser ensejada; 

- Na escolha do método que as avaliações utilizarão;  

- Na definição da escala espacial, temporal e temática das avaliações;  

- Na maximização de seu impacto perante os tomadores de decisão e o público em geral 

(BAKKES, 2012). 

Face à dinamicidade e complexidade da realidade a ser avaliada pelos modelos de 

indicadores, os Princípios de Bellagio também sofreram revisões, sendo a última realizada em 

2009, na Coréia do Sul.  

Responsável pela definição do novo nome dos princípios, agora BellagioSTAMP, a 

última revisão culminou na redefinição dos princípios, a fim de se extinguir ambiguidades e 

duplicações, além de tornar os princípios mais sucintos, saindo de dez para oito princípios 

(HARDI, ZDAN, 2009). 

Outro aspecto redefinido foi o próprio ponto focal dos princípios, agora pensado como 

um novo conjunto de princípios voltados para auxiliar a concepção de indicadores cujo objetivo 

seja de avaliar a tendência, ou não, de rumo à sustentabilidade.  

Dessa forma, os princípios BellagioSMART são descritos pelo quadro 3. 
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Quadro 3 – Princípios BellagioSMART 

Princípios Descrição 

Princípio 1: 

Estabelecimento de visões 

Proporcionar bem-estar dentro da capacidade da biosfera 

e mantê-la em condição para as gerações futuras 

Princípio 2: Considerações 

essenciais 

Bem-estar dos subsistemas e interação entre eles 

A adequação dos mecanismos de governança 

Dinâmicas, tendências atuais e padrões de mudança 

Riscos, incertezas e limites 

Implicações para o tomador de decisão 

Princípio 3: 

Escopo adequado 

Horizonte de tempo apropriado 

Escopo geográfico apropriado 

Princípio 4: 

 Estrutura e indicadores 

Domínio dos principais indicadores 

Inferir tendências e criação de cenários 

Métodos padronizados de medição 

Comparação dos valores com metas e padrões 

Princípio 5: Transparência 

Indicadores e resultados sejam acessíveis para o público 

Tornar clara as escolhas, suposições e incertezas 

Revelar as fontes de dados e métodos 

Revelar fontes de financiamento e conflitos de interesse 

Princípio 6: Comunicação 

efetiva 

Utilizar-se de linguagem clara e simples 

Apresentar informações de forma justa e objetiva 

Usar ferramentas visuais e gráficos inovadores 

Tornar os dados disponíveis 

Princípio 7:  

Ampla participação 

Refletir o ponto de vista do público 

Envolver usuários da informação 

Princípio 8: Continuidade e 

capacidade 

Repetição de mensuração 

Capacidade de resposta à mudança 

Desenvolvimento e capacidade adequada 

Aprendizado e melhoria contínua 

Fonte: (BAKKES, 2012, modificado pelo autor). 

 

Em relação aos potenciais usuários destes princípios, o BellagioSMART foi pensado 

para comunidades envolvidas no desenvolvimento de sistemas de avaliação e sua comunicação, 

envolvidas em projetos ou políticas em que a avaliação da sustentabilidade constitui potencial 

fonte de informações para o processo de tomada de decisão (PINTÉR ET AL., 2012). 

Neste ponto, a produção e utilização de indicadores adequados e sensíveis àquilo que 

eles pretendem aferir, a tendência à sustentabilidade, mostra-se extremamente útil e relevante 
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para o processo de tomada de decisão, como afirma Gallopin (1996). Mas como o ambiente de 

tomada de decisão, em que ocorrem a definição de políticas e metas de atendimento de 

sustentabilidade, insere a sustentabilidade e suas métricas em seus objetivos em setores 

produtivos privados? A convergência entre governança, sustentabilidade e transparência 

ajudam a contextualizar a sustentabilidade como valor no ambiente contemporâneo produtivo, 

num contexto que vai dos tomadores de decisão às partes envolvidas. 

 

5.1.3 Governança para a sustentabilidade 
 

5.1.3.1 Pressupostos  

 

Este subtema trata da interdependência da governança e sustentabilidade, desde a 

abordagem da necessidade de processos, estruturas e princípios de governança para a 

consecução dos objetivos da sustentabilidade, quanto da busca pela incorporação da 

sustentabilidade no âmbito da governança corporativa, para o alargamento da visão financeira 

até uma abordagem mais ampla, que leva em conta aspectos sociais e ambientais em pé de 

igualdade.  

Por fim, é tecida uma discussão acerca da adoção de mecanismos de governança 

corporativo voltados para a institucionalização da sustentabilidade e suas dificuldades 

encontradas na produção científica pertinente. 

 

5.1.3.2 Governança para a sustentabilidade: da escala global à escala corporativa 

 

Na escala de adoção global da sustentabilidade, a governança surgiu como um ponto 

nevrálgico para a implementação das práticas oriundas deste ideário. 

A Rio +10, nome pelo qual foi conhecida a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, em Johannesburg, abordou a preocupação oriunda da falta de capacidade de 

implementação das resoluções voltadas para pôr a sustentabilidade, seu mecanismos, acordos e 

formas de mensuração, em prática. A aplicação da Agenda 21 foi a principal preocupação, tanto 

em relação às suas diferentes escalas, do nacional ao local; quanto pelos responsáveis por isso, 

os governos e também os cidadãos (UN, 2002).  

A falta de obrigações, materializadas em leis, por parte dos Estados, para se cumprir os 

acordos realizados na Rio 92, motivou a constituição de um “Plano de Implementação” para o 

desenvolvimento sustentável. Nele, foi expresso que a boa governança dentro de cada país, mas 

também em nível internacional, são essenciais para o desenvolvimento sustentável (UN, 2002). 
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A necessidade de governança para implementar uma ideia, a sustentabilidade, vista 

como um caminho de mudança em si, é tida por alguns autores como uma condicional, ou seja, 

sem governança não se pode alcançar o desenvolvimento sustentável. Isso porque o 

desenvolvimento sustentável requer a incorporação de novas condutas, instituições, acordos, 

métodos e formas de pensamento, pois sem mudanças estruturais, torna-se difícil, ou 

praticamente inviável, responder à grande complexidade socioambiental existente (ZEIJL-

ROZEMA et al.; 2008; KEMP et al. 2005). 

A reestruturação das maneiras de se governar, expressa no termo governança, para a 

consecução do desenvolvimento sustentável, passou a ser discutida através da junção dos 

termos, de forma que surgisse a expressão governança para o desenvolvimento sustentável. Tal 

termo já possuía ligações próximas com a governança, tais como a necessidade da existência 

de uma série de ideias normativas, que poderiam ser adaptadas para promover a sustentabilidade 

(MEADOWCROFT, 2007)., tais como:  

a) Proteção do meio ambiente e das funções essenciais que dão suporte a vida; 

b) Promoção do bem-estar humano, em especial com relação às necessidades dos 

pobres; 

c) Preocupação com o bem-estar das populações futuras; e 

d) Participação pública na tomada de decisão relativa ao meio ambiente e o 

desenvolvimento.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu 

no Rio de Janeiro em 2012 e ficou conhecida como Rio +20, possuiu também o objetivo de 

discutir sobre as formas de renovação do compromisso político, estendido a governos, 

sociedade civil e outros setores, com o desenvolvimento sustentável.  

Nesta conferência, um dos temas trabalhados esteve relacionado às estruturas 

institucionais para o desenvolvimento sustentável. No documento, The Future We Want, 

enfatizou-se que a estrutura institucional se refere à governança para o desenvolvimento 

sustentável, em nível global, regional, nacional e local; com discussões sobre o papel das 

instituições, processos, estruturas, princípios e compromissos relacionados com a 

implementação do desenvolvimento sustentável (UN, 2012).  

A ideia de se juntar governança e sustentabilidade já havia sido pauta de discussões na 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente (CMMAD), que sublinhou o fato de que a ONU e 

suas agências associadas sempre trabalharam as duas questões separadamente, de forma a 

sugerir que os termos devessem andar juntos (COMMOMWEALTH SECRETARIAT, 2011).  
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Enquanto termo composto, a governança para o desenvolvimento sustentável, ou 

sustentabilidade, visto neste trabalho como termos análogos, é conceituado na academia como 

um meio voltado para se dirigir o desenvolvimento rumo à sustentabilidade. Para isso, ele é 

revestido por: 

a) uma coleção de estruturas, regras, leis, acordos e mecanismos (dentro de esferas 

políticas, legais e administrativas) incrustados pela visão da sustentabilidade e da 

tomada de decisão participativa; 

b) processo contínuo, que envolve metas e objetivos de curto, médio e longo prazo; 

c) abertura para envolvimento e participação das partes interessadas (stakeholders), 

oriundas de diferentes setores e em diferentes escalas, como o Estado, o setor privado e 

a sociedade civil;  

d) educação e comunicação voltadas para a sustentabilidade; 

e) redes de interconexão entre diferentes escalas e níveis; 

f) espaços dinâmicos, para o diálogo e aprendizado coletivo; 

g) objetivos de longo prazo compartilhados e visão de sustentabilidade comum; 

h) integração entre políticas e ações, oriundas de diferentes instituições e esferas; 

i) resolução de tradeoffs entre aspectos econômicos, sociais e ambientais; 

j) instituições voltadas para analisar e avaliar a performance das políticas e práticas 

existentes; 

k) transparência, com relação à explicitação das decisões tomada e seus motivos; 

l) Engajamento da população para o aumento da cidadania ecológica 

(COMMOMWEALTH SECRETARIAT, 2011; MEADOWCROFT, 2007; KEMP, 

MARTENS, 2007; ZEIJL-ROZEMA et al. 2008).  

A governança para a sustentabilidade implica em algumas questões centrais, estas giram 

em torno da discussão acerca de qual visão de desenvolvimento sustentável, baseado nos limites 

do ecossistema ou no bem-estar social, por exemplo, é adotada; e qual forma de governança, 

seja abordagem top-down (modo hierárquico de relações hierárquicas entre atores); ou bottom-

up (modo deliberativo em que as relações horizontais entre atores prevalecem) seria a mais 

adequada para se alcançar à sustentabilidade (ZEIJL-ROZEMA et al.; 2008).  

Com base em Zeijl-Rozema et al, (2008), os modos de governança conjugados com as 

perspectivas de sustentabilidade são quatro, a saber: 

a) modo hierárquico e com foco na visão de sustentabilidade ecológica: a 

implementação da meta de desenvolvimento sustentável é decidida pelo ator que possui 

mais força no processo, frequentemente o Estado, devido à relação hierárquica existente. 
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As soluções e ideias voltadas para nortear o processo rumo à sustentabilidade são 

majoritariamente pautadas no domínio técnico e científico. As desvantagens 

relacionadas a este modo dizem respeito à eventual simplificação das relações 

socioambientais complexas e a atenção exagerada em alguns dos aspectos existentes, 

como a redução da emissão dos gases do efeito estufa, delegando outras inter-relações 

a um segundo plano. O monitoramento e avaliação dizem restritamente respeito ao 

atendimento das metas estipuladas. Um exemplo deste modo na prática é o Protocolo 

de Quioto (GRUBB et al., 1997); 

b) modo deliberativo de governança e com foco na visão de sustentabilidade 

ecológica: especial atenção é dada sobre os caminhos possíveis para se alcançar as metas 

de sustentabilidade, para isso o monitoramento e a avaliação recebem especial atenção. 

O nível de sustentabilidade é definido pela ciência, baseada nos limites ecológicos, o 

que traz consigo a incapacidade de entendimento acerca das complexidades inerentes à 

sociedade, seu modo de vida e sua relação com o meio ambiente, ou seja, de como 

contemplar a satisfação do paradigma de sustentabilidade com a necessidade de atender 

as demandas por bem-estar social. Exemplo deste modo na prática é a Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), apoiado pelas Nações Unidas; 

c) Modo hierárquico e com foco no bem-estar: o ator principal, na maioria das 

vezes o Estado, reconhece que as metas de desenvolvimento são guiadas pelo contexto 

social e por aquilo que é considerado necessário ao bem-estar. Dessa forma, as metas 

podem se alterar ao decorrer do tempo, o que faz com que as atividades de 

monitoramento e avaliação deste modo de governança para sustentabilidade também 

alterem seus objetivos, para responder às mudanças. Exemplo deste modo na prática são 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM (UN, 2012); 

d) Modo deliberativo e com foco no bem-estar: as relações horizontais entre Estado 

e outros setores sociais se traduzem em negociações, tanto para a definição de metas 

quanto para o levantamento das formas possíveis de implementá-las. O diálogo entre 

setores objetiva especialmente a superação ou minimização dos trade-offs inerentes à 

tomada de decisão (FARRELL et al., 2005). O processo de busca pelo desenvolvimento 

sustentável é visto como mais importante do que atingir a própria meta, já que ela é 

negociada e trabalhada pelas partes envolvidas (stakeholders) de acordo com os 

contextos sociais de cada época. O monitoramento e avaliação estão focados no 

processo e na forma como novas ideais são trabalhadas e postas em prática. Exemplo 
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deste modo na prática é a Política Holandesa de Transição de Energia (KERN; SMITH, 

2008), baseada em áreas de transição para sistemas de inovação. 

Na escala corporativa, a sustentabilidade se mostra como um constructo que vem sendo 

edificado de forma paralela com o alargamento da concepção de negócio, através da inclusão 

de fatores não econômico quantitativos. Tal construção está sendo erigida em meio a pressões 

externas e internas, estas podem ser resumidas em: 

a) Pressões de caráter coercitivo, de abordagem institucional, que parte da 

aplicação de um corpo de leis e regulamentações definidas pelo Estado, que incidem 

sobre as ações das empresas, tais como leis e normas que disciplinam o uso da água, a 

contratação de trabalhadores e entre outros, no âmbito ambiental, social e econômico 

(PEREZ-BATRES et al., 2011; FRIEDMAN; MILES, 2002); 

b) Pressões de caráter normativo voluntário, que partem da adoção de um corpo de 

normas e regulamentações específicas de setores econômicos (Protocolo Agroambiental 

do Setor Sucroenergético de São Paulo) e do mercado, tais como bolsas de valores (ISE 

Bovespa) (PEREZ-BATRES et al., 2011); 

c) Pressão das partes interessadas, de abordagem oriunda da teoria dos 

stakeholders, ondes estes, tais como os acionistas e membros da academia, pressionam 

por mudanças organizacionais e de práticas da empresa que a conduzam a um estado de 

sustentabilidade empresarial (PEREZ-BATRES et al., 2011; LYRA; GOMES; 

JACOVINE, 2009; FRIEDMAN; MILES, 2002); 

d) Pressões internas de mercado, que demandam da empresa a adoção de práticas 

de liderança em sustentabilidade e governança corporativa, ou atendimento de 

tendências, quando não líder, como vantagens competitivas e ações diferenciais para a 

obtenção de crédito no mercado nacional e internacional, além de geração de maior 

atratividade para potenciais novos acionistas (FORMENTINI, TATICCHI, 2016; 

LLORET, 2016; AVERY; BERGSTEINER, 2011; HAHN, SCHEERMESSER, 2006; 

OECD, 2004). 

Dessa forma, a preocupação ambiental, mais especificamente, o aprofundamento da 

crise ambiental, juntamente com a reflexão sistemática sobre a influência da sociedade neste 

processo, como afirma Van Bellen (2004), interferiu de forma inconteste em diversos setores 

da sociedade e permeou a mudança de perspectiva também dos setores econômicos. Face a isso, 

o ambiente empresarial não se mostrou uma exceção, seja por pressões indiretas ou por 

transformações regulatórias, estruturais e de visão de negócio em diferentes perspectivas de 

tempo (BM&FBOVESPA, 2009; GIANSANTI, 1998). 
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Face à quase “obrigação” pela internalização na visão, estrutura, procedimentos e 

produtos das empresas, a sustentabilidade gerou diversas conceituações adaptadas para o 

contexto em questão, além do levantamento de “oportunidades”, como a evidenciação de 

“bônus” em detrimento do “ônus” embutido em seu caráter quase que impositivo. Assim, as 

principais vantagens vislumbradas com base na adoção da visão de sustentabilidade no 

ambiente empresarial giram em torno de: 

a) Identificação de novas oportunidades de negócio; 

b) Antecipação a pressões legais e da sociedade, por meio da adoção de uma visão 

estratégica propositiva suprarregulamentar; 

c) Proteção a eventuais riscos de negócio oriundos de práticas ambientais e sociais 

passíveis de penalizações; 

d) Redução dos custos de produção, decorrente da diminuição de desperdícios, 

economia de insumos e otimização de processos produtivos; 

e) Maior atração e retenção de talentos; 

f) Facilidade na captação de capital, cujo acesso demanda ações e práticas 

sustentáveis; 

g) Impacto positivo na reputação da empresa, geração de valor e aumento na 

atratividade de mão-de-obra; 

h) Fidelização de consumidores e imputação de novas qualidades, oriundas da 

certificação de procedência sustentável, no valor agregado dos produtos. (BENITES; 

POLO, 2013; BM&FBOVESPA, 2009). 

Com relação às abordagens de sustentabilidade concebidas e utilizadas no contexto 

corporativo, faz-se perceber um exercício constante de apropriação e adaptação das ideias de 

sustentabilidade, sob uma ótica predominantemente economicista em várias conceituações 

acerca do tema, que ora se definem como governança sustentável, ora como “business 

sustainability”.  

Podem-se distinguir, com base nas definições empregadas, diferenças relacionadas à 

abrangência da sustentabilidade e aos aspectos afetados por ela. De um lado, por assim dizer, a 

governança corporativa incorpora a sustentabilidade no sentido de ela ser uma habilidade para 

se manter e expandir em um longo prazo, que culmina na manutenção do valor de mercado, 

reputação de sua boa governança, bom relacionamento com proprietários, clientes e um produto 

prestigiado (SZEKELY, KNIRSCH, 2005; STARIK, RANDS, 1995). Nesta abordagem a 

sustentabilidade, quando aplicada de forma eficaz, funciona como um princípio de gestão 

inteligente, que age como um guia que orienta as corporações para a promoção de um sucesso 
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financeiro duradouro e a proteção contra eventuais riscos ambientais, financeiros e sociais 

(ACCENTURE, CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS, 2011; 

SAVITZ; WEBER, 2006). 

De outro lado, a sustentabilidade no âmbito corporativo abrange preocupações sociais e 

ambientais cuja escala de análise não se finda na companhia em si, mas na comunidade, de 

forma geral, além de abarcar as partes interessadas não proprietárias, os stakeholders, que vão 

dos acionistas à comunidade impactada pela atividade da empresa (VAN MARREWIJK, 2003).  

A visão de negócio, no contexto do desenvolvimento sustentável, é tida como “socialmente 

includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo” (VEIGA, 

2010, p. 10), de forma a se legitimar socialmente (BUSH et al., 2015). 

De modo geral, a concepção de sustentabilidade mais utilizada na escala corporativa 

desde meados da década de 1990 é a triple bottom line, que foi difundida com a publicação de 

seu livro no ano de 1997 “Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business” 

(ELKINGTON, 1997). O triple bottom line nos negócios significa a expansão do modelo 

tradicional economicista para um modelo que incorpora em seus parâmetros avaliativos a 

performance ambiental e social da corporação. (BUSH et al., 2015; SYEW, 2015; HASSINI et 

al., 2012; SAVITZ; WEBER, 2006). 

Este termo, aplicado ao contexto dos negócios, se divide em três dimensões, que são as 

diferentes formas de capital: 

a) Capital econômico: necessidade de realização de atividades somente com o lucro 

gerado e realização de outras ações que visem manter fluxo de caixa suficiente para 

produzir um retorno médio acima da média para seus proprietários em qualquer período 

determinado; 

b) capital social: formado pelo capital humano, dividido entre fatores relacionados 

aos indivíduos e a comunidade, sendo eles relacionados a fatores de capital humano, 

como habilidade, motivação e fidelização de funcionários, prestadores de serviços e 

fornecedores no primeiro caso; e também formado pelo capital social, que remete à 

qualidade dos serviços públicos, como infraestrutura básica, serviços de educação e 

também apoio ao empreendedorismo, que são características relacionadas ao ambiente 

em que a empresa se insere e também a sua interação com esse ambiente para a melhora 

desse capital, no segundo caso; 

c) capital ambiental: formado por duas concepções, de proteção ambiental e 

qualidade do meio ambiente, em que a primeira é focada no uso consciente e não 

predatório dos recursos naturais, que são insumos consumidos em processos 
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econômicos para a geração de produtos e serviços; e de outro lado enquanto manutenção 

de qualidade dos serviços ambientais, como a purificação do ar e da água, 

descontaminação de solos, reprodução de fauna e flora e de funções de caráter mais 

abrangente, como regulação do clima. (PETRY; FERNANDES, 2014; KOCMANOVÁ 

et al. 2011; ELKINGTON, 2004; DYLLICK; HOCKERTS, 2002). 

A sustentabilidade no âmbito corporativo é alcançada, então, quando as três dimensões 

são simultaneamente levadas em conta para a redução de impactos e a transformação dos 

produtos, processos e estruturas organizacionais, para uma lógica imbuída de sustentabilidade 

(FORMENTINI; TATICCHI, 2016; BOCKEN et al., 2013; ELKINGTON, 2004). 

Independente da visão de sustentabilidade adotada em âmbito empresarial, a inserção 

desta nova lógica perpassa pela adoção de mecanismos de governança voltados para 

institucionalização da sustentabilidade nos diversos níveis organizacionais e, principalmente, 

na tomada de decisão. (BENITES; POLO, 2013; BM&FBOVESPA, 2009). Há consenso de 

que a institucionalização da sustentabilidade deve ocorrer de forma totalizante, permeando 

diversas esferas em geral, tais como planejamento, produção, avaliação de desempenho e 

tomada de decisão.  

Grosso modo, os momentos de inserção da sustentabilidade ocorrem, em primeiro 

momento, na definição da visão estratégica da empresa e nas consequentes definições oriundas 

do planejamento, pois é dele que são concebidas políticas metas e planos de ação, que delineiam 

quais são os objetivos institucionais e como agir para alcançá-los. (DONAIRE, 1994). Tal 

definição serve para situar a empresa em sua área de atuação, sua função na sociedade, a forma 

como ela interfere e é interferida pelo meio socioambiental, o que é importante para definir 

quais são as partes interessadas em questão (CORREA et al. 2010), qual é o seu papel e a forma 

de relacionamento com autoridades, associações civis, fornecedores e empregados, ou seja, 

permeia toda a definição do universo em que a empresa se insere, como ela se insere e como 

ela deve se inserir. (IBGC, 2013). 

A adoção do enfoque do planejamento estratégico pressupõe a escolha por um horizonte 

de análise de longo prazo, condição básica para que métricas sociais e ambientais de 

desempenho possam ser analisadas em condições mais equânimes com as métricas econômicas 

em demonstrações contábeis, além de alargar a visão econômica, a fim de se contabilizar e 

valorizar os eventuais impactos oriundos de sua atuação. (IBGC, 2013). 

No que se refere à natureza da operação, o relacionamento com fornecedores e outros 

atores da cadeia de produção (GIMENEZ; TACHIZAWA, 2012) deve ser pautado por 

orientações permeadas por parâmetros sustentáveis, como a compra de materiais de empresas 
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que comprovem que a origem do insumo não está associada à predação dos recursos naturais e 

tampouco ao uso de mão-de-obra em condições análogas à escravidão, por exemplo.  

Outros aspectos operacionais também se manifestam na adoção de benchmarking que 

visa o uso eficiente de insumos e mão de obra, como uso de água, energia e também 

relacionados à qualidade de segurança do trabalho e saúde (GRI, 2013). 

Por fim, a análise da performance empresarial deve primar pelo balanceamento dos 

resultados econômicos com resultados sociais e ambientais, em perspectivas de curto a longo. 

Até mesmo a estipulação da remuneração e da distribuição de lucros junto aos executivos com 

base também na avaliação do seu desempenho em questões de ordem social e ambiental, serve 

como grande propulsor de “incrustação” da sustentabilidade na tomada de decisão nas 

diferentes etapas e áreas de atuação dos profissionais. (TONANI, SILVA, 2014; SZABO et al., 

2014; SAVITZ; WEBER, 2006). 

No entanto, a institucionalização da sustentabilidade encontra percalços, algumas das 

dificuldades para a institucionalização da sustentabilidade no ambiente corporativo decorrem 

da geração de custos para tal, tanto no que se refere às ações relacionadas com a estrutura de 

produção, quanto de gestão de processos e pessoas.  Exemplo disso é o investimento em novas 

tecnologias limpas e de processos mais eficientes no uso de insumos, por um lado, e gastos com 

treinamento, campanhas de conscientização juntos aos empregados e contratação de mão de 

obra especializada em questões relativas à sustentabilidade, se necessário, em outros. 

(BENITES; POLO, 2013).  

Estes custos podem ser interpretados como investimentos importantes e inerentes à 

busca por sustentabilidade em médio e longo prazo, mas, que podem vir a ser restritivos para 

empresas de pequeno e médio porte, com capacidade limitada de investimento, sendo assim, 

um fator que pode levar a impor vantagens adicionais às empresas de grande porte e, 

consequentemente, desequilibrar a concorrência entre as empresas de distintos portes dentro de 

uma mesma área de atuação.  

Outro aspecto notável é dificuldade de “incrustação” da visão de sustentabilidade na 

tomada de decisões em alguns setores. A falta de métricas de performance, compostas por 

indicadores capazes de abranger aspectos sociais, econômicos e ambientais relevantes para a 

criação de valor para a firma, ainda compromete a possibilidade de julgamento na tomada de 

decisão que não favoreça o aspecto econômico em detrimento de aspectos sociais e econômicos, 

assim como o curto prazo com relação ao médio e longo prazo (KRECHOVSKÁ; 

PROCHÁZKOVÁ, 2014; ACCENTURE, CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT 

ACCOUNTANTS, 2011). 
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Assim, a soma destes obstáculos também colabora para um contexto desfavorável para 

a criação de valores econômicos, ambientais e sociais da empresa, o que prejudica a inserção 

de aspectos de sustentabilidade na definição da visão estratégica, estruturas e mecanismos de 

governança corporativa e gestão de processos, em geral, o que impede o estabelecimento de um 

ciclo virtuoso de sustentabilidade (KRECHOVSKÁ; PROCHÁZKOVÁ, 2014; 

SUSTENTARE; SUSTAINABILITY GOVERNANCE, 2011; SILBERHORN, 2007; 

EPSTEIN; ROY, 2003). 

No entanto, algumas práticas comuns à governança corporativa e a sustentabilidade já 

se notabilizam, como é o caso das práticas de transparência, em que ocorre a divulgação de 

informações econômicas, sociais e ambientais para as partes envolvidas, de acionistas à 

sociedade em geral. Tal prática vislumbra relevantes vantagens e oportunidades, que serão 

abordadas no subcapítulo posterior. 

 

5.1.4 Transparência 
 

5.1.4.1 Pressupostos 

 

O presente subcapítulo trata da transparência enquanto princípio fundamental e comum 

entre os temas governança e a sustentabilidade, sua contextualização e práticas atuais. Para isso, 

parte da conceituação da responsabilidade social empresarial, enquanto desdobramento e 

consequência da adoção de boas práticas de governança corporativa, até sua necessidade de 

divulgação de informações, que a aproxima ao conceito de sustentabilidade.  

A transparência, então princípio de governança corporativa e sustentabilidade, é 

trabalhada no que se refere às suas características ideais e suas práticas, o que culmina numa 

breve apresentação de uma das ferramentas mais utilizadas para tal e de grande relevância para 

o presente trabalho, os relatórios de sustentabilidade.  

Os relatórios de sustentabilidade são abordados de forma genérica, enquanto ferramenta 

de divulgação de informações relativas à sustentabilidade, e não de forma específica, o que será 

realizado no capítulo “Análise da Transparência”. 

 

5.1.4.2 A responsabilidade social 

 

A ideia de que toda empresa possui uma função social e por isto deve justifica-la 

mediante a organização de sua estrutura, práticas e ações voltadas para gerar não somente valor 
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financeiro voltado para si, mas também à sociedade e ao meio ambiente em geral, está presente 

na ideia de adoção de boas práticas de governança corporativa. 

Dessa forma, a responsabilidade social empresarial se mostra um conceito vital para o 

entendimento acerca do papel das corporações sob o enfoque externo, mais precisamente em 

relação às partes interessadas que não são seus acionistas. Entretanto, as definições de 

responsabilidade social variam em terminologia, podendo ser simplesmente responsabilidade 

social, responsabilidade social empresarial, responsabilidade corporativa. Porém, seu mote gira 

em torno sempre do papel central de responsabilidade que a empresa possui na tomada de 

conhecimento e definição de ações nas áreas sensíveis aos impactos que sua atividade 

proporciona. 

A produção acadêmica voltada ao tema varia desde ações filantrópicas a questões 

sociais, financeiras e ambientais (PORTER; KRAMER, 2006). Neste sentido, definições 

correntemente utilizadas variam na cobertura de temas abordados, como a da European 

Commision (2011), que diz que é responsabilidade das empresas integrar aspectos éticos, 

sociais, ambientais e temas correlatos como direitos humanos, preocupação de consumidores, 

sociedade em geral e distribuição da riqueza na sua estratégia e operação do negócio 

(EUROPEAN COMMISSION, 2014).  

De forma similar, a ISO 26.000, Norma Internacional de Responsabilidade Social 

Empresarial, afirma que é de responsabilidade da organização os impactos sociais e ambientais 

decorrentes de suas decisões e atividades, e que estes devem ser tratados de forma ética e 

transparente, de forma a internalizar o desenvolvimento sustentável para maximizar sua 

contribuição para este. (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2010). 

A responsabilidade social empresarial, enquanto tema a ser estudado, pode ser entendida 

a partir de três principais linhas teóricas, que são a ética, contratual e estratégica.  

A abordagem ética se apoia no argumento de que as empresas são interpretadas como 

se fossem sujeitos, onde as atividades por ela realizadas estão sujeitas ao julgamento moral dos 

stakeholders. Assim, aspectos como o conjunto de crenças, rituais e normas adotadas que 

formam a cultura organizacional, bem como a ação cotidiana da empresa e seus desdobramentos 

econômicos e não econômicos são abordados. A abordagem contratual enfoca os 

desdobramentos políticos e institucionais decorrentes dos objetivos e estratégias de negócio que 

a empresa adota. Já a abordagem estratégica consiste na concepção de ferramentas que auxiliem 

a gestão dos temas sociais (FARIA, SAUERBRONN, 2008). 
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A responsabilidade social empresarial, por tratar de temas econômicos, ambientais e 

sociais, está intrinsicamente ligada à sustentabilidade, não apenas em relação a estes temas, mas 

como também na definição da transparência como princípio vital. Se a gênese de 

responsabilidade social empresarial e sustentabilidade remetem a diferentes abordagens 

técnicas e científicas, uma oriunda da administração e contabilidade e outra da área ambiental, 

respectivamente, ambas enfrentam a resolução de trade offs de diferentes naturezas na tomada 

de decisão, no ambiente de governança corporativa, com o objetivo de incluir a participação 

das partes interessadas que afetarão e serão afetadas.  

Para isso, a divulgação de informações pode ser entendida nesse contexto em dois 

tempos diferentes. Antes da tomada de decisão pode ser vista como a divulgação de argumentos 

e informações importantes e suficientes para o embasamento das partes interessadas. Já depois 

da tomada de decisão ela representa a explicitação das decisões tomadas e seus motivos, assim 

como os argumentos e informações que embasaram tal decisão (GIBSON, 2013; PINTÉR et 

al., 2012; VOSS et al., 2007). 

A divulgação das informações, no âmbito da governança corporativa e sustentabilidade, 

é abarcada pelo princípio de transparência, que se caracteriza como não somente a obrigação, 

mas também como esforço proativo na disponibilização das informações de interesse das partes 

interessadas, que não se restringem somente ao aspecto econômico, mas se expande para 

aspectos, sociais, ambientais (MOL, 2015) e outros, que estão relacionados com a 

responsabilidade da empresa e a sua criação de valores. (IBGC, 2009). A transparência 

mostrou-se, assim como a sustentabilidade, oriunda de uma preocupação crescente, que partiu 

de movimentos e produções eminentemente sociais e ambientalistas, que remontam 

principalmente das décadas de 1960 e 1970 pelo mundo, mas que transbordou para diferentes 

campos de atuação.  

No campo ambiental a transparência se mostrou como um clamor, face à falta de 

mecanismos e ações de prestação de contas que legitimassem a atuação de diferentes setores e 

do próprio Estado, o que resultou muitas vezes em um “segredo” sobre a atuação, 

frequentemente associado a impactos ambientais severos de grande magnitude. Nesse aspecto, 

a transparência no campo ambiental seguiu a mesma preocupação existente no campo social e 

político, pois a demanda por modos mais efetivos, democráticos e transparentes de governo, 

assim como de outras instituições, transborda suas áreas de atuação (GUPTA, 2010). 

A proliferação de estudos acadêmicos e o crescente debate e reflexão marcaram um 

processo de florescimento de práticas de transparência, tanto em questões relacionadas ao 

aumento de participação e poder do cidadão em geral, como democracia, participação, 
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empoderamento e engajamento ambiental; como em relação aos produtos e mercados 

preocupados na concepção de produtos “verdes” (MOL, 2015). 

Boa parte destes estudos converge para a ideia de que quanto maior for a transparência 

maiores serão os benefícios, tais como: 

a) criação de valor da empresa; 

b) motivação do capital humano; 

c) aumento da reputação e legitimidade; 

d) aumento da participação das partes envolvidas; 

e) diminuição da assimetria de informação e conflitos de agência; 

f) repercussão positiva no mercado de bolsas e valores; 

g) aumento na captação de novos investidores; 

h) melhoria do desempenho socioambiental de forma geral, entre outros (MOL, 2015; 

HAHN; KÜHNEN, 2014; AUGUSTINE, 2012; PICCOLI et al., 2012; LOZANO; 

HUISINGH, 2011; HERZIG; SCHALTEGGER, 2006, MALACRIDA; YAMAMOTO, 

2006; BACKES et al., 2006; LEVENTIS; WEETMAN, 2004). 

De forma geral, a transparência se apresenta como princípio vital para a governança, 

seja ela ambiental, corporativa e/ou sustentável. Prova disso é seu papel vital enquanto princípio 

de boa prática no âmbito da governança corporativa (HOLM; SCHOLER, 2010; SOUZA et al., 

2011; GRI, 2009) e aspecto primordial na governança ambiental, como pode ser observado no 

Princípio 10 da Conferência Rio +10, em que a transparência se traduz na divulgação adequada 

de informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas 

(RIBEIRO et al., 2014). A transparência também desempenha papel primordial para o 

atendimento de outras boas práticas, pois, por exemplo, possibilita a prestação de contas 

(BÄCKSTRAND, 2006) e serve de ferramenta para a consecução da equidade, a definição de 

ações de responsabilidade corporativa e seu devido monitoramento. 

Se é importante enaltecer a necessidade da existência de transparência, tão relevante 

quanto é definir qual seria a transparência ideal. Mesmo diante da falta de padrões e regras de 

transparência, seguem alguns critérios que foram elegidos dentre produções voltadas para a 

transparência nas produções, que envolvem governança e sustentabilidade: 

a) oportunidade na divulgação da informação, que significa divulgar as informações sem 

atraso ou lentidão para todos os stakeholders, a fim de se embasar a tomada de decisão 

no momento oportuno; 

b) acurácia dos dados, que preza pela divulgação de dados confiáveis, atualizados e 

significativos; 
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c) evidenciação adequada, justa e plena, de forma a garantir a relevância das 

informações para a escala de análise; 

d) acessibilidade das informações, por meio do uso de linguagem clara e simples, que 

proporcione a compreensão e assimilação de todas as partes; 

e) exposição das informações, notadamente pela internet, de forma que a divulgação 

busque ser mais abrangente possível, a fim de atingir diferentes stakeholders, eventuais 

futuros investidores e também a mídia, para garantir o acesso adequado a todos os 

interessados. (MOL, 2015; BEIRUTH, 2014; HAHN; KÜHNEN, 2014; CONNELLY 

et al., 2010; GUPTA, 2010; IBGC, 2010; MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006; 

BÄCKSTRAND, 2006; HALE, MAUZERALL, 2004). 

Tais critérios, quando adotados, servem para buscar a diminuição da assimetria de 

informações, não somente em relação aos proprietários e administradores, mas como em relação 

a todos os stakeholders. Mas, quanto aos meios para a divulgação, a performance da empresa, 

no que tange aos aspectos relativos à sustentabilidade e a sua responsabilidade social, deve ser 

divulgada e, ao mesmo tempo, medida a partir da publicação de relatórios, sejam eles de balanço 

social, mais restritos, ou de sustentabilidade, mais amplos em relação ao primeiro. (HAHN; 

KÜHNEN, 2014, p. 6, 7). 

Com a ideia de ser uma ferramenta de prestação de contas, os relatórios de 

sustentabilidade são baseados na concepção de informações simultâneas do desempenho 

econômico, ambiental e social para as partes interessadas, notadamente são trabalhados os 

temas meio ambiente, funcionários, sociedade e distribuição da riqueza. O maior objetivo dos 

relatórios de sustentabilidade é o de dar suporte informacional à tomada de decisão, relativa à 

sustentabilidade no sentido corporativo (HAHN; KÜHNEN, 2014). 

Grande fator de apoio à publicação de relatórios é o seu potencial de empoderamento e 

mobilização dos atores sociais, que demandam por maior prestação de contas ao mesmo tempo 

em que se tornam parte do processo, principalmente na definição de diretrizes de materialidade 

para a priorização de temas importantes. Nesse sentido, ele se mostra como um esforço de 

regulação civil privada e uma forma alternativa de governança para a sustentabilidade, baseada 

na colaboração (FERREIRA-QUILICE; CALDANA, 2015; BROWN et al., 2009). 

O crescimento da publicação de relatórios de sustentabilidade se mostrou mais vigoroso 

a partir da década de 2000 e tornou-se um relevante objeto de pesquisa, principalmente devido 

à sua capacidade de divulgação de informações anteriormente de acesso restrito, ou seja, uma 

espécie de abertura de uma “caixa preta” das atividades desempenhadas por empresas de 

diferentes setores. 
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Posto então enquanto provedor de informações substantivas acerca do status e do 

progresso da sustentabilidade corporativa, voltadas para as partes interessadas 

(SCHALTEGGER et al., 2006), a relevância dos relatórios de sustentabilidade faz com que sua 

análise seja de grande importância para a avaliação do desempenho das empresas que o 

publicam. 

Dada a natureza voluntária da adoção da publicação de relatórios de sustentabilidade, a 

escolha pela quantidade, cobertura e profundidade das informações se mostrou bastante diversa 

e culminou em esforços bastante distintos, o que levou naturalmente à busca por modelos de 

relatórios de sustentabilidade, a fim de se padronizar o conteúdo de informações e o modo de 

divulgação (GRI, 2013; CHEN; BOUVAIN, 2009; DAHLSRUD, 2008). 

A existência de fragilidades, já evidenciadas na análise de relatórios de sustentabilidade 

por produções científicas em geral, tais como a abrangência limitada dos relatórios, 

inconsistência de dados, incomparabilidade de resultados, ênfase excessiva nas boas ações e 

omissão de passivos, desafios e insucessos (FERREIRA-QUILICE; CALDANA, 2015; 

HIKARU MISHIMA, 2012; SEARCY; ELKHAWAS, 2012; SILVA FERNANDES et al., 

2010; BROWN et al., 2009); torna, então, vital a busca por padronização, mas que, no entanto, 

deve ser realizada mediante a observação das especificidades de cada área de atuação e tema 

abordados. 

Dentre os padrões de relatórios de sustentabilidade existentes, o Global Reporting 

Initiative (GRI) se apresenta como o modelo mais amplamente adotado nacional e 

internacionalmente, pois representou uma adoção média nunca inferior a 68% de todos os 

relatórios públicos nos últimos quatro anos, de 2013 a 2016 (GRI, 2016). Tal modelo 

necessariamente pressupõe sua publicação pelas instituições que o adotam, de modo que 

possibilita o acesso do relatório às partes envolvidas (GRI, 2013). 

A existência de suplementos setoriais se mostra como um claro exercício de 

padronização que busca respeitar as especificidades de cada área e tema a serem abordados. O 

próprio GRI criou grupos de trabalho multistakeholders para recrutar voluntários especialistas 

para desenvolver guias para alguns setores. 

A equipe do grupo de trabalho é tipicamente formada por 20 membros, dos quais 50% 

são da indústria e 50% são de outras organizações. Os membros da indústria refletem a 

diversidade de companhias em termos de tamanho, localização e atividade. Os outros membros 

que não são da indústria refletem uma diversidade de opiniões de grupos ligados ao meio 

ambiente, questões sociais e outros, sendo membros da sociedade civil, investidores, 

trabalhadores e membros da academia. Em situações específicas outros experts podem ser 
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incluídos no grupo de trabalho (GRI, 2016). Os membros do grupo de trabalho são responsáveis 

por redigir o guia do GRI para a sua área de atuação, o que ocorre regularmente no período 

entre um e dois anos. Os membros são indivíduos e não representantes das organizações que 

fazem parte. 

Os suplementos existentes existem para os seguintes setores: 

a) operadores de aeroporto; 

b) construção e negócios imobiliários; 

c) serviços de energia; 

d) organizadores de evento; 

e) serviços financeiros; 

f) processamento de alimentos; 

g) mídia; 

h) mineradoras e metais; 

i) organizações da sociedade civil; 

j) petróleo e gás (GRI, 2016). 

Em relação ao setor do etanol, inexistem iniciativas e modelos prontos voltados para a 

elaboração de suplementos setoriais compostos por matrizes de materialidade e indicadores de 

desempenho específicos. Tal aspecto é trabalhado mais a fundo no subcapítulo de elaboração 

de princípios, critérios e indicadores (PCI) e, principalmente, no decorrer das etapas descritiva 

e prescritiva. A seguir, uma contextualização dos temas específicos é apresentada. 

 

5.1.5 Governança corporativa do setor de etanol de cana-de-açúcar do estado de 

São Paulo 
 

5.1.5.1 Pressupostos  

 

Este subcapítulo aborda o histórico da estrutura de governança do etanol no estado de 

São Paulo, seu processo de desregulamentação, rearranjos institucionais, adoção da governança 

corporativa e esforços de inserção da sustentabilidade.  

Cabe dizer que o histórico parte da análise dos marcos e fatores que marcaram a 

estrutura de governança a partir de dois cenários: cenário inicial de governança hierárquica do 

setor, tendo o Estado como ator principal diferentes arranjos de governança até a década de 

1990; e após esse período, marcado pela desregulamentação do setor e fim da governança 

hierárquica, que significou o surgimento das estruturas de governança corporativa no setor.  
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Já a inserção da sustentabilidade aborda as iniciativas corporativas de adoção, pautadas 

na utilização de certificação socioambiental, mas também os esforços coletivos entre as 

empresas e o Estado, de forma geral, para firmar acordos cujos objetivos giram em torno da 

incorporação de práticas sociais e ambientais voltadas ao aumento da sustentabilidade na 

produção do etanol no estado de São Paulo. 

 

5.1.5.2 Histórico da governança etanol e adoção da governança corporativa no 

Estado de São Paulo 

 

Num breve histórico, Watanabe (2001) descreve que a primeira parte do período de 

regulamentação do setor sucroenergético ocorreu entre 1930 e 1970. Em 1933 o governo 

brasileiro fundou o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), com a finalidade de incentivar tanto 

o consumo quanto regular o mercado de açúcar e álcool, através da criação de cotas de 

produção, a serem fixadas.  

Neste período, simultâneo à Segunda Guerra Mundial, a produção brasileira de açúcar 

e álcool, que se situava majoritariamente no Nordeste, passou a ocorrer no Sudeste, devido às 

dificuldades de transporte dos produtos, já que estes, anteriormente, eram trazidos por navios, 

e o estado beligerante e a iminência de ataques de submarinos comprometiam a segurança do 

transporte. 

Com a rápida industrialização e crescente aumento da população urbana na década de 

1950 que, para se ter uma ideia, era de 36,1% no Brasil (IBGE, 2010), enquanto que a população 

urbana mundial atingia 25% somente na década de 1960, a produção sucroenergética se 

expandiu nos estados do centro-sul, devido também ao apoio do IAA. Nas décadas seguintes, 

de 1960 e 1970, o setor continuou a se expandir e foi impulsionado pela criação do Plano de 

Melhoramento da Agroindústria Açucareira (Planalsucar), assim como do Programa de 

Racionalização da Indústria Canavieira e também do Programa de Apoio à Indústria Açucareira 

(SZMRECSÁNYI; MOREIRA, 1991).  

Isto, somado ao grande número de cartas de créditos rurais disponíveis, fez com que o 

Estado fosse tanto um agente regulador, por meio do IAA, quanto incentivador, por 

disponibilizar créditos e também conhecimento para o auxílio dos produtores (MELLO, 2004). 

E ainda na década de 1970, o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional 

em cerca de 400% (RIFKIN, 2003), imputado à ação da Organização de Países Exportadores 

de Petróleo – OPEP, e também à instabilidade geopolítica na região do Golfo Pérsico, trouxe 

um alerta ao Brasil com relação à sua dependência por combustíveis fósseis importados. O 
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Estado articulou e promoveu, então, a criação do Programa Nacional do Álcool, em 1975, por 

meio Decreto Federal nº 76.593. Com o objetivo de incentivar a produção de álcool 

combustível, por meio da melhoria da produtividade e da modernização agrícola e industrial, o 

programa foi implementado em um período em que o preço do açúcar para exportação estava 

em baixa, enquanto que o crescimento da produção sucroenergética era fragrante e necessitava 

de mercado para sua oferta abundante (WATANABE, 2001).  

Como afirma Szmrecsányi e Moreira (1991), o Proálcool respondeu mais à necessidade 

de expansão do mercado por álcool do que a necessidade de substituição dos combustíveis 

fósseis. Neste contexto, o Estado era o articulador de interesses e respondia pelo planejamento, 

comercialização e até mediação dos conflitos existentes entre as entidades privadas, de forma a 

ser o ator detentor de poder (MELLO, PAULILLO, 2005), e ocupante do papel mais importante 

na hierarquia do setor. 

O programa de motores a álcool, idealizado pelo físico José Walter Bautista Vidal e pelo 

engenheiro Urbano Ernesto Stumpf, na Divisão de Motores do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (IPD), foi responsável pelo primeiro motor de combustão interna movido a 

álcool. Parte da política de substituição da gasolina pelo álcool, os carros movidos por este 

combustível representavam quase que a totalidade da frota brasileira, de 1978 a 1986, de acordo 

com Lima e Marcondes (2002). 

 Na década seguinte, a de 1980, a conjunção entre a queda no preço do petróleo, o 

aumento do preço do açúcar e a crise fiscal do Estado, que passou a adotar uma postura retraída 

em gastos e investimentos, fez com que as usinas passassem a dar mais importância à produção 

de açúcar e o Estado a retirar suas atenções, tanto na pesquisa e financiamento, como nas 

decisões do setor (VIAN, BELIK, 2003; MELLO, 2004; SATOLO, 2008). 

A década de 1990 foi marcada, então, pela gradual desregulamentação do setor 

sucroenergético por parte do Estado que, alinhado com o panorama de políticas internacionais 

baseadas em ideias neoliberais, buscou simplificar ou até mesmo remover regras e acordos 

governamentais que caracterizavam restrição à atuação das forças de mercado, inseridas num 

contexto de rápida globalização (BRESSER-PEREIRA, 1996). Como consequência, os 

investimentos diversos do Estado foram sendo desfeitos, mostra disso foi a extinção do IAA, 

em 1990. Num panorama tido como de desregulamentação, a indústria sucroenergética nacional 

teve de encarar o fato de que sua governança não mais era dependente do papel hierárquico e 

centralizador do Estado, e que novos rumos, como a exploração dos subprodutos da cana e seu 

melhoramento para aumento da produtividade, deveriam ser explorados, pois agora o setor 

operaria na lógica de mercado pleno. Assim, para sua sobrevivência, os grupos de produção de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbano_Ernesto_Stumpf
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açúcar e etanol e também de plantação de cana começaram a se articular para definir novas 

formas de coordenação do mercado, mais especificamente no estabelecimento de regras de 

comercialização (VIAN; BELIK, 2003). 

Em 1996, a Portaria nº 64 do Ministério da Fazenda liberou os preços da cana-de-açúcar, 

do cristal standard, do etanol e do mel residual, do controle estatal. Ao mesmo tempo, o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) determinou a adição de álcool anidro à 

gasolina em todo o território nacional, em porcentagens que variavam de 15 a 22% (MELLO; 

PAULILLO, 2005). Isto fez com que o setor sucroenergético se deparasse com a garantia 

econômica de mercado para o etanol anidro e, ao mesmo tempo, com a necessidade de 

autorregulação da venda dos produtos e subprodutos da cana-de-açúcar. 

Por parte dos produtores de açúcar e etanol, houve a criação da União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar (UNICA), que objetivou “unificar as ações dos industriais paulistas para lidar 

com o novo ambiente desregulamentado e de solucionar o problema da representação 

heterogênea, que enfraquecia o poder de negociação dessa categoria” (MORAES, 2002, p. 97). 

Com a adesão de mais de 90% das unidades do estado de São Paulo, a UNICA se aproximou 

mais da parcela dos produtores que defendiam a livre atuação do mercado no setor, enquanto 

que a outra parcela, defensora da intervenção estatal, fundou a Coligação das Entidades 

Produtoras de Açúcar e Álcool (CEPAAL) (MELLO; PAULILLO, 2005). Já os plantadores de 

cana criaram a Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil 

(ORPLANA), para defender os seus interesses e agir em cooperação (PAULILLO et al., 2008). 

Com a polarização do setor em duas classes, plantadores e produtores, respectivamente, 

UNICA e ORPLANA, a regulação do preço da cana-de-açúcar e a definição de regras mínimas 

de relacionamento ocorreram por meio do desenvolvimento do sistema Consecana, cujo 

objetivo foi o de estabelecer uma nova forma de remuneração da matéria-prima, onde a base 

para o pagamento é determinada pela quantidade de açúcares totais recuperáveis (ATR) 

contidos na matéria-prima, que se trata de uma média para o estado.  Tal sistema se utilizou de 

uma ferramenta importante para o bom relacionamento entre produtores e plantadores, que foi 

a vinculação do pagamento por Açúcar Total Recuperável. (ATR) aos preços finais de venda dos 

mercados de açúcar e etanol, tanto em escala nacional quanto internacional.  

O sistema Consecana, que é revisto por ambas as partes em cada safra, pode ser descrito 

como um mecanismo de governança que atua na coordenação do setor, no que tange a compra 

de matéria-prima. Paulillo et al., (2008) afirma que o Consecana é parte de um movimento pós-

desregulamentação marcado pela interatividade e articulação entre usinas e fornecedores de 
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cana que, através de seus representantes (UNICA e ORPLANA), delinearam arranjos 

específicos de governança pensados para fortalecer o setor.  

Outro exemplo de articulação típica que ocorreu no período pós-desregulamentação foi 

a criação da Bolsa Brasileira de Álcool, no final da década, que teve como objetivo 

comercializar os excedentes de álcool, para a racionalização do preço no mercado, no decorrer 

do ano. 

Sob o ponto de vista da produção, tanto produtores quanto plantadores do setor 

voltaram-se para a otimização na produção, mais especificamente, a redução dos custos de 

produção; a mecanização do plantio e do corte da cana; a automação no controle de processos 

e o aumento da produtividade da capacidade instalada, além da redução dos custos de transação 

(ASSUMPÇÃO, 2001). 

Na década de 2000, um fator que impulsionou o setor sucroenergético foi a criação do 

carro com tecnologia flexfuel de combustível, em 2003, que possibilitava ao brasileiro a escolha 

de abastecer o mesmo carro tanto com álcool quanto com gasolina.  

De acordo com Macêdo (2011), a venda maciça de carros flex, que em 2005 já 

representavam a maioria dos carros comercializados, significou um crescimento de 9,2% ao 

ano de consumo de etanol entre 2004 a 2010. Ou seja, o cenário de crescimento para o setor do 

etanol era vislumbrado com grande otimismo, pois, com exceção dos automóveis a diesel e a 

gás natural, para se abastecer um carro, qualquer cidadão estaria consumindo álcool, seja ele 

anidro, adicionado à gasolina, ou hidratado, nos carros flex ou apenas a álcool. 

A demanda crescente por etanol impulsionou o processo de reestruturação do setor, 

sendo que, em primeiro momento, a UNICA foi a primeira entidade a promover uma 

reestruturação, voltada para a profissionalização e ampliação da sua capacidade de 

representação no setor, o que ampliou o seu poder de negociação no setor (PAULILLO, 2007).   

Assim como a UNICA, os grandes grupos de produção de açúcar e etanol também 

passaram por mudanças estruturais, com a premissa de modernizar todo o setor produtivo, para 

se obter menores custos, grande produtividade e consequente aumento de influência no 

mercado. Nesta lógica, como afirma Nastari (2012), a busca por modernização no setor levou 

à aquisição de grupos médios e grandes do setor por companhias multinacionais do setor 

alimentício e tradings; e também a entrada de companhias multinacionais do ramo da energia, 

via realização de negócios para a compra de participação nos grupos do setor sucroenergético. 

A profissionalização e modernização das áreas de produção e gestão do setor fizeram 

com que grande parte das unidades menores, dotadas de modelo de gestão familiar, sucumbisse 
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à necessidade crescente de competitividade e eficiência, indo à falência e/ou sendo adquiridas 

por grupos maiores que elas (NASTARI, 2012).  

O que houve então foi um choque de realidade, a administração familiar não profissional, 

desprovida em grande parte de planejamento estratégico, visão a médio e longo prazo e 

participação na tomada de decisão, que representava cerca de 90% dos usineiros, de acordo com 

pesquisa com os 70 maiores grupos do setor (SALOMÃO, 2006), necessitava adotar parâmetros 

internacionais de controle na produção, eficiência e efetividade na gestão. Portanto, o setor, 

como afirma Paulillo (2007), necessitava de novos mecanismos de governança para romper 

com os vícios adquiridos pela estrutura familiar de gestão, controle e intervencionismo do 

Estado que, por mais de sessenta anos, marcou a produção de açúcar e álcool no Brasil. 

Com o fim dos créditos com juros negativos ao produtor rural, grande desafio foi 

imposto ao setor no que se refere à busca por crédito. Os produtores passaram a recorrer ao 

mercado de capitais.  (FERREIRA, SILVA, SILVA, 2006). E com a abertura do capital e 

profissionalização crescentes, a produção de cana-de-açúcar cresceu numa taxa de mais de 10% 

ao ano entre 2000 e 2008, tal fato ocorreu numa conjuntura de comércio internacional em 

expansão e um cenário composto pela “abundância de capital barato, novos entrantes com 

pouca experiência no setor e empresas tradicionais com dificuldade de acesso a instrumentos 

modernos de financiamento” (JANK, 2011, p.1). 

Já no final deste período, em 2006, a governança do setor, em geral, foi questionada 

devido a uma crise de desabastecimento do etanol, que ocorreu graças a uma soma de fatores.  

A produção de etanol e a constituição de seu estoque foram dimensionadas a partir da 

frota existente de carros dedicados ao etanol hidratado, carros flex e também a demanda por 

etanol anidro. Mas, fatores como a safra encurtada por um período atípico de chuvas; a venda 

ilegal de álcool; a grande venda de álcool anidro antes de o corante vir a ser obrigatório para a 

comercialização; e a utilização de etanol hidratado em carros à gasolina acabou resultando na 

alta dos preços do álcool no mercado, devido à sua escassez. (PAULILLO et al., 2008). 

Somada à crise de 2006, a crise financeira mundial de 2008, culminou na diminuição da 

demanda do etanol no país e no mundo, na retração de investimentos em todos os setores, e na 

evasão de divisas, que antes eram destinadas ao investimento no setor sucroenergético. Diante 

de sua magnitude, um terço do setor foi atingido (JANK, 2011; NASTARI, 2012). O reflexo 

principal da crise foi a exigência de forte reestruturação financeira e gerencial no setor, o que 

ajudou grupos de produtores a fecharem as portas. Outro fator a se somar foi o momento de 

grande entrada de grupos provenientes de outras áreas no setor, como da agroindústria, petróleo 

e química. 
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Como passo importante para a melhoria da governança do setor, a ênfase na 

profissionalização das usinas foi trabalhada através da introdução do conceito de governança 

corporativa, ou seja, cada unidade produtora buscou adotar práticas para atingir a consecução 

de certificados de governança corporativa (MUNDO NETO, 2009).  Como afirma Mello 

(2004), a governança corporativa, adotada no setor sucroenergético, permitiu a reestruturação 

da organização interna dos negócios, o aumento das interações entre atores distintos e da 

estabilidade do setor frente às crises econômicas, além de impactos de origem climática que 

interferem na produção do açúcar e etanol.  A governança corporativa também tornou possível, 

quando corretamente implantada, o acesso às fontes de financiamento e também a venda de 

ativos, tida como entrada de capital fundamental para o novo processo de consolidação do setor 

sucroenergético, baseado na melhoria tecnológica e nos ganhos em qualidade e produtividade. 

Em 2009, como estratégia para melhorar a imagem pública do álcool combustível, a 

UNICA recorreu à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, para 

a substituição da palavra álcool, que define uma ampla gama de produtos, para a utilização do 

termo científico que define o álcool combustível, o etanol (UNICA, 2009). Assim, numa 

perspectiva holística, a substituição da palavra álcool por etanol e a adoção de boas práticas de 

governança corporativa indicaram esforços conjuntos do setor para se melhorar a imagem 

pública do etanol, até então atrelado ao descumprimento de regras trabalhistas, ambientais, falta 

de transparência e de sustentação econômica.  

Na década atual, mais de 70% do setor já é considerado como constituído por “(...) 

grupos com bons ativos, estrutura de capital e governança, desempenho operacional e acesso a 

capital de boa qualidade” (JANK, 2011, p.1). No entanto, ainda é grande o número de unidades 

produtoras à beira da falência, sendo que, de 2008 a 2012, mais de 41 unidades produtoras 

encerraram as suas atividades, enquanto uma em cada seis unidades em operação possui dívida 

superior a R$100 por tonelada de cana (UNICA, 2012). 

 

5.1.5.3 Esforços de incorporação da sustentabilidade no setor produtivo do etanol no 

estado de São Paulo 

 

Ao passo em que o setor sucroenergético paulista buscou se profissionalizar e incorporar 

práticas internacionalmente reconhecidas para o aumento da eficiência e eficácia de gestão, 

como a governança corporativa, fundamental aspecto foi adicionado à realidade de plantadores 

e produtores: a sustentabilidade.  Inicialmente trabalhado pelo lado empresarial, como em ações 

derivadas da operacionalização de termos compostos como a sustentabilidade empresarial 
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(DUARTE, MALHEIROS, 2012), a sustentabilidade foi abordada a partir da satisfação das 

normas para o licenciamento ambiental do setor.  

Adicionalmente, a busca por certificações ambientais internacionalmente reconhecidas, 

relativas à produção sustentável da cana-de-açúcar e redução dos impactos sociais e ambientais, 

como é o caso do selo BONSUCRO, veio a se tornar uma demanda crescente no setor.  Outros 

selos, como os da série ISO, que tratam de aspectos como a qualidade do processo de produção 

(9001), a gestão ambiental (14001), comunicação ambiental (14063), responsabilidade social 

(26000); bem como da junção entre governança corporativa e sustentabilidade empresarial, 

como o GRI e o Indicadores de Sustentabilidade Empresarial da BMV&F Bovespa (ISE), 

passaram a serem desejados pelo setor sucroenergético, a fim de se atender as exigências 

internacionais, presentes e futuras, relacionadas à procedência do etanol brasileiro e os impactos 

que toda a sua cadeia de produção acarretam. 

Em respeito aos selos de sustentabilidade, a possibilidade de satisfação de todos os selos 

por todas as produtoras se mostra uma tarefa inglória e sem sentido. Mesmo a consecução de 

um selo, já se torna difícil, devido à heterogeneidade de plantadores (porte e capacidade de 

gestão), tecnologias de plantio e colheita adotadas (mecanizada e com queima) e de material 

humano para aplicar os conceitos de sustentabilidade embutidos nos selos. Com respeito a isso, 

Paulillo et al.; (2008) afirma que o maior desafio no setor frente à sua sustentabilidade está no 

surgimento de uma certificação que evidencie os aspectos relevantes da governança, que inclua 

as especificidades do avanço da cana-de-açúcar ao longo da história, que toque nas questões da 

manutenção ou não dos fornecedores tradicionais, da inclusão da agricultura familiar e também 

aborde as condições de trabalho análogos ao regime de escravidão. 

Como um passo voltado à perseguição da sustentabilidade, o Governo do Estado de São 

Paulo e a UNICA assinaram o Protocolo Agroambiental, cujo objetivo foi o de busca pelo 

desenvolvimento sustentável, através de práticas ambientais sustentáveis e maior 

responsabilidade social. O Protocolo previu a eliminação da queima da palha da cana para 2014 

em áreas mecanizáveis, e 2017 para áreas não mecanizáveis (SMA, 2012). Na safra 2015/2016, 

a mecanização nas usinas de São Paulo alcançou 91,3%, da cana-de-açúcar colhida (SMA, 

2016). 

Parcerias como essa, entre produtores e Estado, demonstram a realização de esforços 

coletivos. Além disso, mostram-se como indícios de que a sustentabilidade deve ser vista como 

questão estratégica pelo setor, não sendo uma questão referente a uma unidade de plantação ou 

produção, mas de todos. 
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As questões acerca das práticas relacionadas à busca pela sustentabilidade na produção 

de etanol de cana-de-açúcar, bem como os principais impactos relacionados à sua produção são 

trabalhados no subcapítulo consequente. 

 

5.1.6 O Etanol de cana-de-açúcar 
 

5.1.6.1 Pressupostos  

 

Este subcapítulo trata de uma breve contextualização acerca da produção do etanol, 

subprodutos e sua representatividade na economia nacional e paulista.  Também são compilados 

os principais potenciais impactos, mitigações e proposições de produção sustentável do etanol, 

colhidos de produções técnicas e científicas.  

 

5.1.6.2 Contextualização da produção do etanol 

 

A cana-de-açúcar é uma planta semiperene com ciclo fotossintético do tipo C4, 

pertencente ao gênero Saccharum. Ela pertence à família das gramíneas e é oriunda de regiões 

temperadas quentes, e também tropicais da Ásia. A mesma é formada por raízes, na parte 

subaérea, e colmos, onde se concentra a sacarose, além de pontas e folhas, que constituem a 

palha da cana (BNDES, CGEE, 2008). 

O ciclo completo da cana-de-açúcar é variado e diz respeito ao clima local, variedades 

e práticas de cultivo, geralmente sendo de seis anos, onde ocorrem cinco cortes, quatro tratos 

de soqueiras e uma reforma (BNDES, CGEE, 2008; MACEDO, 2005; GOLDEMBERG et al., 

2008; GOLDEMBERG, 2007). 

 Os produtos da cana-de-açúcar, tradicionalmente são o açúcar e o etanol, porém, 

atualmente outros subprodutos são processados e comercializados, como bioenergia; plásticos 

(PE, PP, PVC e PET); bebidas; cosméticos; produtos farmacêuticos; pellets para exportação; e 

compostos oxigenados. 

O etanol, anidro e hidratado, corresponde a cerca de 5,56% da oferta de energia 

brasileira, sendo superior à média mundial de 2,8% de combustíveis renováveis, que englobam 

energia solar, eólica, térmica e biocombustíveis oriundos de outras fontes, mesmo a queima de 

matéria seca, como o bagaço (EPE, 2016; BRITISH PETROLEUM, 2016).  

A produção de etanol na safra 2015/2016 foi de 27,9 bilhões de litros, sendo 11,4 bilhões 

de litros de etanol anidro, e 16,5 bilhões de litros de etanol hidratado. São Paulo é o maior 

produtor de etanol, respondendo a 48,5% de toda a produção nacional (CONAB, 2016).  
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5.1.6.3 Potenciais impactos, mitigações e proposições de produção sustentável do 

etanol  

 

A seguir, serão descritas informações compiladas sobre os principais impactos, 

mitigações e proposições de produção sustentável do etanol: 

a) Gestão da água e de efluentes: O primeiro impacto diretamente relacionado à água é a 

demanda hídrica da cana-de-açúcar. Neste aspecto, calcula-se a água utilizada 

diretamente na produção da cana-de-açúcar, e soma-se a isso, a água utilizada no 

processamento da matéria-prima para a produção do etanol, a soma das duas demandas 

de água constitui a pegada hídrica da cana (GERBENS-LEENES, HOEKSTRA, 2012).  

Cabe destacar que a produção da cana-de-açúcar no Brasil ocorre majoritariamente sem 

irrigação, pois a quantidade necessária de água para a cana atingir seu potencial máximo 

de produção é de cerca de 1.200 a 1.300 mm/ano, quantidade plenamente satisfeita pela 

maior região produtora, a centro-sul, restando às unidades produtoras do Nordeste, e 

também a usinas que desejam aumentar a sua produtividade, a opção pela irrigação 

(SILVA et al., 2014; CGEE, 2009, BNDES, 2008). 

No estado de São Paulo, a Resolução Conjunta SMA 88, de 19/12/2008, define as 

diretrizes técnicas para o licenciamento de empreendimentos do setor sucroalcooleiro 

no Estado de São Paulo. Nela, são definidas áreas adequadas e inadequadas para o 

cultivo de cana, em que a quantidade de água, medida em metro cúbico por tonelada, 

varia de 0,7 a 1 m3/ton., de acordo com a classificação. Tal dado é estipulado face à 

possibilidade tecnológica, vista em 2009, de diminuição do consumo da água (SÃO 

PAULO, 2008). 

A entrada de novas usinas requer outorga de recursos hídricos para captação superficial 

e/ou subterrânea da água, junto à Cetesb e ao DAEE. Neste aspecto, evidencia-se a 

necessidade de instrumentos para a gestão da água das bacias que possam restringir a 

captação da água em níveis que não acarretem em um desabastecimento rural e urbano, 

e também a diminuição da recarga do aquífero (ALBUQUERQUE FILHO et al., 2012). 

Aliada à reutilização da água, o uso da vinhaça, em processo chamado de fertirrigação 

é um importante fator atenuante à necessidade por água e também um insumo de 

potássio valioso para o sistema, planta-solo-atmosfera.  

A fertirrigação se mostra extremamente eficaz tanto para o ponto de vista agronômico, 

como insumo de água e nutrientes, mas também do ponto de vista ambiental, pois a 
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vinhaça é um passivo ambiental, subproduto da destilação do álcool, que corresponde à 

razão de 10 litros de vinhaça para um litro de etanol (BNDES, 2008). 

No entanto, a utilização da vinhaça se limita a áreas próximas à produção de açúcar e 

álcool, devido aos custos de transportes, e sua aplicação deve seguir normas, para que 

não haja lixiviação, infiltração do solo, poluição dos aquíferos, carreamento e 

eutrofização dos corpos d`água (OLIVEIRA et al., 2013; CHRISTOFOLETTI et al., 

2013; MARTINELLI et al., 2011; MUTTON, ROSSETTO, MUTTON, 2010). 

Com relação à água, a água de lavagem da cana-de-açúcar, gerada em processos 

resultantes de colheita por queimada da palha – hoje minoria –, e também quando os 

colmos são cortados de forma manual e dispostos diretamente no solo são utilizados no 

próprio solo, pois as partículas do solo e poeira acabam aderindo na água, que se mantém 

na superfície (ELIA NETO, SHITAKU, 2009).  

b) Gestão de resíduos: Grande parte dos resíduos gerados pela produção do etanol retornam 

ao ciclo produtivo na qualidade de insumos para a própria produção do etanol e também 

na produção de subprodutos.  

Tanto a palha, que é retirada no processo de colheita mecanizada, quanto o bagaço, 

oriundo da moagem da cana, por exemplo, são reutilizados para geração de energia 

elétrica, através da sua queima nas caldeiras, mas também são dispostos no solo, a fim 

de aumentar a manutenção de água nas camadas superficiais. (GALDOS et al., 2013; 

BORDONAL et al., 2011). 

A torta de filtro é outro resíduo utilizado como insumo no plantio, devido a sua 

quantidade de fósforo, água e cálcio para o solo (MAGALHÃES et al., 2012; MUTTON 

et al., 2010; DONZELLI, 2005). 

As cinzas, produto da combustão de material como o bagaço, quando reutilizadas no 

solo possuem potencial corretivo do solo, de forma a atuar principalmente para reduzir 

a acidez, reter água e nutrientes, além de prover carbono e condições para o crescimento 

de micróbios benéficos à cultura. No entanto, seu uso deve respeitar condições 

predeterminadas de concentração, devido à ocorrência de metais pesados e alcalinos. 

(VASSILEV et al.; 2013; MAGALHÃES et al., 2012; JONES et al., 2012; KARHU et 

al., 2011; OMIL et al., 2011; SINGH et al., 2010). 

c) Biodiversidade e integridade ecológica: Os impactos da monocultura à biodiversidade 

ocorrem principalmente na fase de desmatamento da vegetação nativa, para posterior 

instalação da cultura. Com foco neste aspecto, o avanço da cana-de-açúcar em áreas 
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prioritárias à conservação da biodiversidade é reduzido, face ao avanço do setor em 

áreas cobertas por pastos, no oeste do estado (MAPA, 2009).  

Nas áreas onde o cultivo da cana já está instalado, Von Glehn (2008) afirma que a 

compatibilização da produção do etanol com a conservação da biodiversidade pode 

ocorrer, desde que os fragmentos de vegetação nativa remanescentes nas regiões 

canavieiras, sejam protegidos. Neste ponto, a conservação da mata ciliar e a 

conectividade de fragmentos de vegetação são tidos como fundamentais.  

Demais ações, como a proteção contra incêndios provenientes das áreas agrícolas, ações 

que visem reduzir a morte de animais por atropelamentos, e minimização e impactos 

por ruídos e outras interferências são aconselhadas (GOMES et al., 2012; ANGELIERI, 

2011; METZGER, 2001). 

d) Queima da palha da cana e colheita: A queima da palha da cana como prática pré-

colheita libera substâncias potencialmente carcinogênicas, sujeitando pessoas à 

exposição à fuligem, mas também se mostra um procedimento ineficiente, devido à 

perda de energia potencial gerada, que poderia ser produzida a partir da palha. 

(AVOLIO, 2002).  

Ribeiro (2008) afirma que uma parcela da população, sobretudo idosos, crianças e 

asmáticos, são os principais prejudicados pela queima da palha, o que traz consigo a 

necessidade de custos com saúde, tanto para o governo e para a família.  

Apesar destes efeitos negativos, a queima da palha da cana vem diminuindo, grande 

parte pelas metas assumidas pelas usinas no Protocolo Ambiental, em que se busca 

erradicar as queimadas até 2014 para as terras passíveis de colheita mecanizada, e até 

2017 para as áreas ainda não mecanizáveis. Na safra 2012/213, a parcela de colheita 

realizada via queimada, representou 27,4% de toda a colheita (ETANOL VERDE, 

2013), o que representa uma contínua diminuição da utilização deste artifício. 

e) Poluição do ar: É sabido e difundido que a utilização do etanol representa uma redução 

significativa de gases do efeito estufa, em comparação com combustíveis fósseis e até 

outros biocombustíveis (EPA, 2010). Isso porque dióxido de carbono que é emitido nas 

etapas de produção do etanol – queima de combustível por tratores no plantio; uso de 

combustível para o transporte; pré e pós-produção; e emissão pela caldeira, dentre 

outros é reabsorvido, em grande quantidade, no processo de fotossíntese da cana 

(GOLDEMBERG et al., 2008). Como exemplo prático, Goldemberg afirma que, no ano 

de 2003, por exemplo, a simples substituição de gasolina por etanol fez com que este 
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último fosse responsável por uma redução equiparada a 13% da emissão de gases do 

efeito estufa dos setores industrial, comercial ou residencial. 

Mesmo com relação a outros combustíveis renováveis, Macedo (2005) exemplifica que, 

em comparação com o uso de combustíveis fósseis, a utilização do etanol implica em 

uma redução de até 61% na emissão de gases de efeito estufa, maior quando comparada 

com os percentuais de redução do etanol de milho norte-americano (15%) e do biodiesel 

europeu (30%) (MACEDO, 2005, p. 41).   

No entanto, alguns fatores são pouco trabalhados, com o uso do etanol e sua relação 

com a emissão de outros poluentes atmosféricos, tais como os nitróxidos (NOx) e outros 

materiais particulados poluem a atmosfera nos processos de queima da palha e do 

bagaço na caldeira (CGEE, 2009; FERLING, 2008; BNDES, 2008). Mais um fator que 

afeta significativamente na emissão de gases do efeito estufa diz respeito à mudança do 

uso de terra. Cerri e Cerri (2007) afirmam que 75% das emissões de CO2, 91% das 

emissões de metano e 94% das emissões de dióxido de nitrogênio do país estão 

relacionadas com mudanças de uso do solo agrícolas. Já Fargione et al. (2008) apontam 

que as emissões geradas pela substituição de áreas de vegetação nativa por culturas de 

finalidade energética representariam emissões de 17 a 420 vezes maior que as reduções 

oriundas da simples troca da gasolina pelo etanol. 

Outro aspecto ainda a ser considerado é a emissão de CO2 pelo solo, que acontece nos 

processos de cultivo do solo. Basicamente, a matéria orgânica, presente no solo, libera 

CO2 em sua decomposição, este, por sua vez, é liberado para a atmosfera através de 

práticas de cultivo que acarretam no reviramento de camadas do solo. Dessa forma, 

dependendo do tipo do solo e da forma de gestão do plantio, o solo pode se tornar uma 

importante fonte de carbono para a atmosfera (TEIXEIRA 2008; BERNOUX et al 

2005).  

Em seu trabalho aplicado no estado de São Paulo, Silva-Olaya et al. (2013) 

evidenciaram que práticas de preparo do solo, que no Brasil ocorrem a cada 5 ou 6 anos, 

como prática de reforma do canavial, são responsáveis pela perda de até 80% do carbono 

para a atmosfera, que se encontrava na profundidade de 0 a 20 cm do solo.  

Em suma, o potencial que o etanol traz consigo, de diminuição de emissão de GEE, 

conjugando-se com práticas conservacionistas em seu plantio e produção, notabilizam 

importantes ganhos na qualidade do ar nas cidades, além de reduções oriundas do 

sequestro de carbono.  
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f) Mudança no uso do solo: A mudança do uso do solo ocorre quando a cana-de-açúcar 

substitui uma outra forma de uso, ou quando ela gera, indiretamente, o deslocamento de 

outras culturas. Os impactos ocasionados pela mudança de uso da terra dizem respeito 

à segurança alimentar; pressão sobre pequenos produtores; supressão de vegetação 

natural; e efeitos sobre a biodiversidade (CAMARGO; CAMARGO FILHO, 2011; 

GAO et al., 2011; CGEE, 2009; ORTIZ; SCHLESINGER, 2008).  

A pressão sobre a produção de alimentos, no embate entre prioridades de terras para o 

cultivo de alimentos contra o cultivo de espécies energéticas, como a cana-de-açúcar, é 

tema bastante difundido pelo mundo. Há diversos que buscam associar o aumento da 

produção de biocombustíveis com o aumento dos preços de outros produtos, 

notadamente os alimentos (MONTEIRO et al., 2012; FAO, 2010; PIMENTEL et al., 

2009).  

A fim de se trabalhar instrumentos capazes de fornecer subsídios técnicos para a 

formulação de políticas públicas para a expansão sustentável da cana no território 

brasileiro, o Decreto Federal nº 6.961, de 2009, instituiu o Zoneamento Agroecológico 

da cana-de-açúcar. Tal instrumento lançou mão de técnicas de processamento digital 

para calcular áreas aptas para o cultivo da cana-de-açúcar. Para isso, foram excluídas 

terras com declividade superior a 12%, o que inviabiliza a colheita mecânica; áreas com 

cobertura vegetal nativa; áreas de proteção ambiental e de proteção permanente; os 

biomas do Pantanal e da Amazônia; terras indígenas; áreas de reflorestamento; áreas de 

mineração em estados da região centro-sul; afloramentos rochosos; áreas urbanas e áreas 

já utilizadas pela cana-de-açúcar, mais especificamente com relação à colheita do ano 

safra 2007/2008 (MANZATTO et al., 2009). 

Como uma das conclusões do Zoneamento, tem-se que não há necessidade de expansão 

da cultura para áreas novas e com cobertura vegetal nativa, pois há capacidade de 

expansão para áreas ocupadas por pastos de pecuária extensiva e outras, sem que haja 

concorrência por terra com relação à produção de alimentos, de fato como já ocorre 

(ADAMI et al., 2011). 

Para se ter uma ideia da capacidade de expansão que a cana-de-açúcar possui, o 

Zoneamento taxa que, baseados nos dados da safra de 2007/2008, estão aptos para 

expansão do cultivo da cana cerca de 64,7 milhões de hectares, respeitando-se os 

subsídios técnicos adotados (MANZATTO et al., 2009). Para se ter uma ideia, de acordo 

com a Conab (2016), a estimativa para a safra 2015/2016 foi de 8,6 milhões de hectares 

de área plantada.   



87 
 

 

No caso do estado de São Paulo, cerca de 73,4% das áreas com potencial para o plantio 

de cana-de-açúcar, com base no ano de colheita de 2007/2008, estavam disponíveis para 

a expansão canavieira. Como a área ocupada no estado na safra 2007/2008 foi de 3,7 

milhões de hectares, e a área ocupada na safra 2015/2016 foi de 4,4 milhões de hectares, 

ao corrigir a área apta para o plantio, pode-se dizer que, atualmente, 68,3% das áreas 

aptas ao cultivo da cana-de-açúcar estão disponíveis. 

Tal dado permite afirmar que a cana não concorre diretamente com a produção de 

alimentos no estado, em relação às terras agriculturáveis.  

g) Mudança na qualidade do solo: Já com relação aos impactos ocasionados pelo plantio 

da cana-de-açúcar, os principais são a aceleração de processos erosivos; lixiviação de 

nutrientes; e compactação de solos, devido à exposição de solos e movimentação de 

máquinas agrícolas (SOLOMON, 2010; MARTINELLI; FILOSO, 2008; 

SCHLESINGER et al., 2008). No entanto, houve grande evolução das técnicas e 

tecnologias para a manutenção da fertilidade do solo e recuperação de solos degradados.  

O avanço da agricultura de precisão; utilização de insumos orgânicos; melhoramento 

genético de mudas e cultivares; plantio direto; e técnicas conservacionistas, em geral, 

têm diminuído gradativamente os impactos do cultivo de cana no solo, nas últimas 

décadas (ROSSETO et al., 2010; RODRIGUES; ORTIZ, 2006).  

Em decorrência destes aspectos, a manutenção da fertilidade e qualidade do solo 

evoluiu, seja pelo fato de parte do bagaço ser deixado no solo, em caso de colheita da 

cana crua, o que aumenta o estoque de matéria orgânica; ou pelo uso da vinhaça, 

importante fonte de potássio; e também pela utilização de torta de filtro no processo de 

adubação (CHRISTOFOLETTI et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013; DONZELLI, 

2005).    

Consequência disto é que, em comparação com outros países, o Brasil possui uma das 

menores taxas de adubação no cultivo de cana-de-açúcar, assim como de pesticidas, 

herbicidas e fungicidas, que também é comparativamente menor quando se consideram 

outras culturas como soja, laranja e milho (ORTIZ; SCHLESINGER, 2008; 

RODRIGUES; ORTIZ, 2006; ARRIGONI; ALMEIDA, 2005). 

Em relação a aspectos estratégicos do setor, de forma geral, a vantagem econômica da 

produção do etanol está, em primeiro momento, diretamente relacionada com a sua competição 

com a gasolina. Sob regulação estatal, os preços da gasolina são definidos como sendo abaixo 

dos preços internacionalmente praticados, uma vez que o Brasil compra parte do petróleo que 
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consome (JANK, 2011). O etanol está ligado à gasolina em sua forma de etanol anidro, que 

representa 25% do total do combustível fóssil vendido nas bombas.  

Já o etanol hidratado, que não recebe subsídios governamentais, como nos Estados 

Unidos, corresponde à cerca de 70% do desempenho da gasolina. Isso quer dizer que, o fator 

de viabilidade econômica do etanol se encontra quando o valor do litro da gasolina for inferior 

a 70% do valor do etanol.  Para que a escolha como combustível a ser abastecido seja viável, 

dois fatores são levantados como necessários, o primeiro é a política de reajuste dos preços dos 

combustíveis derivados de petróleo (UNICA, 2012). Outra forma seria por meio de 

desonerações tributárias relacionadas com a produção de etanol (JANK, 2011; UNICA, 2012).  

No que tange ao aumento da produção de carros de tecnologia flexfuel, o Plano Decenal 

de Expansão de Energia (BRASIL, 2014), prevê o aumento na produção de carros flex na 

proporção de 3,4% ao ano, até o ano 2024, o que, em tese, garante o aumento de demanda pelo 

etanol. No Plano Decenal de Expansão de Energia (BRASIL, 2014) os cenários de expansão da 

demandam que, inalteradas as condições de viabilidade presentes hoje, inviabilizam a expansão 

da produção do etanol a preços competitivos, o que significa que a produção de etanol não 

conseguirá atende-la. Por outro lado, os subprodutos derivados da cana-de-açúcar apresentam 

grandes potenciais para a expansão. A cogeração de energia, em que se queima o bagaço, 

resíduos da colheita e palha da cana, por exemplo, é uma atividade que, em si, significa a 

autossuficiência da usina (apenas um terço da energia gerada nas usinas mais modernas é 

consumida nos processos de fabricação), com relação à demanda por energia, e disponibiliza 

um excedente para a venda no setor elétrico (BNDES; CGEE, 2008). 

A bioeletricidade da cana possui uma característica de complementaridade à geração 

hidrelétrica de energia, por exemplo, pois sua produção, dentro do período de safra, coincide 

com o período de seca dos reservatórios brasileiros. Atualmente, cerca de 8,8% da matriz 

energética brasileira já é correspondida pela bioeletricidade da cogeração (MME, 2016). Vale 

ressaltar que de acordo com dados de 2008, a capacidade de geração instalada de cogeração 

supera a marca de 3 Giga watts/hora, o que corresponde a meia Itaipu. Tal produção excedente 

representa mais de 10% do faturamento total da atividade sucroalcooleira (PACCINI, 2008).  

Há também a tendência de criação de biorrefinarias, capazes de produzir uma ampla 

gama de hidrocarbonetos, como plásticos (PE, PP, PVC e PET); bebidas; cosméticos; produtos 

farmacêuticos; pellets para exportação; e compostos oxigenados, que fazem com que a taxa de 

crescimento do etanol não carburante seja prevista para cerca de 3,9% ao ano (BRASIL, 2012; 

LOMBARDI et al., 2009; SOUZA, 2012; SZWARC, 2011; PACCA, MOREIRA, 2011). 
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Outro cenário que vislumbra o crescimento no setor é a produção de etanol de segunda 

geração. Este possui vantagens ambientais e econômicas, por ser o etanol produzido a partir da 

quebra da lignocelulose, presente em resíduos de origem vegetal. A lignocelulose representa 

67% do teor de massa seca da cana-de-açúcar (CARRIQUIRY et al., 2011). Assim, o bagaço, 

a palhada e as pontas são matéria-prima abundante para a produção de etanol de segunda 

geração, que pode elevar a produtividade de uma mesma área em 30 a 40% (EMBRAPA, 2011).  

Importante ponto a ser analisado é o fato de que, esses resíduos da produção do etanol 

são utilizados tanto na proteção do solo e como insumo natural; quanto para a cogeração de 

energia, o que exige uma gestão de quantidade de resíduos a ser destinada para a produção do 

etanol de segunda geração. Assim, atualmente, duas rotas tecnológicas vêm sendo estudadas e 

postas em prática para a produção do etanol de segunda geração. A primeira é a rota da hidrólise, 

onde se pode utilizar enzimas, como as celulases; e a hidrólise ácida, através do uso de 

solventes. Em ambos os casos, o que ocorre é o deslocamento da lignina que, então, é 

transformada em glicose e, posteriormente, fermentada para a produção de etanol 

(CARRIQUIRY et al., 2011; CGEE, 2008). 

A rota da gaseificação é um processo de conversão termoquímica da biomassa, em que, 

sob elevadas temperaturas, é convertida em produtos gasosos, tais como CO, H2, CO2 e vapor 

d´água, observando-se também a formação de hidrocarbonetos leves e outros compostos 

voláteis e condensáveis como produtos secundários. De forma geral, a gaseificação dá origem 

ao gás de síntese, que pode ser transformado em combustível em um reator próprio. A partir do 

gás síntese, é possível a produção de combustíveis tais como o etanol de celulose, o biobutanol, 

o biodiesesel, diesel, bioquerosene aeronáutico e outros compostos químicos (SWARC, 2011).  

Com o advento de melhorias tecnológicas, espera-se que o custo final do etanol de 

segunda geração possa diminuir, de maneira a torná-lo atrativo economicamente 

(CARRIQUIRY et al., 2011). Este cenário possibilita um vislumbre de expansão do etanol, 

principalmente no mercado internacional, pois a possibilidade de aumento da produção de 

etanol, sem que haja a necessidade de expansão de terras para o cultivo, significa grande aspecto 

positivo, tanto ambiental, quanto econômico, devido à utilização de infraestrutura já existente.  

Como foi demonstrado, apesar de o cenário futuro para a expansão do etanol pareça ser 

não muito favorável, a diversificação de produtos, a cogeração e a instalação de biorrefinarias, 

além das expectativas em torno do etanol de segunda geração, apontam para um cenário de 

grandes potencialidades para a expansão do setor no futuro próximo.  
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Como afirma Paulillo et al. (2008) apesar de se saber que a produção canavieira aumenta 

a renda média municipal, o setor sucroenergético, emprega trabalhadores migrantes, que 

circulam a maioria do auferido no salário na economia de seus municípios originais.  

A cana-de-açúcar, no estado de São Paulo, também passa a ocupar áreas antigamente 

sob pastoreio e pecuária, setores que reconhecidamente empregam mais trabalhadores, o que 

gera um afluxo de empregos nos municípios. 

No entanto, impactos negativos relacionados à cultura também são descritos em 

diferentes produções. Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS, 2006), afirma que as 

monoculturas no Brasil, incluindo cana-de-açúcar e soja, são responsáveis por impactos 

negativos no meio rural, relacionados com a expulsão de pequenos produtores de suas terras, 

que migram para periferias urbanas sem infraestrutura adequada. Outro ponto destacado por 

outros pesquisadores que tais monoculturas também promovem desigualdade de ganhos entre 

sexos, principalmente quando o corte é manual (RIBEIRO, 2013; SOLOMON, 2010). 

Schlesinger et al. (2008) e Bermann et al. (2008) também argumentam que a expansão 

da monocultura de cana-de-açúcar tende ao monopólio, por parte dos grandes produtores. 

Igualmente é sabido que a mecanização substitui trabalhadores não qualificados por 

trabalhadores qualificados em taxas desproporcionais. De acordo com Smeets et al.  (2008) uma 

máquina colheitadeira substitui 80 cortadores.  

Atualmente, a UNICA, em parceria com a Federação dos Empregados Rurais 

Assalariados do Estado de São Paulo (FERAESP), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o patrocínio de empresas associadas com a economia agrícola 

desenvolve o projeto Renovação, que qualifica trabalhadores que foram dispensados do 

trabalho no plantio, em decorrência da mecanização. Nesse sentido, dados da UNICA (2013) 

apontam que a recolocação dos profissionais, já qualificados no setor, alcança 78% dos 

trabalhadores. 

Ribeiro (2013) levanta alguns outros impactos que são também considerados sociais, 

como a deterioração de rodovias, devido ao tráfego intenso de caminhões; a deterioração do 

meio ambiente, que afeta a saúde; e também a monotonia da paisagem, aspecto também 

lembrado por Abramovay (2009). Por outro lado, Ribeiro, (2013) e Feltran-Barbieri, (2009) 

lembram que de forma indireta, a produção do etanol também influi no custo de outras culturas. 

Isto porque o cultivo da cana concorre diretamente pelo consumo de insumos agrícolas, 

notadamente macro nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio; e micronutrientes.  
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Todavia, o aspecto adicional, tido como o mais importante dos impactos sociais 

ocasionados pelo cultivo da cana-de-açúcar, relaciona-se com as condições de trabalho dos 

trabalhadores rurais. O cultivo da cana está correlacionado historicamente com a exploração de 

trabalho escravo, e esta condição ainda ocorre atualmente. O trabalho degradante e em condição 

análoga à escravidão abrange aspectos como a oferta de transporte irregular; moradias 

insalubres; não fornecimento de alimentação, água fresca e potável; não disponibilização de 

equipamentos de proteção individual e não cumprimento das normas de segurança do trabalho 

(RIBEIRO, 2013; CASTRO; DANTAS, 2008). Outras situações degradantes estão 

relacionadas com a falta de programas preventivos de saúde do trabalhador; condições 

favoráveis de transporte e de benefícios trabalhistas (RIBEIRO, 2013; LEHTONEN, 2011). 

A identificação de condições análogas ainda ocorre nas unidades de usinas de cana-de-

açúcar, o que vêm gerando, multas, autuações e trabalho conjunto de instituições internacionais, 

como a Organização Internacional do Trabalho; Organizações da Sociedade Civil, como 

Repórter Brasil e Instituto ETHOS, e o poder público, através da atuação do Ministério do 

Trabalho, para a tentativa de erradicação destas condições no ambiente rural (REPÓRTER 

BRASIL, 2013; ACTIONAID et al., 2012).  

Baccarin et al. (2009) afirma que a tendência atual é de absorção de mão de obra mais 

qualificada pelas usinas, e consequente diminuição na contratação de cortadores de cana, devido 

à expansão da colheita mecanizada.  

Deve-se relembrar que os principais impactos ambientais e socioeconômicos, ora 

abordados, são potenciais e remetem à extensa bibliografia produzida sobre o tema, não 

necessariamente se aplicando às unidades produtoras do estado de São Paulo.  

 

5.1.7 Considerações gerais sobre o subcapítulo 

 

Inicialmente, pode-se inferir que a governança enquanto forma de governar faz sentido 

quando relacionada à adição de novos fatores, como a multiplicidade de atores, por exemplo. 

A participação pública somou novo fator aos atores Estado e iniciativa privada, que já se 

relacionavam na tomada de decisão nos Estados liberais como Estados Unidos do início do 

século XX, no sentido econômico. Paralelamente, a possibilidade de empoderamento 

decorrente da abertura de canais para a participação pública decorreu de fatores externos, 

oriundos principalmente da pressão da sociedade.  

Assim, a redefinição das metas para a atuação do Estado ocorreu graças à incorporação 

de direitos sociais e civis, partindo então para a garantia destes aos cidadãos. No entanto, se a 
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pressão por abertura e participação decorreu de lógicas inclusivas que abrangeram questões 

sociais, ambientais e econômicas, o conceito de governança em âmbito Estatal foi desenvolvido 

e aplicado eminentemente sob uma lógica de eficiência da ação do Estado, perante a crise de 

endividamento deste.  

Pode-se perceber que a flexibilização da função exclusiva do Estado na concepção e 

execução de políticas públicas, por exemplo, para uma nova forma compartilhada com a 

sociedade civil e a iniciativa privada, principalmente, serviu ao propósito de reformar o papel 

do Estado e “liberalizar” suas funções, de maneira a condensar, sem haver coesão, diferentes 

interesses difusos, seja do mercado e da sociedade civil, que em muitos aspectos se chocam, 

pois enquanto um deseja um Estado que garanta sua participação para atingir seus direitos e 

anseios, outro concorre com a atuação do Estado, buscando atuar onde este outrora agia 

exclusivamente. 

A discussão relativa à pluralidade de atores na governança foi incorporada sob o ponto 

de vista corporativo, a fim de solucionar o problema de agência, decorrente da separação entre 

os gestores e os proprietários.  Em uma escala menor, tal problema é análogo à governança em 

geral, seja pública, ambiental ou adjetivada de outra maneira, pois parte da necessidade dos 

principais interessados por transparência e possibilidade de intervenção junto às atividades dos 

gestores, sendo assim uma ação voltada para a garantia de seus direitos, o que se mostra 

imutável em diferentes escalas. 

Sob um ponto de vista longitudinal, o alargamento de atores a serem levados em conta 

e a função da empresa ocorreu também de forma análoga ao aumento da demanda por 

participação pública e por direitos sociais. Essa transformação, num ambiente corporativo, 

ocorreu devido à pressão de fatores internos e externos, onde o aumento da eficiência produtiva 

e da sustentabilidade econômica foi buscada como fator diferencial em um mercado, em grande 

parte, marcado pela competição acirrada por capital e carente de prestação de contas. De outro 

lado, a pressão por maior transparência, redefinição da função das empresas e seus produtos 

ocorreu devido à pressão da sociedade que, por sua vez, modificou o comportamento do 

mercado em geral, assim como dos meios de obtenção de capital.  

A satisfação de exigências como transparência, prestação de contas, equidade e outros, 

exigiu das corporações a adoção de boas práticas de governança corporativa tanto para atender 

aos anseios dos acionistas, quanto de outras partes interessadas, seja potenciais investidores ou 

a sociedade civil. Tal adoção de boas práticas, já sob a visão de que as partes interessadas dizem 

respeito aos acionistas, mas também outros atores como sociedade civil e outros, resolveu uma 

tensão entre teoria de firma e stakeholders, ao mesmo passo em que trouxe à tona a 
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responsabilidade social e ambiental da empresa, de forma a ampliar sua ação antes endógena à 

economia em produções técnicas e científicas. 

A apropriação de lógicas socioambientais, tais como a responsabilidade social e a 

sustentabilidade, no universo empresarial deu-se, então, de maneira adaptativa, com a adoção 

de definições de sustentabilidade como o triple bottom line, em que a “busca da 

sustentabilidade” serve para aumentar a eficiência produtiva em linhas gerais, assim como para 

evitar crises futuras e garantir a sobrevivência da empresa, num horizonte de tempo mais amplo. 

É necessário pontuar, entretanto, que a apropriação do ideário de sustentabilidade pelas 

empresas é uma tarefa inglória quando pensada de forma isolada, pois a adoção de práticas 

sustentáveis, quando sob o “deslizamento de escalas”, do local ao global, nem sempre respeita 

lógicas regionais, nacionais e mundiais em relação àquilo que seria sustentável para cada uma 

dessas. Numa escala de análise ampla de sustentabilidade, a atuação de uma empresa pode ser 

considerada insustentável pelo próprio fato de existir, como o caso da indústria de armas, por 

exemplo; ao passo que sob uma escala de análise empresarial, a sustentabilidade para esta 

mesma empresa pode ser pensada na eficiência de sua produção e na mitigação de seus impactos 

sociais e ambientais, no que tange seus stakeholders, respeitando-se preponderantemente a sua 

sustentabilidade econômica, apoiado na sua própria manutenção num horizonte de tempo 

amplo.  

Por mais que seja simplório esse exemplo, ele torna claro que a limitação daquilo que é 

chamado de sustentabilidade na escala empresarial, ou corporativa, trata-se de um recorte que 

não necessariamente se comunica com aquilo que seja definido como sustentabilidade para sua 

região, país ou mesmo o mundo. Portanto, a construção da sustentabilidade, de forma geral, 

passa por, mas não faz parte de construções atinentes à escala corporativa, o que se mostra como 

uma clara delimitação da abrangência daquilo que seja sustentável neste recorte. 

Com base nesse pensamento, a sustentabilidade trabalhada nesta escala corporativa se 

traduz na “incrustação” de visões, objetivos e metas que buscam melhorar o desempenho 

socioambiental das empresas e alargar sua responsabilidade e iniciativas para tal. Assim, a 

construção de práticas sustentáveis, então, passa por uma série de ações, que vão desde a adoção 

de novos paradigmas nas práticas de gestão, tecnologias mais “limpas” e eficientes de produção; 

utilização de métricas de desempenho de resultados sociais, ambientais e mesmo econômicos 

que dizem respeito a horizontes mais amplos de tempo para avaliação do desempenho geral da 

empresa; assim como ampliação da transparência, tanto para os tomadores de decisão quanto 

para os stakeholders e a sociedade em geral. 
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A relação entre governança e sustentabilidade, portanto, mostra-se uma via de mão 

dupla, em que a sustentabilidade pode utilizar-se da adoção de mecanismos e práticas de 

governança corporativa que auxiliam a sua institucionalização, posta como deficiente em 

diversas escalas; e a governança corporativa se apropria do ideário de sustentabilidade para se 

legitimar socialmente, prevenir eventuais riscos futuros à sua própria existência e a do mercado 

em que se insere, sendo que cada um adapta a característica de outro à sua estrutura e visão.  

Nesse aspecto, o ponto comum que une governança corporativa e sustentabilidade sob 

diferentes enfoques é a transparência, embora possam haver práticas mais amplas em relação à 

sustentabilidade ou mais restritas, em relação à visão corporativa, o conjunto de ações voltadas 

à transparência apresenta diversas sinergias. Uma das ferramentas mais adotadas de 

transparência no ambiente corporativo, o relatório de sustentabilidade, mostra-se como a 

materialização destas sinergias.  

Se a transparência era trabalhada na lógica empresarial mediante a publicação de 

relatórios contábeis aos shareholders, os relatórios de sustentabilidade potencialmente incluem 

aspectos socioambientais junto àqueles econômicos, de modo a estabelecer uma nova forma de 

avaliação do desempenho da empresa, mais integrada.  

Assim, a publicação de relatórios de sustentabilidade, que emergiu das preocupações 

relacionadas à responsabilidade social das empresas, possui o potencial de atender a propósitos 

de diferentes escalas, pois supre os stakeholders de informação para diferentes fins, seja eles 

mais interessados no desempenho econômico da empresa ou na forma como a mesma vem 

modificando a sociedade e o meio ambiente. No entanto, estes devem se apropriar do 

conhecimento acerca da produção de indicadores de sustentabilidade, para que possam propor 

indicadores cada vez mais sensíveis à sustentabilidade, de forma a serem capazes de aferir de 

apontar a tendência ou não à sustentabilidade, ou seja, o desempenho em sustentabilidade de 

um determinado setor. 

Para tanto, produzir indicadores cada vez mais acurados requer o conhecimento mais 

pormenorizado das especificidades de um setor, a fim de se produzir informações que façam 

sentido e respondam a uma determinada realidade. A utilização do BellagioSMART e de outras 

ferramentas, princípios e listas de qualidades desejáveis que ajudem a se refinar os novos 

indicadores se mostra como uma iniciativa válida para o aumento da transparência, de forma 

geral.  

Com relação ao contexto do etanol de cana-de-açúcar, a adoção da governança, 

sustentabilidade e de ferramentas de transparência vem sendo realizada num setor recentemente 

desregulado sob constante mutação, de um passado recente marcado pela preponderância de 
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empresas familiares à aquisição destas e de outras empresas de médio e grande porte de capital 

nacional por grandes grupos estrangeiros. 

A adoção de certificações de sustentabilidade, boas práticas de governança corporativa 

e outras ferramentas tornam flagrante a busca por “profissionalização” dos grupos, seja guiada 

para o atendimento das exigências ou demandas impostas à aquisição de capital em bolsas de 

valores e bancos públicos e privados; ou mediante parcerias propositivas, como o Protocolo 

Agroambiental do Estado de São Paulo. Tais ações voltadas para o “aumento da 

sustentabilidade” se somam às já existentes práticas, principalmente ambientais, aplicadas na 

produção do etanol, voltadas à melhoria da produtividade conjugada à diminuição no uso de 

insumos externos, tais como o reuso de subprodutos no plantio e produção enquanto insumos. 

De forma geral, o cenário atual na produção acadêmica voltada aos temas aqui 

abordados é do crescimento da adoção de ferramentas que, em maior ou menor grau, convergem 

governança e sustentabilidade de diferentes formas.  

Se o extravasamento da visão empresarial para uma concepção mais ampla de partes 

interessadas e elementos que interferem e são interferidos em escala corporativa trouxe a este 

universo questões sociais e ambientais, os esforços de “incrustação” da sustentabilidade nas 

estruturas de governança corporativa, as práticas de transparência e evidenciação de 

informações se destacam como temas em evidência na escala corporativa em geral e do etanol, 

em específico. 

Em síntese, este capítulo serviu como base geral para a análise da adoção de governança 

corporativa e publicação de relatórios de sustentabilidade no setor de etanol de cana-de-açúcar 

do estado de São Paulo, sendo cada tema mais aprofundado nos capítulos subsequentes. 

 

5.2 ELABORAÇÃO DO CONJUNTO DE PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E 

INDICADORES (PCI) 

 

A elaboração e definição de um conjunto de princípios, critérios e indicadores (PCI) se 

mostra como uma etapa vital para o desenvolvimento das etapas previstas. Nesse sentido, este 

capítulo apresenta o processo de definição do PCI a ser utilizado nas etapas posteriores do 

trabalho.  

Partiu-se da ideia de que o Conjunto PCI abrange desde as definições dos princípios até 

os elementos de mensuração do atendimento destes princípios, materializados nos indicadores 

de desempenho, que servem para o atendimento aos critérios. 
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5.2.1 Definição dos critérios 

 

Numa escala do geral para o particular, a avaliação da sustentabilidade, enquanto novo 

paradigma, pode ser constituída de princípios, que são elementos fundamentais para o resultado 

esperado, a sustentabilidade. Estes princípios, por sua vez, podem ser descritos como os 

aspectos relevantes que devem ser abordados. Já os critérios podem ser definidos como 

condições que devem ser atingidas para se satisfazer um princípio (PINTÉR et al., 2012; 

BOSSEL, 1999; GALLOPIN, 1996). Ou seja, há uma concatenação de elementos que 

constituem o processo de avaliação da sustentabilidade, da definição dos princípios até os 

critérios e seus respectivos indicadores, de forma a se retratar, de forma simplificada, o estado 

de sustentabilidade e mensurá-lo. 

No contexto do presente trabalho, a elaboração de um conjunto de princípios e critérios 

(PCI), cuja avaliação se dá por meio de indicadores, servirá como um quadro de referência para 

a avaliação do conteúdo dos relatórios de sustentabilidade existentes ou mesmo das informações 

disponíveis nos sites das empresas produtoras, no que tange o desempenho no assunto em 

questão, a sustentabilidade (BOUTEN et al., 2011).  

A proposição do conjunto (PCI) partiu, então, da inexistência de modelos de relatórios 

de sustentabilidade voltados ou com publicações de suplementos setoriais que atendam às 

especificidades da produção de etanol, pois há uma lacuna de aspectos atinentes ao contexto 

sucroenergético que não são abordados pelos modelos generalistas dos relatórios existentes. 

Assim, inicialmente, a definição do quadro de referência de avaliação de sustentabilidade partiu 

da adequação de um modelo de avaliação de sustentabilidade pré-concebido, proposto por 

DUARTE et al., (2013), que é composto por critérios de sustentabilidade voltados para a 

produção de etanol de cana-de-açúcar. 

Isso se deveu ao fato de que os critérios citados se mostram como uma relevante 

produção voltada para a avaliação da sustentabilidade a partir das especificidades da produção 

do etanol de cana-de-açúcar no contexto do estado de São Paulo. No entanto, tais critérios 

apresentam característica mais voltada para a tomada de decisão de políticas para o setor como 

um todo, no contexto nacional (DUARTE et al. 2013). 

Nesse aspecto, o Conjunto PCI partiu da necessidade de responder tanto as 

especificidades do estado de São Paulo quanto ao recorte da pesquisa, que diz respeito ao foco 

na empresa enquanto ator principal, além de um ponto nevrálgico, que reside sobre o propósito 

do conjunto de critérios, que é o de promover informações a respeito da sustentabilidade em 
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um nível de suficiência adequado às partes envolvidas, e não voltados para a definição de 

políticas. 

Quadro 4 – Critérios de sustentabilidade para a produção de etanol de cana-

de-açúcar baseados em Duarte et al. (2013) 

(continua) 

PRINCÍPIO 1: INTEGRIDADE DO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

Tema Gestão da água e efluentes 

Critério 

A usina pratica uma gestão da água apropriada e trabalha dentro dos parâmetros regulatórios 

e ecológicos da bacia hidrográfica?  

A usina trata seus efluentes líquidos de forma aceitável? 

Tema Gestão de resíduos 

Critério 
Os resíduos gerados nas atividades da usina são reduzidos a ponto de apenas restarem parcelas 

não passíveis de serem mais tratadas e dispostas de forma apropriada?  

Tema Biodiversidade e integridade ecológica 

Critério 

Há procedimentos adequados para avaliar e proteger a biodiversidade e integridade ecológica 

na bacia hidrográfica (por exemplo, melhoramento da conectividade dos ecossistemas 

naturais e proteção da vida selvagem), incluindo áreas não protegidas da bacia? 

Os impactos cumulativos da monocultura sobre a biodiversidade são geridos da forma 

apropriada? 

Alternativas econômica e ecologicamente mais apropriadas de produção são fomentadas? 

Tema Queima da palha da cana para colheita 

Critério 

A usina queima a palha de cana-de-açúcar nos campos? As práticas de queimada estão sendo 

controladas, especialmente os impactos adversos próximos a áreas protegidas e áreas urbanas? 

O estado de São Paulo possui um plano viável para eliminar a queima da palha da cana-de-

açúcar? 

Tema Poluição do ar 

Critério 
As emissões atmosféricas da usina vêm sendo avaliadas, mitigadas, controladas e tratadas de 

forma apropriada? 

Tema Mudança de uso da terra 

Critério 
A produção de etanol mantém terra suficiente para florestas e outras práticas de agricultura e 

produção de alimentos? 

Tema Resiliência socioeconômica 

Critério 

A resiliência socioeconômica vem sendo mantida para as futuras gerações (por exemplo, 

diversidade de atividades econômicas, manutenção da base de recursos locais, proteção de 

fontes locais de alimentos, água e outros bens de subsistência locais, e o encorajamento para 

inovação e experimentação)? 

Tema Efeitos na qualidade e manutenção do solo 

Critério A fertilidade do solo em longo prazo vem sendo avaliada e mantida? 

PRINCÍPIO 2: SUFICIÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA E OPORTUNIDADE 

Tema Oportunidades de trabalho 

Critério 

A empresa prioriza a mão de obra local? 

Há oportunidades de capacitação para empregos alternativos disponíveis para todos os 

trabalhadores (por exemplo, para cortadores de cana afetados pela mecanização)? 

Os trabalhadores são remunerados de forma justa e transparente? 
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Quadro 4 – Critérios de sustentabilidade para a produção de etanol de cana-

de-açúcar baseados em Duarte et al. (2013) 

 (continuação) 

Tema Qualidade do trabalho e segurança 

Critério 

Os trabalhadores gozam de um ambiente sadio e seguro de trabalho? 

A empresa respeita os direitos dos trabalhos e constrói relações empresa-trabalhador 

positivas? 

 

Tema Comunidade e desenvolvimento regional 

Critério 

A empresa contribui com a comunidade lindeira para educação, cultura e fortalecimento de 

capacidades? 

O município e a região possuem capacidade suficiente para acomodar trabalhadores do corte 

de cana migrantes (por exemplo, moradia e outras facilidades) durante a colheita? 

A empresa fortalece oportunidades locais e a diversidade econômica (por exemplo, spinoffs 

econômicos)? 

As atividades da empresa respeitam as atividades potenciais de ecoturismo regional (impacto 

visual, qualidade da água e poluição do ar)? 

Tema Soberania nacional 

Critério 
A produção de etanol serve para beneficiar todos os cidadãos (por exemplo, reduzir a 

dependência de importações)? 

PRINCÍPIO 3: EQUIDADE INTRAGERACIONAL 

Tema Distribuição de riscos e benefícios 

Critério 
Os benefícios e riscos gerados pela presença da empresa são distribuídos equitativamente com 

os municípios locais? 

Tema Interferência na produção de alimentos 

Critério 
A produção atual e futura de etanol respeita outras atividades agrícolas e evita a substituição 

de culturas de alimentos pela produção de energia? 

PRINCÍPIO 4: EQUIDADE INTERGERACIONAL 

Tema Integridade ecológica de longo prazo 

Critério 

A integridade ecológica e biofísica vem sendo mantida para futuras gerações em todas as 

escalas (em especial diversidade de culturas e cobertura florestal)? 

A produção de etanol mantém a qualidade do solo boa o suficiente para que a cana-de-açúcar 

possa ser substituída por outras plantações no futuro? 

Tema Resiliência econômica 

Critério 

A resiliência econômica vem sendo mantida para as futuras gerações (por exemplo, 

diversidade de atividades econômicas, manutenção da base de recursos locais, proteção de 

fontes locais de alimentos, água e outros bens de subsistência locais, e o encorajamento para 

inovação e experimentação)? 

Tema Manutenção da cultura e conhecimento local 

 

Critério 

As culturas tradicionais e as formas e sistemas de conhecimento local vem sendo protegidas 

nacionalmente (por exemplo, habilidades dos produtores, conhecimento ecológico local, 

produtos únicos)? 
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Quadro 4 – Critérios de sustentabilidade para a produção de etanol de cana-

de-açúcar baseados em Duarte et al. (2013) 

(continuação) 

PRINCÍPIO 5: MAUTENÇÃO DE RECUROS E EFICIÊNCIA 

Tema Eficiência ecológica e da produção 

 

 

Critério 

A empresa busca tecnologias de produção mais limpas? 

A empresa adota práticas mais sustentáveis na agricultura (conservação do solo, controle de 

pestes biológico, colheita verde, controle não químico de ervas e pragas)? 

A empresa maximiza o uso de seus recursos e capacidades através do uso de coprodutos e 

subprodutos (por exemplo, uso de resíduos para energia, combustíveis líquidos e tratamento 

do solo)? 

Tema Fertilidade do solo 

Critério 
A fertilidade do solo é mantida e melhorada nas terras das empresas (ambas terras próprias e 

sua administração)? 

Tema Impactos referentes a emissão de gases do efeito estufa 

Critério 
As emissões diretas, indiretas e o uso de energia fóssil são avaliadas e minimizadas ao longo 

de toda a cadeia de produção do etanol, com o grau apropriado de certeza? 

Tema Efeitos perversos (paradoxo da eficiência) 

Critério 
A produção de etanol encoraja a utilização de veículos em alguma escala? 

A produção de etanol aumenta a necessidade geral por energia em alguma escala? 

PRINCÍPIO 6: CIVILIDADE SOCIOECOLÓGICA E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

Tema 6.1 Governança local 

Critério 
6.1.1 A empresa contribui para fomentar a boa governança local (como participação na 

tomada de decisão, iniciativas em parceria)? 

Critério 
6.1.2 A empresa contribui de forma justa com os custos de infraestrutura e recursos 

consumidos que são compartilhadas com a comunidade (por exemplo escolas e estradas)? 

Tema 6.2 Gestão corporativa 

Critério 6.2.1 A tomada de decisão na empresa inclui todos os stakeholders relevantes? 

Critério 6.2.2 A empresa considera a sustentabilidade em suas decisões de forma suficiente? 

Tema 6.3 Fortalecimento do aprendizado 

Critério 
6.3.1 A empresa ajuda na construção de um entendimento mais profundo e amplo de questões 

de sustentabilidade local? 

Critério 6.3.2 A empresa provê oportunidades discussão e experiências na tomada de decisão coletiva? 

Tema 6.4 Consciência internacional 

Critério 
6.4.1 A atenção internacional promove o diálogo positivo e a prática no setor de energia 

derivada da cana-de-açúcar, em particular na empresa?  

PRINCÍPIO 7: PRUDÊNCIA, PRECAUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

Tema 7.1 Incerteza e adaptação 

Critério 

7.1.1 A empresa é suficiente resiliente em face à surpresa e a mudança (por exemplo, produtos 

múltiplos, componentes modulares, alternativas de mercado, flexibilidade administrativa e 

capacidade de aprendizado)? 

 

Critério 

7.1.2 A empresa promove capacidades adaptativas na região e reduzem a vulnerabilidade local 

em relação a dinâmica externa (por exemplo, eventos climáticos extremos, distúrbios 

econômicos)? 
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Quadro 4 – Critérios de sustentabilidade para a produção de etanol de cana-

de-açúcar baseados em Duarte et al. (2013) 

 (conclusão) 

Tema 7.2 Limitações de dados 

Critério 7.2.1 Incertezas relevantes são anexadas na gestão do meio ambiente em todos os níveis (por 

exemplo, recursos hídricos, queima da palha da cana-de-açúcar, emissões de gases do efeito 

estufa)? 

Critério 7.2.2 Há compartilhamento de informações suficientes e oportunas entre os vários 

stakeholders (governos, usinas, ONGs, organizações civis, organizações internacionais) para 

promover a tomada de decisão informada? 

PRINCÍPIO 8: INTEGRAÇÃO DE CURTO E LONGO PRAZO 

Tema Promoção de visão e ação coletiva 

Critério 

As medidas apropriadas e colaborativas estão sendo tomadas pelo stakeholders em todos os 

níveis para garantir que os desafios e oportunidades do etanol sejam anexados de forma 

integrada (incluindo as metas desejadas para médio e longo prazo)? 

Critério 

Os trade offs existentes entre diferentes alternativas estão sendo discutidos e avaliados de 

maneira suficiente e inclusiva, e concebidas de forma a não deslocar os efeitos adversos para 

as futuras gerações? 

Tema 8.2 Promoção de sinergia positiva 

Critério 
8.2.1 A expansão do etanol pode influenciar de forma positiva outros setores agrícolas em 

todas as escalas (por exemplo, aumento da atenção internacional)? 

Critério 

8.2.2 As ações positivas tomadas pela empresa podem servir como um meio de melhorar os 

resultados socioecológicos, e promover melhores práticas para outras empresas (tanto 

baseadas na produção do etanol como em outras atividades)?  

Fonte: (DUARTE et al., 2013, tradução nossa). 

 

A partir desse referencial buscou-se dar foco aos critérios diretamente relacionados com 

o escopo das empresas produtoras de etanol. Somente foram considerados critérios cuja 

consecução depende exclusivamente da ação das empresas, excluindo-se aqueles cujos atores 

principais seriam outros.  Outro fator considerado foi a exclusão de elementos presentes em 

mais de um critério. Isto porque o foco do conjunto de critérios é a suficiência de informações 

acerca da sustentabilidade, sendo assim, o que se busca é a existência de uma determinada 

informação, independentemente da multiplicidade de seus significados para o leitor. O quadro 

5 apresenta os critérios selecionados. 

Quadro 5 – Proposição do conjunto de critérios de sustentabilidade 

relacionados à produção de etanol de cana-de-açúcar 

(continua) 

PRINCÍPIO: INTEGRIDADE DO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

Tema Gestão da água e efluentes 

Critério 

A usina pratica uma gestão da água apropriada e trabalha dentro dos parâmetros regulatórios 

e ecológicos da bacia hidrográfica?  

A usina trata seus efluentes líquidos de forma aceitável? 

Tema Gestão de resíduos 

Critério Os resíduos gerados nas atividades da usina são reduzidos a ponto de apenas restarem parcelas 

não passíveis de serem mais tratadas e dispostas de forma apropriada?  
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Quadro 5 – Proposição do conjunto de critérios de sustentabilidade 

relacionados à produção de etanol de cana-de-açúcar 

(continuação) 

Tema Biodiversidade e integridade ecológica 

Critério 

Há procedimentos adequados para avaliar e proteger a biodiversidade e integridade ecológica 

na bacia hidrográfica (por exemplo, melhoramento da conectividade dos ecossistemas 

naturais e proteção da vida selvagem), incluindo áreas não protegidas da bacia? 

Os impactos cumulativos da monocultura sobre a biodiversidade são geridos da forma 

apropriada? 

Alternativas econômica e ecologicamente mais apropriadas de produção são fomentadas? 

Tema Queima da palha da cana para colheita 

Critério 
A usina queima a palha de cana-de-açúcar nos campos? As práticas de queimada estão sendo 

controladas, especialmente os impactos adversos próximos a áreas protegidas e áreas urbanas? 

Tema Poluição do ar 

Critério 
As emissões atmosféricas da usina vêm sendo avaliadas, mitigadas, controladas e tratadas de 

forma apropriada? 

PRINCÍPIO: SUFICIÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA E OPORTUNIDADE 

Tema Oportunidades de trabalho 

Critério 

A empresa prioriza a mão de obra local? 

Há oportunidades de capacitação para empregos alternativos disponíveis para todos os 

trabalhadores (por exemplo, para cortadores de cana afetados pela mecanização)? 

Os trabalhadores são remunerados de forma justa e transparente? 

Tema Qualidade do trabalho e segurança 

Critério 

Os trabalhadores gozam de um ambiente sadio e seguro de trabalho? 

A empresa respeita os direitos dos trabalhadores e constrói relações empresa-trabalhador 

positivas? 

Tema Comunidade e desenvolvimento regional 

Critério 

A empresa contribui com a comunidade lindeira para educação, cultura e fortalecimento de 

capacidades? 

A empresa fortalece oportunidades locais e a diversidade econômica (por exemplo, spinoffs 

econômicos)? 

PRINCÍPIO: EQUIDADE INTERGERACIONAL 

Tema Integridade ecológica de longo prazo 

Critério 
A integridade ecológica e biofísica vem sendo mantida para futuras gerações em todas as 

escalas (em especial diversidade de culturas e cobertura florestal)? 

PRINCÍPIO: MANUTENÇÃO DE RECUROS E EFICIÊNCIA 

Tema Eficiência ecológica e da produção 

Critério 

A empresa busca tecnologias de produção mais limpas? 

A empresa adota práticas mais sustentáveis na agricultura (conservação do solo, controle de 

pestes biológico, colheita verde, controle não químico de ervas e pragas)? 

A empresa maximiza o uso de seus recursos e capacidades através do uso de coprodutos e 

subprodutos (por exemplo, uso de resíduos para energia, combustíveis líquidos e tratamento 

do solo)? 

Tema Impactos referentes a emissão de gases do efeito estufa 

Critério As emissões diretas, indiretas e o uso de energia fóssil são avaliadas e minimizadas ao longo 

de toda a cadeia de produção do etanol, com o grau apropriado de certeza? 
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Quadro 5 – Proposição do conjunto de critérios de sustentabilidade 

relacionados à produção de etanol de cana-de-açúcar 

(conclusão) 

Tema Efeitos perversos (paradoxo da eficiência) 

Critério A produção de etanol aumenta a necessidade geral por energia em alguma escala? 

PRINCÍPIO: CIVILIDADE SOCIOECOLÓGICA E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

Tema Governança local 

Critério 
A empresa contribui para fomentar a boa governança local (como participação na tomada de 

decisão, iniciativas em parceria)? 

Critério 
A empresa contribui de forma justa com os custos de infraestrutura e recursos consumidos 

que são compartilhadas com a comunidade (por exemplo escolas e estradas)? 

Tema Gestão corporativa 

Critério A tomada de decisão na empresa inclui todos os stakeholders relevantes? 

Critério A empresa considera a sustentabilidade em suas decisões de forma suficiente? 

PRINCÍPIO: PRUDÊNCIA, PRECAUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

Tema Incerteza e adaptação 

Critério 

A empresa é suficiente resiliente em face à surpresa e a mudança (por exemplo, produtos 

múltiplos, componentes modulares, alternativas de mercado, flexibilidade administrativa e 

capacidade de aprendizado)? 

A empresa promove capacidades adaptativas para a região e redução da vulnerabilidade local 

a dinâmicas externas (por exemplo, eventos climáticos extremos, distúrbios econômicos)? 

Tema Limitações de dados 

 
Há compartilhamento de informações suficientes e oportunas entre os vários stakeholders 

(governos, usinas, ONGs, organizações civis, organizações internacionais) para promover a 

tomada de decisão informada? 

PRINCÍPIO: INTEGRAÇÃO DE CURTO E LONGO PRAZO 

Tema Promoção de visão e ação coletiva 

Critério 

As medidas apropriadas e colaborativas estão sendo tomadas pelo stakeholders em todos os 

níveis para garantir que os desafios e oportunidades do etanol sejam anexados de forma 

integrada (incluindo as metas desejadas para médio e longo prazo)? 

Os tradeoffs existentes entre diferentes alternativas estão sendo discutidos e avaliados de 

maneira suficiente e inclusiva, e concebidas de forma a não deslocar os efeitos adversos para 

as futuras gerações? 

Fonte: (DUARTE et al., 2013, tradução nossa). 

 

5.2.2 Definição dos indicadores 

 

A partir da definição dos critérios de sustentabilidade, aqui adotado como conjunto de 

princípios e critérios a serem utilizados na presente pesquisa, deu-se início ao processo de 

definição dos indicadores de desempenho em sustentabilidade.  

Isso ocorreu porque a proposta do Conjunto PCI parte da necessidade de mensuração de 

todos os seus elementos. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura baseada na revisão 

sistemática, que pode ser descrita como a técnica que objetiva prover uma síntese de diversos 

estudos relevantes em um único documento (TRICCO et al., 2011; KHAN et al., 2003). 
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A etapa de revisão teve como princípio a busca orientada por quatro palavras-chave: 

etanol, sustentabilidade, indicador e critério.  Em relação ao quesito fator de impacto e 

classificação no sistema Qualis (CAPES), apenas os artigos publicados em periódicos com fator 

de impacto maior que zero e classificados como de circulação internacional de alta qualidade 

(A1) em áreas como Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Ambientais, Geociências e 

Interdisciplinar foram coletados. O período de tempo de publicação foi definido em 10 anos 

(2004 a 2014), tendo como data da busca o mês de novembro de 2014. Quatro bases de pesquisa 

foram utilizadas, sendo elas Science Direct; Scopus; Web of Knowledge; e Scielo.  

Complementarmente, foram adicionados conjuntos de critérios e indicadores de 

sustentabilidade do etanol internacionalmente reconhecidos: são eles Roundtable on 

Sustainable Biofuels – EU Red Principles & Criteria; Cramer Commission (produção 

holandesa); Global Bioenergy Partnership (GBEP); BONSUCRO – Better Sugar Initiative. 

Como resultado, foram colhidas 1.355 produções técnicas e científicas que atenderam 

às palavras-chave, mas somente 61 produções foram consideradas aplicáveis à produção do 

etanol de cana-de-açúcar. 

Posteriormente, fez-se então a análise de compatibilidade entre os indicadores colhidos, 

oriundos das 61 produções, e os critérios definidos.  Para isso, foram utilizados os seguintes 

critérios: 

a) exclusão dos indicadores repetidos; 

b) manutenção dos indicadores oriundos do modelo GRI; 

c) Decomposição dos indicadores e composição de um indicador síntese. 

A partir dos 1.099 indicadores oriundos das 61 produções analisadas, fez-se a exclusão 

dos indicadores repetidos.  

Em seguida, foi realizada uma análise de compatibilidade dos indicadores provenientes 

das versões 3 e 4 do GRI com relação ao Conjunto PCI. Aqueles que foram julgados 

compatíveis foram adicionados integralmente, sem nenhuma adição ou supressão no Conjunto 

PCI.  Isto ocorreu devido o modelo GRI ter sido utilizado por pelo menos 85% de todas as 

empresas que publicaram relatórios de sustentabilidade no triênio 2013-2015, como consta na 

tabela 2, sendo assim, já demanda das empresas que utilizam o modelo a publicação de 

informações pertinentes ao Conjunto PCI, o que não demanda novos esforços.  
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Tabela 2 – Publicações de relatórios de sustentabilidade no modelo GRI no triênio 2013-

2015 

Ano Total de publicações 
% de publicações no modelo 

GRI 

2013 262 93,63 

2014 258 91,86 

2015 259 85,71 

Fonte: (GRI, 2016). 

 

Com relação aos outros indicadores captados, a decomposição destes serviu para o 

propósito de amplo atendimento dos critérios, tanto no caso de indicadores parcialmente 

compatíveis com os critérios quanto da necessidade de diminuição do número de indicadores.  

Assim, os indicadores foram decompostos de acordo com um padrão de análise semântica em 

que a divisão foi realizada com base em: 

a) sinais pausais: ponto, vírgula e ponto e vírgula; 

b) conjunções coordenativas aditivas e coordenativas alternativas: “e” e “ou”, 

respectivamente (CUNHA; CINTRA, 2001). 

Exemplo dessa atividade pode ser observada no indicador “Não violação de leis e 

regulamentos aplicáveis à captação da água”, síntese dos indicadores, como representa a 

figura 4: 

Figura 4 – Exemplo de formação de indicador síntese 

 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Como resultado final, foram definidos 73 indicadores, dispostos entre os 28 critérios e 

oito princípios, respectivamente.  A figura 5 apresenta os indicadores divididos por origem e 

nível de aplicação, se essencial ou complementar, no caso daqueles originários das duas versões 

do GRI. 

Figura 5 – Origem dos indicadores PCI 

 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

A ficha dos indicadores propostos está presente no capítulo de proposição final do 

Conjunto PCI, parte da etapa prescritiva. 

 

5.2.3 Escalas de atendimento dos indicadores do Conjunto PCI 

 

Com os indicadores já escolhidos e organizados, foram definidas escalas de atendimento 

para avaliação da suficiência dos indicadores e seus subindicadores do Conjunto PCI. Os 

subindicadores podem ser classificados nas escalas de atendimento: “total”, “parcial”, 

“Indicativo de informação” e “informação inexistente”, que possuem as seguintes 

características: 

a) Atendimento total: quando há divulgação de informações relativas a todos os 

elementos exigidos pelo subindicador;  

b) Atendimento parcial: quando há divulgação parcial de informações relativas aos 

elementos exigidos pelo subindicador; 

INDICADORES PCI

Indicadores Novos: 24 indicadores

Indicadores Complementares GRI 4: 23 indicadores

Indicadores Essenciais GRI 3 e Complementares GRI 4:
18 indicadores

Indicadores Complementares GRI 3 e GRI 4: 6
indicadores
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c) Indicativo de informação: quando há divulgação de informações que possuem 

ligação junto aos temas abordados pelos subindicadores, mas que não satisfazem ao 

menos parcialmente os elementos exigidos pelo subindicador; 

d) Informação inexistente: ocorre quando não há divulgação de informações 

referentes a nenhum dos elementos exigidos pelo subindicador. 

A figura 6 exemplifica as classes de atendimento adotadas, com exceção da classe 

“informação inexistente” (em que não há nenhuma informação publicada), partindo de um 

cenário de atendimento do subindicador “A” do indicador “Fertirrigação”: 

Aspecto importante é a generalização de subindicadores em que ocorre a existência de 

dois ou mais elementos. Para estes, se houver ao menos um elemento classificado como 

“parcial” ele será generalizado como “parcial”.  A figura 6 exemplifica a ocorrência da situação 

em que ocorrerá a generalização: 

Há apenas exceção na aplicação de generalização e que se refere tanto aos 

subindicadores quanto aos elementos dos subindicadores. Ela diz respeito à existência de 

subindicadores ou elementos que são diretamente relacionados a outros subindicadores ou 

elementos, assim como quando há de se escolher um entre os elementos para classificar a 

informação.  

Figura 6 – Classes de atendimento dos subindicadores 

 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Figura 7 – Situação de ocorrência de generalização da escala de atendimento dos 

subindicadores 

 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Estes podem ser classificados como “não se aplica”, ou seja, são desconsiderados na 

classificação. Como exemplo tem-se duas situações que dispensam a informação destes 

subindicadores ou elementos:  
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Figura 8 – Casos em que ocorre a classificação de “não se aplica” 

 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Após os esclarecimentos com relação às escalas de atendimento e das ocasiões em que 

deverá ocorrer a generalização, bem como a exceção relacionada com a utilização do “não se 

aplica” em subindicadores e/ou elementos, apresentam-se os pesos que foram designados para 

cada uma das escalas de atendimento, como mostra a tabela 3. 
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Tabela 3 – Escalas de atendimento dos subindicadores 

Escalas de atendimento Pontuação 

Atendimento total 1 

Atendimento parcial 0,5 

Indicativo de informação 0,2 

Informação inexistente 0 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

A partir da definição da escala de atendimento dos subindicadores, o resultado final para 

cada indicador se trata de um índice, que parte do princípio de que a pontuação varia entre 0 e 

1, sendo o produto de cada indicador fruto da seguinte equação: 

Ine = 
∑𝑃𝑠

𝑃𝑚
 

Onde, 

Ine: Índice de pontuação dos indicadores, que varia entre zero e um. 

∑Ps: somatória de pontos dos subindicadores 

Pm: total de pontos possíveis 

 

Dessa forma, independentemente do número de subindicadores, definiu-se que a 

pontuação do índice, que expressa o resultado de cada indicador, varia de uma escala de 0 a 1, 

sendo zero para o indicador não atendido e 1 para o indicador totalmente atendido. Pontuações 

intermediárias nessa escala refletem que ao menos um dos subindicadores que compõem o 

indicador não atingiram a escala máxima de atendimento. 
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Figura 9 – Casos em que ocorre a classificação de “não se aplica” 

 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

 



111 
 

 

5.2.4 Apresentação dos componentes do Conjunto PCI 

 

A seguir, é apresentado o Conjunto PCI proposto no presente trabalho: 

Quadro 6 – Componentes do Conjunto PCI 
(continua) 

PRINCÍPIO INTEGRIDADE DO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

TEMA Gestão de águas e efluentes 

CRITÉRIO 
A usina pratica uma gestão da água apropriada e trabalha dentro dos 
parâmetros regulatórios e ecológicos da bacia hidrográfica? 

Indicador Novo 
Proposto 

Água consumida por unidade ACU 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Total de retirada de água por fonte TRA 

INDICADOR - 

Indicador GRI 4 
Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água FHA 

Indicador 
Complementar 

GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada PAR 

Indicador Novo 
Proposto 

Não violação de leis e regulamentos aplicáveis à captação da 
água 

NRA 

CRITÉRIO A usina trata seus efluentes líquidos de forma aceitável? 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Descarte total de água discriminado por qualidade e destinação DAD 

Indicador GRI 4 Número total e volume de vazamentos significativos NVA 

TEMA Gestão de resíduos 

CRITÉRIO 
Os resíduos gerados nas atividades da unidade são reduzidos a ponto 
de apenas restarem parcelas não passíveis de serem mais tratadas e 
dispostas de forma apropriada? 

Indicador Novo 
Proposto 

Reaproveitamento de resíduos no plantio RRP 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Peso total de resíduos discriminado por tipo e método de 
disposição 

PRE 

TEMA Biodiversidade e integridade ecológica 

CRITÉRIO 

Há procedimentos adequados para avaliar e proteger a biodiversidade e 
integridade ecológica na bacia hidrográfica (por exemplo, melhoramento 
da conectividade dos ecossistemas naturais e proteção da vida 
selvagem), incluindo áreas não protegidas da bacia? 

Indicador Novo 
Proposto 

Gestão de biodiversidade GEB 

CRITÉRIO 
Alternativas econômica e ecologicamente mais apropriadas de 
produção são fomentadas? 

Indicador Novo 
Proposto 

Aquisição e transferência de tecnologia ATT 

TEMA Queima da palha da cana para colheita 

CRITÉRIO 
A usina queima a palha de cana-de-açúcar nos campos? As práticas de 
queimada estão sendo controladas, especialmente os impactos 
adversos próximos a áreas protegidas e áreas urbanas? 

Indicador Novo 
Proposto 

Mecanização da colheita MEC 
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Quadro 6 – Componentes do Conjunto PCI 
 (continuação) 

TEMA Poluição do ar 

CRITÉRIO 
As emissões atmosféricas da unidade vêm sendo avaliadas, mitigadas, 
controladas e tratadas de forma apropriada? 

Indicador GRI 4 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) EDG 

Indicador GRI 4 
Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de energia 

EIG 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) OEI 

Indicador GRI 4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) IEE 

Indicador GRI 4 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) REG 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio 
(SDO) 

ECO 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 
significativas 

ENS 

Indicador Novo 
Proposto 

Violação de leis e regulamentos que são aplicados às emissões 
e qualidade do ar 

VLR 

PRINCÍPIO SUFICIÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA E OPORTUNIDADE 

TEMA Oportunidades de trabalho 

CRITÉRIO A empresa prioriza a mão de obra local? 

Indicador Novo 
Proposto 

Uso da mão de obra local UML 

Indicador GRI 4 
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes 

PMC 

CRITÉRIO 
Há oportunidades de capacitação para empregos alternativos 
disponíveis para todos os trabalhadores (por exemplo, para cortadores 
de cana afetados pela mecanização)? 

Indicador 
Complementar 

GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria 

PGC 

Indicador Novo 
Proposto 

Requalificação da mão de obra RMO 

CRITÉRIO Os trabalhadores são remunerados de forma justa e transparente? 

Indicador Novo 
Proposto 

Sustentabilidade e remuneração SUR 

TEMA Qualidade do trabalho e segurança 

CRITÉRIO Os trabalhadores gozam de um ambiente sadio e seguro de trabalho? 

Indicador GRI 4 

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar 
programas de saúde e segurança no trabalho 

PFC 

Indicador GRI 4 
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho 
discriminados por região e gênero 

TLD 

Indicador 
Complementar 

GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

 

Tópicos relativos a saúde e segurança cobertos por acordos 
formais com sindicatos 

TSS 
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Quadro 6 – Componentes do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 
Complementar 

GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

Número total de casos de não conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de 
vida discriminado por tipo de resultado 

NCC 

CRITÉRIO 
A empresa respeita os direitos dos trabalhadores e constrói relações 
empresa-trabalhador positivas? 

Indicador GRI 4 
Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos 
humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse 
respeito 

IDH 

Indicador GRI 4 

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados a 
aspectos de direitos humanos relevantes para as operações da 
organização, incluindo o percentual de empregados treinados 

NHT 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Operações e fornecedores identificados em que o direito de 
exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva 
possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as 
medidas tomadas para apoiar esse direito 

OLN 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Número total e percentual de acordos e contratos de 
investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos 
humanos ou que foram submetidos à avaliação referente a 
direitos humanos 

NCD 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Operações e fornecedores identificados como de risco para a 
ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para 
contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil 

OTI 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Operações e fornecedores identificados como de risco 
significativo para a ocorrência de trabalhos forçado ou análogo 
ao escravo e medidas tomadas para contribuir para a 
eliminação de todas as formas de trabalhos forçado ou análogo 
ao escravo 

OTF 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento 
nas políticas ou procedimentos da organização relativos a 
direitos humanos que sejam relevantes às operações 

PST 

Indicador 
Complementar 

GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

Número total de casos de violação de direitos de povos 
indígenas e tradicionais e medidas tomadas a esse respeito 

NVI 

Indicador GRI 4 
Percentual de novos fornecedores selecionados com base em 
critérios relacionados a direitos humanos 

PFD 

Indicador GRI 4 
Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por 
gênero, comparado ao salário mínimo local em unidades 
operacionais importantes 

VSM 

TEMA Comunidade e desenvolvimento regional 

CRITÉRIO 
A empresa contribui com a comunidade lindeira para educação, cultura 
e fortalecimento de capacidades? 

Indicador Novo 
Proposto 

Geração de oportunidades de educação GED 

CRITÉRIO 
A empresa fortalece oportunidades locais e a diversidade econômica 
(por exemplo, spinoffs econômicos)? 

Indicador GRI 4 
Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes 

PGF 

PRINCÍPIO EQUIDADE INTERGERACIONAL 

TEMA 
Integridade ecológica de longo prazo 
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Quadro 6 – Componentes do Conjunto PCI 
(continuação) 

CRITÉRIO 
A integridade ecológica e biofísica vem sendo mantida para futuras 
gerações em todas as escalas (em especial diversidade de culturas e 
cobertura florestal)? 

Indicador GRI 4 
Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas 
dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto 
valor para a biodiversidade situadas fora de áreas protegidas 

UOP 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e 
serviços sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de 
alto valor para a biodiversidade situadas fora de áreas 
protegidas 

DIB 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Habitats protegidos ou restaurados HAB 

PRINCÍPIO MANUTENÇÃO DE RECUROS E EFICIÊNCIA 

TEMA Eficiência ecológica e da produção 

CRITÉRIO 
A empresa adota práticas mais sustentáveis na agricultura 
(conservação do solo, controle de pestes biológico, colheita verde, 
controle não químico de ervas e pragas)? 

Indicador Novo 
Proposto 

Manutenção do canavial MCA 

Indicador Novo 
Proposto 

Técnicas de plantio TPL 

Indicador Novo 
Proposto 

Uso de nutrientes, defensivos e maturadores UND 

CRITÉRIO 
A empresa maximiza o uso de seus recursos e capacidades através do 
uso de coprodutos e subprodutos (por exemplo, uso de resíduos para 
energia, combustíveis líquidos e tratamento do solo) 

Indicador Novo 
Proposto 

Fertirrigação FER 

TEMA Impactos referentes a emissão de gases do efeito estufa 

CRITÉRIO 
As emissões diretas, indiretas e o uso de energia fóssil são avaliadas e 
minimizadas ao longo de toda a cadeia de produção do etanol, com o 
grau apropriado de certeza? 

Indicador Novo 
Proposto 

Uso e geração de energia UGE 

TEMA Efeitos perversos (paradoxo da eficiência) 

CRITÉRIO 
A produção de etanol aumenta a necessidade geral por energia em 
alguma escala? 

Indicador GRI 4 Redução do consumo de energia RCE 

PRINCÍPIO CIVILIDADE SOCIOECOLÓGICA E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

TEMA Governança local 

CRITÉRIO 
A empresa contribui para fomentar a boa governança local (como 
participação na tomada de decisão, iniciativas em parceria)? 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Composição dos grupos responsáveis pela governança e 
discriminação de empregados por categoria funcional de acordo 
com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade 

CGG 

Indicador GRI 4 
Percentual de operações com programas implementados de 
engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local 

POC 

Indicador - 

Novo Proposto 

Envolvimento de comunidades no planejamento, monitoramento 
e implementação de ações 

ECP 
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Quadro 6 – Componentes do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Valor monetário de multas significativas e número total de 
sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não 
conformidade com leis e regulamentos 

VMS 

Indicador GRI 4 
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na 
sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal 

NQR 

CRITÉRIO 
A empresa contribui de forma justa com os custos de infraestrutura e 
recursos consumidos que são compartilhadas com a comunidade (por 
exemplo escolas e estradas)? 

Indicador 
Essencial GRI 3 e 
Indicador GRI 4 

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura 
e serviços oferecidos 

DII 

TEMA Gestão Corporativa 

CRITÉRIO 
A tomada de decisão na empresa inclui todos os stakeholders 
relevantes? 

Indicador GRI 4 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais 
e sociais 

PCS 

CRITÉRIO 
A empresa considera a sustentabilidade em suas decisões de forma 
suficiente? 

Indicador GRI 4 
Processo de delegação do mais alto órgão de governança para 
tópicos econômicos, ambientais e sociais 

PDG 

Indicador GRI 4 
Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês 
do mais alto órgão de governança 

EGC 

Indicador GRI 4 
Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização, como códigos de conduta e de ética 

VCC 

Indicador GRI 4 
Percentual de novos fornecedores selecionados com base em 
critérios ambientais 

PFA 

Indicador GRI 4 
Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito 

IAC 

Indicador GRI 4 
Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento 
do mais alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais 

MCG 

Indicador GRI 4 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de 
governança no que diz respeito à tópicos econômicos, 
ambientais e sociais 

PAG 

Indicador GRI 4 

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na 
identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades 
derivados de questões econômicas, ambientais e sociais e na 
implementação de processos de due diligence 

OGI 

PRINCÍPIO PRUDÊNCIA, PRECAUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

TEMA Incerteza e adaptação 

CRITÉRIO 
A empresa é suficientemente resiliente em face à surpresa e a mudança 
(por exemplo, produtos múltiplos, componentes modulares, alternativas 
de mercado, flexibilidade administrativa e capacidade de aprendizado)? 

Indicador Novo 
Proposto 

Produção de etanol de segunda geração PES 

CRITÉRIO 
A empresa promove capacidades adaptativas na região e reduzem a 
vulnerabilidade local em relação a dinâmica externa (por exemplo, 
eventos climáticos extremos)? 

Indicador Novo 
Proposto 

Capacidade adaptativa em relação à eventos extremos e 
mudanças climáticas 

CAE 

PRINCÍPIO INTEGRAÇÃO DE CURTO E LONGO PRAZO 
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Quadro 6 – Componentes do Conjunto PCI 
(conclusão) 

TEMA Promoção de visão e ação coletiva 

CRITÉRIO 

As medidas apropriadas e colaborativas estão sendo tomadas pelo 
stakeholders em todos os níveis para garantir que os desafios e 
oportunidades do etanol sejam anexados de forma integrada (incluindo 
as metas desejadas para médio e longo prazo)? 

Indicador Novo 
Proposto 

Existência de órgão responsável pela sustentabilidade EOS 

CRITÉRIO 
Os tradeoffs existentes entre diferentes alternativas estão sendo 
discutidos e avaliados de maneira suficiente e inclusiva, e concebidas 
de forma a não deslocar os efeitos adversos para as futuras gerações? 

Indicador Novo 
Proposto 

Existência de planos e/ou programas que considerem impactos 
ambientais, sociais e econômicos para a construção de 
diferentes cenários de desenvolvimento em curto, médio e longo 
prazo 

EPI 

Indicador Novo 
Proposto 

Atendimento de metas de sustentabilidade MAS 

Indicador Novo 
Proposto 

Frequência de reuniões do órgão responsável pela 
sustentabilidade 

FRS 

Indicador Novo 
Proposto 

Inclusão da sustentabilidade nos valores, metas e código de 
ética da empresa 

ISC 

Indicador GRI 4 
Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova 
formalmente o relatório de sustentabilidade da organização e 
garante que todos os aspectos materiais sejam abordados 

ORS 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

5.2.5 Relacionamento entre Conjunto PCI e outros modelos de avaliação em 

sustentabilidade 

 

Além da óbvia relação entre o Conjunto PCI e o modelo GRI, outras certificações de 

sustentabilidade e meio ambiente possuem relações com o conjunto, como as certificações 

BONSUCRO, NBR ISO 14001, NBR ISO 26000 e Indicadores ETHOS.  

Cabe dizer que as relações, aqui tratadas como compatibilidades entre os indicadores do 

conjunto proposto e indicadores de outros modelos de sustentabilidade, dão-se no sentido de se 

debruçarem sobre aspectos comuns, porém de maneira diversa, em todos os casos. Mesmo a 

comparação entre os modelos é forçosa, no sentido que contrapõe um conjunto de indicadores 

em sustentabilidade, PCI, pensado para auxiliar a proposição de relatórios de sustentabilidade, 

o que pressupõe a ampla divulgação das informações e resultados produzidos, face a outros 

modelos que sequer pressupõem tal divulgação. Estes modelos abordados se tratam ora de 

certificações que não exigem publicidade dos resultados, mas sim somente a sua obtenção, 

como BONSUCRO e NBR ISO 14001, mas também de modelos que sequer possuem 

indicadores de desempenho, como a NBR ISO 26000, aqui considerada pelo fato de abordar a 
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sustentabilidade de maneira similar, já que trata da comunicação de seus compromissos e 

engajamento de partes interessadas.  

O único modelo que se aproxima do Conjunto PCI, pelo fato de possuir indicadores de 

desempenho e tratar da sustentabilidade sob a égide da divulgação das informações produzidas, 

é o modelo ETHOS mas, mesmo assim, tal compatibilidade existente deve ser analisada com 

cuidado, pois os indicadores de ambos os modelos abordam aspectos comuns de maneiras 

distintas. Nesse sentido, enquanto que um modelo, Conjunto PCI, parte da compilação de 

informações a serem respondidas na forma de subindicadores, os indicadores ETHOS partem 

do enquadramento da empresa em estágios (de um a quatro) e do aprofundamento através de 

perguntas fechadas (de resolução ou não). 

Outro aspecto a ser considerado é que a fonte de informações para uma eventual 

comparação de modelos reside nos relatórios de sustentabilidade, que condensam as 

informações relativas à sustentabilidade divulgadas pelas empresas, o que logicamente ocorre 

sob a forma de compilação proposta pelo modelo GRI, que não é totalmente compatível com a 

forma de nenhum outro modelo. Sendo assim, torna-se pouco fiável a comparação de diferentes 

modelos a partir de uma mesma base, o relatório de sustentabilidade, pois a própria produção 

de informações é moldada para responder o que é demandado pelo modelo GRI.  

Dessa forma, o relacionamento aqui exposto guarda ressalvas no que se refere à 

possibilidade de comparação de resultados oriundos da aplicação dos diferentes modelos, mas 

se mostra relevante pelo fato de apresentar as convergências entre o que é proposto, Conjunto 

PCI, e aquilo que já existe e é utilizado pelas empresas, em diferentes setores. 

 

5.2.5.1 Conjunto PCI e BONSUCRO 

 

A certificação BONSUCRO é de responsabilidade de uma associação multi-stakeholder 

internacional, formado por partes interessadas compostas por um grande número de empresas 

de diferentes partes da cadeia de produção. Em 2009 essa associação publicou o padrão 

BONSUCRO, primeiro padrão métrico global para cana-de-açúcar, composto por indicadores 

e critérios mensuráveis de desempenho (BONSUCRO, 2011). O padrão BONSUCRO se 

constitui como uma certificação socioambiental de sustentabilidade da produção no setor 

sucroenergético, e é composto por sete princípios, 29 critérios e 71 indicadores. Para o 

recebimento da certificação se faz necessário o cumprimento de 80% de seus indicadores 

(BONSUCRO, 2011). 
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Dentre as empresas pertencentes à amostra, apenas duas delas (Empresa A e Empresa 

O) não declararam possuir certificação BONSUCRO em seu relatório de sustentabilidade 

estudado. Aspecto notório em relação à esta certificação é a compatibilidade existente entre 

alguns de seus indicadores e os indicadores do Conjunto PCI. Isto se deve ao fato de os 

indicadores do conjunto serem oriundos de uma etapa de revisão sistemática, em que houve o 

levantamento de publicações técnico-científicas que propuseram indicadores de 

sustentabilidade para a produção de etanol, justamente o caso dos indicadores BONSUCRO. 

Assim, alguns indicadores do Conjunto PCI são frutos de aplicação total ou parcial, mediante 

adaptação, de indicadores BONSUCRO. 

Sendo assim, fez-se o levantamento da compatibilidade entre os indicadores do 

Conjunto PCI em relação àqueles do BONSUCRO, o que pode ser observado abaixo: 

Quadro 7 – Compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI e da 

certificação BONSUCRO 
(continua) 

Tipo de indicador Indicador Indicador BONSUCRO 

Indicadores Novos 
Propostos 

Água consumida por unidade  
Consumo líquido de água por 
unidade-peso de produto. 

Indicadores Novos 
Propostos 

Não violação de leis e regulamentos 
aplicáveis à captação da água  

Leis nacionais e convenções 
internacionais relevantes 
cumpridas 

Indicadores Novos 
Propostos 

Reaproveitamento de resíduos no plantio 
% do solo coberto por palha de 
cana-de-açúcar após a colheita. 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

Peso total de resíduos discriminado por 
tipo e método de disposição  

Resíduos sólidos não-perigosos, 
por tonelada de cana-de-açúcar. 

Indicadores Novos 
Propostos 

Gestão de biodiversidade  

Porcentagem de áreas definidas 
nacional ou internacionalmente 
como legalmente protegidas, ou 
classificadas como Áreas de Alto 
Valor de Conservação, ou AAVC.  

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

Emissões de NOx, SOx e outras 
emissões atmosféricas significativas  

Carga de acidificação 
atmosférica por unidade-peso de 
produto. 

Indicadores Novos 
Propostos 

Violação de leis e regulamentos que são 
aplicados às emissões e qualidade do ar 

Leis nacionais e convenções 
internacionais relevantes 
cumpridas 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Percentual da força de trabalho 
representada em comitês formais de 
saúde e segurança, compostos por 
empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e 
segurança no trabalho  

Treinamento para saúde e 
segurança. 

Indicadores Novos 
Propostos 

Intensidade de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) 

Contribuição ao aquecimento 
global por unidade de energia 
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Quadro 7 – Compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI e da 

certificação BONSUCRO 
  (continuação) 

 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos 
relacionados ao trabalho discriminados 
por região e gênero 

Frequência de acidentes com 
afastamento 

Horas de trabalho perdidas, 
como porcentagem das horas 
totais trabalhadas 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Tópicos relativos a saúde e segurança 
cobertos por acordos formais com 
sindicatos 

Avaliação dos principais riscos 
para saúde e segurança, e a 
implementação de medidas de 
mitigação de risco 

 

 

Indicadores GRI 4 

Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relacionados aos 
impactos causados por produtos e 
serviços na saúde e segurança durante 
seu ciclo de vida discriminado por tipo de 
resultado 

 

 

Equipamento apropriado de 
proteção individual fornecido e 
utilizado por todos os 
trabalhadores. 

Indicadores GRI 4 

Operações e fornecedores identificados 
em que o direito de exercer a liberdade 
de associação e a negociação coletiva 
possa estar sendo violado ou haja risco 
significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito 

Respeitar o direto de todos os 
trabalhadores de criar e se juntar 
a sindicatos, e/ou negociar 
coletivamente na forma prevista 
em lei. 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

Operações e fornecedores identificados 
como de risco para a ocorrência de 
casos de trabalho infantil e medidas 
tomadas para contribuir para a efetiva 
erradicação do trabalho infantil 

Idade mínima dos trabalhadores 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a 
ocorrência de trabalhos forçado ou 
análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de 
todas as formas de trabalhos forçado ou 
análogo ao escravo 

Ausência de trabalho forçado ou 
obrigatório 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Número total de casos de violação de 
direitos de povos indígenas e tradicionais 
e medidas tomadas a esse respeito 

Ausência da discriminação 

Indicadores GRI 4 
Percentual de novos fornecedores e 
selecionados com base em critérios 
relacionados a direitos humanos 

Ausência da discriminação 

Porcentagem de contratados e 
principais fornecedores que 
demonstraram que cumprem os 
direitos humanos e trabalhistas 

 

Indicadores GRI 4 

Variação da proporção do salário mais 
baixo, discriminado por gênero, 
comparado ao salário mínimo local em 
unidades operacionais importantes 

Razão entre o menor salário 
inicial, incluindo benefícios, e o 
salário mínimo nacional, 
incluindo benefícios, conforme 
definido em lei. 
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Quadro 7 – Compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI e da 

certificação BONSUCRO 
  (conclusão) 

Indicadores GRI 4 

Unidades operacionais próprias, 
arrendadas ou administradas dentro ou 
nas adjacências de áreas protegidas e 
áreas de alto valor para a biodiversidade 
situadas fora de áreas protegidas 

O direito do uso da terra deve ser 
demonstrado, sem ser objeto de 
legítima contestação pelas 
comunidades locais que tenham 
direitos demonstráveis. 

Indicadores 
Propostos 

Uso de nutrientes, defensivos e 
maturadores 

Fertilizante de Nitrogênio e 
Fósforo (calculado como 
equivalente de fosfato) aplicado 
por hectare por ano. 

Herbicidas e pesticidas aplicados 
por hectare por ano. 

Indicadores 
Propostos 

Uso e geração de energia  
Energia usada no transporte da 
cana-de-açúcar, por tonelada 
transportada. 

 

 

Indicadores GRI 4 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da 
comunidade local, avaliação de impactos 
e desenvolvimento local  

Porcentagem de reuniões de 
engajamento de stakeholders 
onde um acordo foi alcançado 
por meio de um processo 
motivado pelo consenso. 

Indicadores GRI 4 

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos na sociedade 
registradas, processadas e solucionadas 
por meio de mecanismo formal 

Existência de um mecanismo 
reconhecido para resolução de 
reclamações e disputas, para 
todos os stakeholders. 

Indicadores 
Propostos 

Existência de planos e/ou programas 
que considerem impactos ambientais, 
sociais e econômicos para a construção 
de diferentes cenários de 
desenvolvimento em curto, médio e 
longo prazo 

Existência e implementação de 
um plano de gerenciamento 
ambiental (PGA), levando em 
conta as espécies, os habitats e 
os ecossistemas ameaçados, 
bem como referência para 
serviços do ecossistema e 
controle de plantas invasoras e 
de animais.  

Plano documentado e 
implementação de medidas de 
mitigação 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Assim sendo, 25 indicadores foram identificados como compatíveis com àqueles da 

certificação BONSUCRO, seja por demandarem as mesmas informações ou por abordarem o 

mesmo tema, exigindo a divulgação de mais ou menos informações demandadas pelos 

indicadores da certificação BONSUCRO. Desses 25 indicadores considerados compatíveis, 

cinco são indicadores essenciais GRI 3, ou seja, são comuns para as duas versões do GRI; sendo 

três considerados complementares para a versão 3 e compatíveis com a versão 4; nove 

indicadores compatíveis para a versão 4 e oito são compatíveis com os indicadores novos 

propostos. 
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5.2.5.2 Conjunto PCI e NBR ISO 14001 

 

A ABNT NBR ISO 14001 é uma certificação que especifica os requisitos de um Sistema 

de Gestão Ambiental e busca desenvolver uma estrutura de proteção para o meio ambiente 

pautada na ótica da sustentabilidade, mais especificamente no triple bottom line (ABNT, 2015). 

A certificação da NBR ISO 14001 exige uma estrutura para o estabelecimento e monitoramento 

de objetivos e metas, o que leva à necessidade por uma equipe de profissionais responsáveis 

pelo sistema de gestão ambiental implementado e também a existência de indicadores, que 

devem ser periodicamente monitorados. A NBR ISO 14001:2015, posterior à análise do 

presente trabalho, vai além e exige processos de comunicação internas e externas que devem 

comunicar o resultado dos indicadores e o cumprimento dos requisitos de monitoramento 

(ABNT, 2005). 

Seu sistema de indicadores ambientais divide-se em:  

- Indicadores de desempenho ambiental;  

- Indicadores do sistema de gestão ambiental; e  

- Indicadores das condições ambientais. (ABNT, 2015). 

Em uma análise de compatibilidade entre os indicadores de desempenho ambiental NBR 

ISO 14001 e os indicadores do Conjunto PCI, pode-se dizer que seis dos onze indicadores 

possuem relacionamentos, como demonstra o quadro 8:  

 

Quadro 8 – Relacionamento entre os indicadores de desempenho ambiental ISO 14001 

e Conjunto PCI 
Indicadores ISO 14001 Indicadores com relação Conjunto PCI 

Quantidade de combustível 
equivalente utilizado 

(Indicador novo proposto) Uso e geração de energia 

Quantidade de dióxido de 
carbono emitida 

(GRI 3 e 4) Emissões diretas de gases de efeito estufa 
(GEE) 

Resíduos produzidos por 
quantidade de produto 
acabado 

(GRI 3 e 4) Peso total de resíduos discriminado por tipo e 
método de disposição 

Danos e regeneração da 
vegetação 

(GRI 4) Descrição de impactos significativos de atividades, 
produtos e serviços sobre a biodiversidade em áreas 
protegidas e áreas de alto valor para a biodiversidade 
situadas fora de áreas protegidas 

Percentuais de resíduos 
reaproveitados 

(Indicador novo proposto) Reaproveitamento de resíduos no 
plantio 

Investimentos em proteção 
ambiental 

(Indicador novo proposto) Existência de planos e/ou 
programas que considerem impactos ambientais, sociais e 
econômicos para a construção de diferentes cenários de 
desenvolvimento em curto, médio e longo prazo 

Fonte: (Elaboração própria). 
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5.2.5.3 Conjunto PCI e NBR ISO 26000 

 

A Norma NBR ISO 26000 de Responsabilidade Social, cuja adoção é voluntária e não 

visa certificação, ao contrário da NBR ISO 14001, busca fornecer orientações para a promoção 

de comportamento socialmente responsável, com ênfase na comunicação de seus compromissos 

e engajamento de partes interessadas (ISO, 2007). 

Tal norma não produz diretamente indicadores de monitoramento de desempenho, mas suas 

matérias fundamentais e temas de responsabilidade social abordam aspectos tanto sociais 

quanto ambientais, numa perspectiva de sustentabilidade que também se apoia na visão do triple 

bottom line. 

Assim como a NBR ISO 14001 e a NBR ISO 26000 possuem relação direta com temas 

tratados pelo modelo GRI, até pelo fato de ambas tratarem da necessidade de comunicar 

aspectos sociais e ambientais na perspectiva da sustentabilidade. Em 2011, o próprio GRI 

publicou documento acerca de como usar o modelo GRI em conjunto com a ISO 26000, no 

qual traçou o vínculo entre seus indicadores e os materiais fundamentais e normas da ISO. (GRI, 

2011). 

O quadro 9 apresenta os 16 indicadores oriundos do modelo GRI adotados no Conjunto 

PCI que possuem vínculo com a ISO 26000. 

Quadro 9 – Vínculo entre indicadores Conjunto PCI e ISO 26000 
 (continua) 

DESCRIÇÃO 
Compatibilidade 

ISO 26000 

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água  Sim 

Gestão de biodiversidade Sim 

Habitats protegidos ou restaurados Sim 

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na 
saúde e segurança durante seu ciclo de vida discriminado por tipo de resultado 

Sim 

Número total de horas de treinamento de empregados em políticas de direitos 
humanos ou procedimentos relacionados a aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações da organização, incluindo o percentual de 
empregados treinados 

Sim 

Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram 
submetidos à avaliação referente a direitos humanos 

Sim 

Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de 
casos de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva 
erradicação do trabalho infantil 

Sim 

Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a 
ocorrência de trabalhos forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalhos forçado ou 
análogo ao escravo 

 

Sim 
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 (conclusão) 

Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a 
liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito 

Sim 

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Sim 

Redução do consumo de energia Sim 

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
número de óbitos relacionados ao trabalho discriminados por região e gênero 

Sim 

Tópicos relativos a saúde e segurança cobertos por acordos formais com 
sindicatos 

Sim 

Total de retirada de água por fonte Sim 

Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas dentro ou nas 
adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor para a biodiversidade 
situadas fora de áreas protegidas 

Sim 

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos 

Sim 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

 

5.2.5.4 Conjunto PCI e Indicadores ETHOS 

 

Os indicadores ETHOS de Responsabilidade Social Empresarial são produzidos, desde 

2000, pelo Instituto ETHOS, que os concebeu como uma ferramenta de gestão para o 

diagnóstico e planejamento de práticas de responsabilidade social empresarial (CUSTODIO; 

MOYAL, 2007). 

Sua característica mais marcante é sua busca, por meio de revisões periódicas, pela 

comparabilidade junto a outras ferramentas de gestão existentes. Prova disso é que o modelo 

adotou os indicadores que compõem o modelo IBASE, assim como buscou incorporar a 

linguagem da versão 3 do GRI e também dos elementos da Norma ISO 26000, o que foi 

proposto na revisão de 2010. Assim, o modelo abrange práticas de responsabilidade social 

empresarial e sustentabilidade, num esforço convergente que busca prover às empresas uma 

ferramenta que possibilite o aprofundamento de seu comprometimento junto aos temas 

abarcados, responsabilidade social e sustentabilidade (CUSTODIO; MOYAL, 2007). 

O modelo é formado por sete temas, a saber: Valores, Transparência e Governança; 

Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; Comunidade; 

Governo e Sociedade. Para cada um dos temas existe um conjunto de indicadores, 40 no total, 

cuja finalidade principal é explorar como a empresa pode melhorar seu desempenho no aspecto 

ao qual o indicador se relaciona (CUSTODIO; MOYAL, 2007). 

Dentre os relatórios estudados, nenhuma das dez empresas declarou adotar o modelo 

ETHOS, no entanto, face ao seu amplo conhecimento no setor empresarial e também à sua 
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relevância junto aos temas sustentabilidade e transparência, fez-se o levantamento da 

compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI em relação àqueles do modelo ETHOS, 

que totalizou em 23 indicadores. A apresentação dos indicadores compatíveis entre o Conjunto 

PCI e modelo ETHOS é tarefa do quadro 10, abaixo: 

Quadro 10 – Compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI e do 

modelo ETHOS 

(continua) 

Tipo de 
indicador 

Indicador Indicador ETHOS 

Indicadores 
Essenciais GRI 

3 

Composição dos grupos responsáveis pela 
governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional de acordo com 
gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade 

Relações com sindicatos 

Indicadores 
Essenciais GRI 

3 

Desenvolvimento e impacto de investimentos 
em infraestrutura e serviços oferecidos  

Participação em projetos 
sociais governamentais 

 

 

Indicadores 
Novos Propostos 

Envolvimento de comunidades no 
planejamento, monitoramento e 
implementação de ações 

Gerenciamento do 
impacto da empresa na 
comunidade de entorno 

Indicadores GRI 
4 

Estrutura de governança da organização, 
incluindo os comitês do mais alto órgão de 
governança 

Governança Corporativa 

Indicadores GRI 
4 

Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e medidas tomadas a esse respeito 

Gerenciamento de 
impactos sobre o meio 
ambiente e do ciclo de 
vida de produtos e 
serviços  

Conhecimento e 
gerenciamento dos 
danos potenciais dos 
produtos e serviços 

Indicadores GRI 
4 

Impactos negativos significativos reais e 
potenciais em direitos humanos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas a esse 
respeito 

Compromisso com a não 
discriminação e 
promoção da equidade 
racial 

Indicadores 
Novos Propostos 

Geração de oportunidades de educação 
Educação e 
conscientização 
ambiental 

Indicadores GRI 
4 

Medidas tomadas para desenvolver e 
aprimorar o conhecimento do mais alto órgão 
de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais  

Compromisso com a 
melhoria da qualidade 
ambiental 

Indicadores GRI 
4 

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos na sociedade 
registradas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal  

 

 

 

 

 

Excelência no 
atendimento 
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Quadro 10 – Compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI e do 

modelo ETHOS 
  (continua) 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança 
durante seu ciclo de vida discriminado por 
tipo de resultado  

Gerenciamento de 
impactos sobre o meio 
ambiente e do ciclo de 
vida de produtos e 
serviços 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Número total de casos de violação de direitos 
de povos indígenas e tradicionais e medidas 
tomadas a esse respeito  

Valorização da 
diversidade 

 

 

Indicadores GRI 
4 

Número total de horas de treinamento de 
empregados em políticas de direitos humanos 
ou procedimentos relacionados a aspectos de 
direitos humanos relevantes para as 
operações da organização, incluindo o 
percentual de empregados treinados 

Compromisso com a não 
discriminação e 
promoção da equidade 
racial 

Indicadores 
Essenciais GRI 

3 

Número total e percentual de acordos e 
contratos de investimentos significativos que 
incluem cláusulas de direitos humanos ou que 
foram submetidos à avaliação referente a 
direitos humanos 

Compromisso com a não 
discriminação e 
promoção da equidade 
racial 

 

Indicadores 
Essencial GRI 3 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de 
trabalho infantil e medidas tomadas para 
contribuir para a efetiva erradicação do 
trabalho infantil 

Compromisso com o 
futuro das crianças  

Compromisso com o 
desenvolvimento infantil 

Trabalho infantil na 
cadeia produtiva 

Indicadores 
Essenciais GRI 

3 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco significativo para a ocorrência de 
trabalhos forçado ou análogo ao escravo e 
medidas tomadas para contribuir para a 
eliminação de todas as formas de trabalhos 
forçado ou análogo ao escravo  

Critérios de seleção e 
avaliação de 
fornecedores 

Trabalho forçado (ou 
análogo ao escravo) na 
cadeia produtiva 

Indicadores 
Essenciais GRI 

3 

Operações e fornecedores identificados em 
que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva possa 
estar sendo violado ou haja risco significativo 
e as medidas tomadas para apoiar esse 
direito  

Relações com sindicatos 

Indicadores GRI 
4 

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 
ambientais 

Gerenciamento de 
impactos sobre o meio 
ambiente e do ciclo de 
vida de produtos e 
serviços 

Indicadores GRI 
4 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da 
comunidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local 

Gerenciamento do 
impacto da empresa na 
comunidade do entorno 

Relações com 
organizações locais 

Indicadores GRI 
4 

Processos de consulta entre stakeholders e o 
mais alto órgão de governança em relação 
aos tópicos econômicos, ambientais e sociais 

 

  

Diálogo e engajamento 
das partes interessadas 
(stakeholders) 
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Quadro 10 – Compatibilidade entre os indicadores do Conjunto PCI e do 

modelo ETHOS 
  (conclusão) 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Programas de gestão de competências e 
aprendizagem contínua que contribuem para 
a continuidade da empregabilidade dos 
empregados em período de preparação para 
a aposentadoria  

Preparação para a 
aposentadoria 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Tópicos relativos a saúde e segurança 
cobertos por acordos formais com sindicatos 

Cuidados com saúde, 
segurança e condições 
de trabalho 

Indicadores GRI 
4 

Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização, como 
códigos de conduta e de ética  

Compromissos éticos 

Indicadores GRI 
4 

Variação da proporção do salário mais baixo, 
discriminado por gênero, comparado ao 
salário mínimo local em unidades 
operacionais importantes  

Compromisso com a 
promoção da equidade 
de gênero 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Dessa forma, foram identificados 21 indicadores como compatíveis com o modelo 

ETHOS. Dos 21 indicadores julgados como compatíveis, todos são aqueles incorporados do 

modelo GRI, sendo que seis são indicadores essenciais da versão 3, quatro deles 

complementares da mesma versão e os outros 11 são indicadores da versão 4. 

Quando se fala em compatibilidade, pode-se dizer que ela remete àquilo que os 

indicadores abordam, ou seja, um determinado aspecto, e não a forma como ele é abordado. 

Apesar de o modelo ETHOS incorporar a linguagem do modelo GRI, isso não significa que 

seus indicadores de desempenho meçam da mesma maneira os elementos mensuráveis, assim 

como esses últimos podem também divergir entre eles. Enquanto os indicadores do modelo 

ETHOS são perguntas aprofundadas em questões binárias e questões qualitativas, os 

indicadores do modelo GRI tratam da compilação de determinadas informações, o que é 

chamado de subindicadores no Conjunto PCI, que podem ser uma ou várias, qualitativas e/ou 

quantitativas.  

 

5.2.6 Considerações sobre o subcapítulo 

 

Enquanto produto, a ideia central do Conjunto PCI é que este busque servir como um 

quadro de referência, do qual as empresas, produtores de relatórios de sustentabilidade, poderão 

utilizá-lo, de forma total ou parcial, para definir seus indicadores de desempenho dos seus 

modelos de relatórios, de forma que estes abarquem informações suficientes que permitam ao 

usuário analisar o desempenho da produção de etanol de determinada empresa em relação à 

sustentabilidade, num nível completo das informações mais relevantes sobre o tema.  
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Devido à sua compatibilidade junto a outros selos de certificação, o Conjunto PCI 

demanda, em parte, de informações que já são ou devem ser produzidas pelas empresas que 

aderem à estas ferramentas, fazendo com que sua implantação seja de caráter suplementar, e 

que recai a estruturas de gestão que já existem a tratam das ferramentas adotadas, como sistemas 

de gestão ambiental e também de qualidade.  

Cabe dizer que o Conjunto PCI não deve ser entendido como um modelo completo de 

relatório de sustentabilidade, mas sim busca auxiliar na definição dos indicadores de 

desempenho a serem utilizados pelo setor específico de produção de etanol de cana-de-açúcar.  

Outro ponto é que o conjunto aqui proposto não é a versão final, que será definida 

através da etapa da validação, na etapa prescritiva. Porém, a presente versão inicial embasa, 

através de sua aplicação, a avaliação da suficiência de informações publicadas nos relatórios de 

sustentabilidade colhidos que, por sua vez, proverá subsídios para a etapa de validação, 

responsável pela definição do conjunto final.  
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6 ETAPA DESCRITIVA 
 

Primeiro passo desta etapa foi constituído por um processo de amostragem não 

probabilística intencional (LAKATOS; MARCONI, 2011), pautada na definição de critérios de 

seleção para a definição das empresas a serem inicialmente estudadas. Assim, foram definidos 

os seguintes critérios de seleção: 

a) Ser produtora de etanol cadastrada como tal na Agência Nacional de Petróleo 

(ANP); 

b) Possuir pelo menos uma usina cadastrada como produtora de etanol em atividade 

no estado de São Paulo. 

Partiu-se então da análise do banco de dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2015) 

tendo como base o registro junto à mesma no ano de 2015, acrescido da necessidade de haver 

ao menos uma usina cadastrada situada no estado de São Paulo. 

Foram identificadas na base de dados da ANP 84 empresas cadastradas e com ao menos uma 

usina sediada no estado, proprietárias de um total de 159 usinas, no total.  

Desta amostra, destaca-se o número de empresas com apenas uma usina cadastrada, totalizando 

64,3% do total da amostra, enquanto aquelas com mais de cinco usinas representam apenas 

4,8% do total da amostra de empresas. 

A figura 10 representa as empresas segundo a quantidade de usinas pertencentes. 

Figura 10 – Distribuição das empresas por quantidade de usinas pertencentes 

 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Já com relação à concentração de usinas por empresas, têm-se que mais da metade das 

usinas, mais especificamente 57,9% das usinas, se concentram em dois extremos, sendo as 

empresas proprietárias de uma usina, com 34% do total; e as empresas proprietárias de cinco 

ou mais usinas, com 23,9% do total. A Figura 11 representa a concentração das usinas por 

empresa. 

Figura 11 – Concentração de usinas por empresa 

 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Tais dados atestam a baixa concentração de usinas sob propriedade de poucas empresas. 

A exceção observada foi a empresa com o maior número de usinas (20), que representa 12,6% 

do total do número de usinas. Esta se mostra um ponto fora de curva mesmo ao se comparar 

com as demais empresas proprietárias de cinco ou mais empresas, pois a segunda empresa mais 

concentrada possui apenas 7 usinas. Com relação à distribuição das 159 usinas do estado de 

São Paulo, elas estão instaladas em 129 municípios, concentrando-se principalmente nas 

porções central, oeste e noroeste do Estado (Figura 12).   

 

  

Empresas proprietárias de 1 usina (64,3%)

Empresas proprietárias de 2 usinas (16,7%)

Empresas proprietárias de 3 usinas (10,7%)

Empresas proprietárias de 4 usinas (3,6%)

Empresas proprietárias de 5 ou mais usinas (4,8%)
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Figura 12 – Mapa da distribuição das usinas cadastradas na ANP no estado de São Paulo em 2015 

 

Fonte: (Elaboração própria). 
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6.1 ESTUDO DA ADOÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E ABERTURA DE 

CAPITAL 

 

Este subcapítulo tem como objetivo analisar o estado atual de adoção de governança 

corporativa pelas empresas produtoras de etanol de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, por 

meio da análise de conteúdo, colhido no website das empresas, através da utilização de um 

quadro de referência de elementos de governança corporativa, constituído por elementos 

relacionados à natureza jurídica, caracterização do controlador e agentes de governança 

corporativa. 

 

6.1.1 Identificação da existência de estruturas de governança corporativa e 

abertura de capital 

 

O primeiro passo para a realização da análise foi a coleta de dados disponíveis no site 

das empresas cadastradas na ANP e consequente análise de conteúdo. Tal escolha se deve ao 

pressuposto do exercício do princípio de boa prática da governança corporativa da 

transparência, materializado pela divulgação de informações relativas às empresas que podem 

ser acessadas por stakeholders e a sociedade em geral.  

Dessa maneira, a coleta de dados ocorreu no período entre janeiro de 2014 e janeiro de 

2016. Do total das 83 empresas identificadas, 63 delas, ou 75,9%, possuíam website em 

funcionamento na internet. Assim, buscou-se nos websites das empresas a publicação de 

informações acerca da estrutura de governança corporativa existente. Essa busca resultou na 

coleta de tais informações no website de 17 empresas, que somadas representam 20,5% do total 

das empresas produtoras. 

Para a análise do conteúdo, fez-se importante definir o quadro de referência de 

elementos de governança corporativa a ser utilizado. Assim sendo, o quadro foi baseado em 

documento formulado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009), 

instituição voltada para o desenvolvimento de boas práticas de governança corporativa que faz 

parte de redes internacionais de governança corporativa, como a Latin American Corporate 

Governance Institutes (IGCLA) e a Global Network of Director Institutes (GNDI), além de ser 

uma parceira no Brasil do Global Reporting Initiative (GRI, 2016). Tal documento é o “Código 

de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, voltado para a “aplicação em organizações 

de qualquer tipo de organização, independentemente do porte, natureza jurídica ou tipo de 

controle”. (IBGC, 2009, p. 15). 
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No caso presente, foram selecionados alguns elementos de governança corporativa 

definidos pelo IBGC (2009) e considerados relevantes ao presente tema, sob o ponto de vista 

organizacional. Assim, não foram selecionados todos os agentes de governança corporativa 

definidos pelo IBGC (2009) e tampouco outras características consideradas menos relevantes. 

O quadro de referência para análise do estado atual de adoção de governança corporativa 

definido da seguinte forma: 

Quadro 11 – Quadro de referência de elementos de governança corporativa 
Elemento Descrição 

Natureza jurídica 

Cooperativa 

Sociedade limitada 

Sociedade anônima 

Não informado 

Caracterização do controlador 

Familiar/Multifamiliar 

Não familiar 

Estrangeiro 

Institucional 

Agentes de governança corporativa 

Conselho de administração 

Comitês 

Diretor-presidente 

Diretorias 

Não informado 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

A natureza jurídica, aplicada para o caso, partiu da adoção de um recorte da definição 

do IBGC (2009) para o caso específico de instituições privadas, que são as empresas produtoras 

de etanol de cana-de-açúcar do estado de São Paulo e a inclusão da natureza do capital, no caso 

existência de “capital aberto”, no elemento “sociedade anônima”. Foram definidas quatro 

categorias, sendo elas: 

a) Cooperativas: sociedades de pessoas constituídas para prestar serviços aos 

associados. A distribuição dos resultados está vinculada às operações efetuadas pelos 

sócios, estando desvinculada da participação no capital. Já os direitos políticos estão 

vinculados às pessoas e também desvinculados da participação no capital; 

b) Sociedades limitadas: sociedades de pessoas ou de capital com fins lucrativos, 

voltadas para fornecer serviços ou mercadorias a terceiros. A distribuição de resultados 

e direitos políticos estão vinculados à participação no capital.  Não é permitida a abertura 

de capital; 

c) Sociedades anônimas: sociedades de capital com fins lucrativos, assim como as 

sociedades limitadas, são constituídas para fornecer serviços ou mercadorias a terceiros. 
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A distribuição de resultado e direitos políticos estão vinculados à participação no capital. 

É permitida a abertura de capital; 

d) Capital aberto: sociedades anônimas cujos valores mobiliários de sua emissão 

estão admitidos à negociação no mercado. 

 Com relação à caracterização do controlador, foram considerados relevantes e aqui 

utilizados os seguintes tipos, de acordo com IBGC (2009): 

a) familiar/multifamiliar: controle pode ser definido (exercido por um acionista ou 

grupo de acionistas, acionistas, vinculado por acordo de sócios ou sob controle comum, 

que possui formalmente mais de 50% das ações com direito a voto da organização) ou 

difuso (exercido por acionista ou grupo de acionistas, que não esteja vinculado por 

acordo de sócios nem sob controle ou representando interesse comum, em que uma ou 

mais famílias detêm parcela relevante do capital votante da organização, porém inferior 

a 50% do capital social, e o poder de controle); 

b) Não familiar: controle pode ser definido ou difuso, em que um ou mais 

indivíduos ou grupos empresariais detêm o poder de controle; 

c) Estrangeiro: controle pode ser definido ou difuso, em que o sócio que detém o 

controle é estrangeiro; 

d) Institucional: controle pode ser definido ou difuso, em que aqueles que detêm o 

controle são investidores institucionais (fundos de pensão, fundos de investimento e 

outros). 

Da mesma maneira, os agentes de governança corporativa considerados relevantes 

partiram de um recorte da definição do IBGC (2009), sendo eles:  

a) Conselho de administração: órgão colegiado encarregado do processo de decisão 

de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Seu papel é ser o elo 

entre a propriedade e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com 

as demais partes interessadas; 

b) Comitês do conselho de administração: órgãos acessórios ao Conselho de 

Administração. Sua existência não implica a delegação de responsabilidades que 

competem ao Conselho de Administração como um todo; 

c) Diretor-presidente (presidente executivo, executivo principal ou Chief of 

Executive Officer – CEO): responsável pelas ações executivas em linha com as diretrizes 

relativas à gestão do negócio estabelecidas pelo Conselho de Administração, em que se 

faz recomendável que o diretor-presidente não seja membro do Conselho de 

Administração, mas ele deve participar das reuniões de Conselho como convidado; 
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d) Demais diretorias: responsáveis pelas ações operacionais do dia a dia, 

subordinadas ao diretor-presidente. (IBGC, 2009). 

A figura 13 sintetiza os agentes de governança corporativa aqui adotados como 

referência: 

Figura 13 – Agentes de governança corporativa 

 

Fonte: (IBGC, 2009, modificado pelo autor). 

 

A partir do quadro de referência posto, a análise do estado atual de governança 

corporativa ocorreu com as 17 empresas que publicaram informações relativas ao tema, sendo 

elas: Alcoeste, Aralco, Biosev, Bunge, Clealco, Colombo, Copersucar, Nardini, Odebrecht 

Agroindustrial, Raízen, Ruette, São Martinho, Tereos, Tonon, Umoe, Usina Alto Alegre e Zilor.  

O quadro 12 condensa os resultados da análise acima citada: 
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Quadro 12 – Análise do estado atual de governança corporativa das empresas produtoras de etanol do estado de São Paulo 

Empresas 

Natureza jurídica Caracterização do controlador Agentes de governança corporativa 
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Alcoeste   Ѵ   Ѵ      Ѵ   

Aralco   Ѵ    Ѵ   Ѵ     

Biosev   Ѵ Ѵ    Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Bunge   Ѵ     Ѵ  Ѵ* Ѵ Ѵ Ѵ  

Clealco   Ѵ    Ѵ   Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Colombo   Ѵ    Ѵ   Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ  

Copersucar Ѵ      Ѵ   Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Nardini   Ѵ   Ѵ        Ѵ 

Odebrecht Agroindustrial   Ѵ    Ѵ   Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Raízen   Ѵ Ѵ    Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Ruette   Ѵ     Ѵ    Ѵ Ѵ  

São Martinho   Ѵ Ѵ   Ѵ   Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Tereos   Ѵ     Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Tonon   Ѵ   Ѵ    Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Umoe   Ѵ     Ѵ   Ѵ    

Usina Alto Alegre   Ѵ   Ѵ     Ѵ  Ѵ  

Zilor   Ѵ   Ѵ    Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  

Fonte: (Elaboração própria). 
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No que diz respeito à natureza jurídica das empresas analisadas, têm-se que 16 das 17 

empresas são sociedades anônimas, sendo que apenas a Copersucar é uma cooperativa. No 

entanto, esta possui grande relevância no setor, pois a cooperativa é uma comercializadora de 

etanol que atua em regimes exclusivo e não exclusivo junto a outras 12 empresas, que 

representam 33 usinas, além das cinco empresas cadastradas junto à ANP sob a razão social da 

Copersucar.  Isso significa que a Copersucar e as empresas parceiras na comercialização 

representam 15,7% do total de empresas e 23,9% do total de usinas cadastradas na ANP, o que 

denota a importância direta e indireta da cooperativa no setor. 

Com relação às empresas de sociedade anônima, cabe dizer que três das 16 empresas 

possuem capital aberto, sendo elas Biosev, São Martinho e Raízen, sendo que as duas primeiras 

estão listadas no segmento de novo mercado, que exige a existência de conselho de 

administração acima da diretoria-executiva e, minimamente, 20% de seus membros 

independentes, ou seja, sem qualquer outro cargo na instituição. 

Em relação à caracterização do controlador, há um certo equilíbrio entre empresas sob 

controle familiar (cinco empresas), não familiar e estrangeiro (ambos com seis empresas) 

(Figura 14), sendo elas: 

a) Controle familiar: Alcoeste, Nardini, Tonon, Usina Alto Alegre, Zilor; 

b) Não familiar: Aralco, Clealco, Colombo, Copersucar, Odebrecht Agroindustrial, 

São Martinho; 

c) Estrangeiro: Biosev, Bunge, Raízen, Ruette, Tereos, Umoe. 

 

Figura 14 – Caracterização dos controladores das empresas analisadas 

 

Fonte: (Elaboração própria). 
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No que se refere aos agentes de governança corporativa, 12 das 17 empresas possuem 

conselhos de administração, sendo que 11 delas publicaram a existência de comitês de suporte 

ao conselho de administração, assim como a existência de diretor-presidente (diretor-executivo 

ou CEO) e diretorias ligadas à esta última. Ponto a ser destacada é a declaração de existência 

de conselho de administração e comitês por empresas cujo controle é familiar, como a Tonon e 

a Zilor, que possui membros da família como membros do conselho de administração, o que 

não é recomendável, segundo o Código de Boas Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 

2009). 

Entre as empresas de controle estrangeiro a Ruette e Umoe se sobressaem pela falta de 

informações publicadas, pois na primeira somente há publicação da existência de um diretor-

presidente e de outras diretorias ligadas; já no caso da Umoe a falta de informações é mais 

sentido, pois só há menção ao diretor-presidente internacional, inexistindo outras informações 

sobre os demais agentes de governança corporativa.  

Faz-se notável o fato de que 9 das 12 empresas que declaram a existência de todos os 

agentes de governança utilizados como referência para a análise são de capital fechado, ou seja, 

não são impelidas a constituir conselhos de administração por forças externas normativas, como 

acontece com as empresas de capital aberto listadas na BMV&F Bovespa, por exemplo, que 

exige a existência de conselho. No entanto, deve-se dizer que estas empresas de capital fechado 

são donas de estrutura administrativa mais complexa, com a existência de mecanismos de 

controle internos que, apesar de haver diferenças de complexidade entre as empresas, devem 

atender à Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e estabelece a necessidade 

de um corpo mínimo de normas e estrutura administrativa. 

Fato notável reside na utilização do Código de Boas Práticas de Governança Corporativa 

publicado pelo IBGC (2009), e aqui utilizado como fonte de referência, por três empresas, 

sendo elas Copersucar, Odebrecht Agroindustrial e Zilor, o que ressalta, de um lado, a 

preocupação das empresas na adoção de práticas de governança corporativa que estejam de 

acordo com padrões difundidos no ambiente corporativo e, de outro lado, a relevância do 

Código no universo empresarial. 

 

6.1.2 Considerações sobre o subcapítulo 

 

A parcela de empresas que declaram informações acerca da governança corporativa, 

como a sua natureza jurídica, a caracterização do controlador e os agentes da governança pode 

ser considerada é de pouco mais de um quinto das empresas (20,5%). Esta parcela pode ser 
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considerada pequena e evidencia a baixa transparência das empresas na publicação de 

informações relativas ao tema.  

As empresas familiares que, até o início da década de 2000, representavam a maioria 

das produtoras de etanol ainda possuem relativa importância (29,4%), mas já foram superadas, 

o que indica um processo de transformação na propriedade das empresas e no espaço do setor, 

como um todo. Talvez o maior exemplo de novo elemento transformador seja a entrada de 

capital estrangeiro na aquisição usinas, até então majoritariamente familiares. Atualmente, as 

empresas controladas por grupos estrangeiros superam as empresas familiares, constituindo 

35,3% das empresas produtoras de etanol cadastradas no estado, o que corrobora com as 

constatações de Mundo Neto (2012) acerca da entrada de capital estrangeiro no setor.  

Com relação aos agentes de governança corporativa, a publicação da existência dos 

conselhos de administração por 12 das 17 empresas representa um fato novo de transformação 

do ambiente institucional das empresas, antes marcado pela estrutura familiar de gestão e a 

intervenção estatal, marcante até a década de 1990 (PAULILLO, 2007).  

As causas para esta transformação podem ter partido de demandas normativas externas 

relativas à abertura do capital, como em relação às empresas que possuem capital aberto e estão 

listadas em segmentos da BMV&F Bovespa; mas também de fontes de financiamento, como o 

BNDES, que possui o Programa de Incentivo à Adoção de Práticas de Governança Corporativa, 

no qual as empresas que aderem ao programa possuem o direito a benefícios progressivos, de 

acordo com o nível, como o aumento da participação do BNDES no investimento, ampliação 

do prazo de pagamento e/ou diminuição do custo financeiro.  

Neste quesito, é de vital importância levar em consideração a potencial influência do 

BNDES nesta reestruturação, já que o banco possuía, no ano de 2016, ao menos um 

financiamento junto a 16 das 17 empresas analisadas (BNDES, 2016). A única empresa que 

não realizou empréstimos junto ao banco, a Aralco, encontra-se em processo de reestruturação 

após recuperação judicial, ocorrida em 2014.  

Dessa forma, o que se pode inferir do estado atual de adoção de governança corporativa 

é que as empresas e o setor, como um todo, vêm passando por transformações institucionais e 

a incorporação de práticas de governança corporativa vem sendo realizada em empresas de 

diferentes naturezas, desde familiares até aquelas de controle realizado por grupos estrangeiros, 

seja pela busca por novos capitais, via realização de empréstimos e/ou abertura de capital, ou 

por motivos diversos, como a busca por novas práticas mais eficientes de gestão empresarial. 

No entanto, a representatividade dessas empresas em transformação, atualmente aferida como 

sendo 20,5% do total, pode estar sendo subestimada, devido à falta de transparência e dos 
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devidos mecanismos de publicação de informações relativas à governança corporativa, ou 

mesmo à simples falta de website por parte algumas empresas.  

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO E COLETA DE PUBLICAÇÕES DE RELATÓRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

A etapa presente partiu exclusivamente da internet como plataforma de busca, tendo em 

vista sua natureza abrangente e inclusiva para diversas partes interessadas, mais ou menos 

próximas do dia a dia das empresas. 

Buscou-se, definir a amostra final para as etapas seguintes, o modelo de relatório a ser 

analisado e suas principais características, como a versão e os níveis de evidenciação adotados. 

 

6.2.1 Coleta de relatórios de sustentabilidade 

 

A coleta ocorreu mediante busca orientada no website das 63 empresas que mantinham 

esta ferramenta em funcionamento na internet, no período de janeiro de 2014 a janeiro de 2016. 

Foram coletados somente os relatórios de sustentabilidade baseados no modelo GRI 

publicados no triênio 2013-2015, seja o relatório referente ao biênio 2013-2014 ou a 2012-

2014, quando o caso. Tal escolha se pautou na disponibilidade de relatórios para um mesmo 

período. 

Quanto à coleta apenas de relatórios baseados no modelo GRI, isto se deveu ao fato de 

o mesmo ser largamente utilizado por instituições brasileiras e do setor de etanol em geral.  

Ao menos 85% dos relatórios de sustentabilidade publicados no triênio 2013-2015 

foram baseados no modelo GRI, ponto ressaltado na etapa normativa7 (GRI, 2016).  

Como resultado, foram coletados dez relatórios, publicados pelas empresas:  Biosev, 

Bunge, Clealco, Colombo, Copersucar, Odebrecht Agroindustrial, São Martinho, Usina Alto 

Alegre, Raízen e Zilor. 

Cabe dizer que a empresa São Domingos publicou balanço social, para o compreendido, 

com base no modelo Ibase. No entanto, por ser minoria entre os relatórios coletados e também 

por se tratar de uma tabela sintética, que não individualiza os seus componentes, apenas 

representa números financeiros por tipo de elementos, tal empresa, e sua espécie de relatório, 

não fez parte da amostra coletada. 

                                                 
7 Subcapítulo “Elaboração de Princípios, Critérios e Indicadores (PCI)” 
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As empresas que publicaram relatórios de sustentabilidade baseado no modelo GRI 

representam juntas 11,49% do total de empresas cadastradas na ANP no estado do São Paulo, 

porém sua capacidade de moagem e de produção de etanol, respectivamente 38, 4% e 30,8%, 

apontam para a importância destes grupos no cenário de produção do estado. A tabela 4 

apresenta alguns dados relevantes ao trabalho das empresas que publicaram relatórios de 

sustentabilidade. 

Tabela 4 – Número de unidades de produção das empresas estudadas 

Empresa Nº unidades Moagem (t) 
Produção de etanol 

(m3/h) 

Usina Alto Alegre 1 1.800.000 650 

Odebrecht Agroindustrial 2 6.600.000 825 

Grupo São Martinho 3 17.700.000 4.460 

Biosev 7 21.600.000 6.320 

Zilor 3 8.720.000 5.000 

Raízen 20 56.651.000 15.339 

Copersucar 5 13.632.600 4.800 

Grupo Colombo 3 10.251.000 3.600 

Bunge 3 4.930.000 2.500 

Grupo Clealco 2 8.500.000 950 

Fonte: (ANP, 2015). 

 

7.2.2 Adoção de confidencialidade em relação às empresas 

A partir desse momento a confidencialidade em relação aos nomes das empresas foi 

adotada com base em três fatores básicos: 

a) Retroatividade da análise, pois se baseia em dados produzidos em momento anterior 

ao conhecimento do Conjunto PCI, por parte das empresas, e relativos ao período de 

2013 a 2015; 

b) Diversidade entre as empresas participantes no que diz respeito ao período de 

experiência na adoção e publicação do modelo GRI, versões distintas adotadas (versões 

3 e 4) e não homogeneidade de adoção de verificação externa, o que torna a amostra 

muito diversa; 

c) Inversão do foco do trabalho, já que este reside na proposição do Conjunto PCI que 

julgue ser relevante como produto específico ao setor, e não no resultado alcançado 

pelas empresas, que serviu como meio para avaliação da relevância dos indicadores, 

propostos e já existentes do modelo GRI. 
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6.2.2 Identificação dos níveis de aplicação do GRI 

 

Com a realização da identificação dos relatórios, fez-se necessária uma breve análise de 

conteúdo para a classificação dos níveis de aplicação do modelo GRI adotados pelas empresas. 

Para isso, coube primeiramente descrever quais são os tipos existentes. A aplicação do GRI 

pode ser realizada em diferentes níveis tanto na versão 3 como 4. 

Na versão três, são três os níveis de relato que podem ser adotados, A, B e C. Estes 

variam de acordo com a cobertura proposta, maior ou menor, dos indicadores pertences aos 

modelos, sendo que a cobertura é crescente de C a A, ou seja, o nível A representa a abrangência 

total dos indicadores, sendo o nível B intermediário e o nível C para empresas que busquem o 

relato pela primeira vez. 

Assim, o próprio GRI sugere o nível C para empresas iniciantes que, desenvolvendo 

suas capacidades internas de comunicar com amplitude, clareza e transparência suas atividades, 

podem avançar em relatos futuros para os níveis B e, por último, A. 

Além dos níveis de aplicação do GRI relativos à cobertura dos indicadores do modelo, 

há também outra diferenciação, que se refere à existência ou não de verificação externa do 

relatório, mais comumente, auditoria externa realizada por empresa especializada. Isto confere 

o sinal de positivo para o nível de aplicação.  

Dessa forma, empresas que relatam no nível A e contratam empresas para verificação 

externa conferem o nível A+ ao seu relatório, já empresas iniciantes que não contratam 

empresas de verificação externa conferem o nível C ao seu relatório.  

A figura 15 representa as diferenças entre os níveis de adoção na versão 3. 

Figura 15 – Diferenças entre os níveis de adoção na versão 3 do modelo GRI 

  

Fonte: (GRI, 2013). 
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Já a versão 4 do GRI possui dois níveis de aplicação, “de acordo Essencial” e “de acordo 

Abrangente”. Assim como o nível C da versão 3, o nível essencial é indicado para as empresas 

iniciantes que, em outras publicações, pode passar para o nível abrangente.  No nível essencial 

faz-se necessário publicar no mínimo um indicador por aspecto material, além das informações 

sobre a forma de gestão.  No nível abrangente a empresa deve relatar todos os indicadores dos 

aspectos materiais e informações adicionais, como sobre a estratégia, análise, governança, ética, 

integridade da organização e também sobre a forma de gestão. Assim como na versão 3, na 

versão 4 a existência de verificação externa do relatório confere o sinal de positivo para o nível 

de aplicação. 

Através da realização da breve análise de conteúdo, identificou-se que os dez relatórios 

de sustentabilidade publicados com base no modelo GRI adotaram os seguintes níveis de 

aplicação: 

Quadro 13 – Adoção dos níveis de aplicação do modelo GRI 

Empresa Versão Nível 
Verificação 

externa 
Observações 

Primeira 
publicação 

(biênio) 

Empresa S 3 B Não  2011/2012 

Empresa G 4 Abrangente Não  2004/2005 

Empresa A 3 
Nada 
consta 

Não 

Empresa não informa o nível 
de aplicação, afirma que o 
relatório é baseado nas 
premissas do modelo, mas 
informa que o modelo deverá 
ser utilizado de forma 
completa em próximas 
publicações 

2009/2010 

Empresa O 4 
Nada 
consta 

Não 

Relatório de sustentabilidade 
baseado em modelo GRI 
integrado com o balanço 
social modelo Ibase. 

2012/2013 

Empresa E 3 B Sim  2009/2010 

Empresa B 3 A Não  2010/2011 

Empresa Z 3 A Sim  2011/2012 

Empresa M 4 Essencial Não  2010/2011 

Empresa L 4 Essencial Não Transição entre nível 3 e 4 2010/2011 

Empresa R 4 Abrangente Não  2009/2010 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Pode-se observar que as 10 empresas se dividem em dois grupos:  

a) Grupo 1: empresas que adotaram a versão 3; e 

b) Grupo 2: empresas que adotaram a versão 4. 
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Destaca-se que o grupo 1 possui duas empresas com nível de aplicação A e duas outras 

com nível de aplicação B, sendo que outra empresa não divulgou o nível de aplicação. Somente 

duas empresas possuem verificação externa, sendo que uma delas possui o nível A de aplicação. 

No grupo 2 duas empresas adotaram o nível de aplicação abrangente, enquanto que 

outras duas adotaram o nível de aplicação essencial, sendo que outra não discriminou o nível 

de aplicação adotado. 

O que se pode inferir em relação aos dois grupos é que quatro empresas adotaram o mais 

alto nível de aplicação, nas diferentes versões existentes, o que denota a cultura de aplicação 

mais sedimentada do relatório e a existência de estrutura necessária para a produção e 

divulgação das informações. No entanto, o tempo e número de publicações de relatórios 

baseados em modelo GRI não necessariamente se revertem em um padrão de mudança linear 

de nível de abrangência, do menor ao maior nível de aplicação. Dentre as empresas que 

publicaram o relatório somente a Empresa O não publicou ao menos três relatórios, contando-

se o biênio 2013/2014, período aqui estudado.  A Empresa G é o exemplo de empresa com 

notável experiência na publicação de relatórios de sustentabilidade, pois o publica desde 2005 

no modelo GRI, e que adota a versão mais atualizada e o nível de aplicação mais amplo, o 

abrangente. 

No entanto, empresas como a Empresa A e Empresa E publicam relatórios desde o 

biênio de 2009/2010 e adotam o nível de aplicação B, enquanto que a Empresa Z, por exemplo, 

adota o nível de aplicação A e também a verificação externa, apesar de ter começado a publicar 

o relatório a partir do biênio 2011/2012. 

Outros fatores influenciam na mudança de versão e nível de aplicação, no entanto, não 

são objetivos do presente subcapítulo, que foca na identificação dos relatórios publicados e na 

versão e nível de aplicação que cada um possui, a fim de servir como aporte para a avaliação 

da suficiência de informações publicadas nos relatórios de sustentabilidade com base no 

Conjunto PCI, próximo subcapítulo. Nesse sentido, pode-se dizer que os relatórios mais 

abrangentes, no sentido de obrigatoriedade de publicação de um maior número de indicadores, 

são pertencentes às seguintes empresas: 

Quadro 14 – Informações mínimas a serem relatadas de acordo com a versão 

adotada do modelo GRI 
(continua) 

Empresas Versão Informações mínimas a serem relatadas 

Empresa G 4 

Deve relatar todos os indicadores dos aspectos materiais 
e informações adicionais, como sobre a estratégia, 
análise, governança, ética, integridade da organização e 
também sobre a forma de gestão 
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Quadro 14 – Informações mínimas a serem relatadas de acordo com a versão 

adotada do modelo GRI 
(conclusão) 

Empresa R 4 

Deve relatar todos os indicadores dos aspectos materiais 
e informações adicionais, como sobre a estratégia, 
análise, governança, ética, integridade da organização e 
também sobre a forma de gestão 

Empresa M 4 
Deve publicar no mínimo um indicador por aspecto 
material, além das informações sobre a forma de gestão. 

Empresa L 4 
Deve publicar no mínimo um indicador por aspecto 
material, além das informações sobre a forma de gestão. 

Empresa O 4 

Devido à falta de informação acerca do nível de aplicação, 
assume-se que o nível aplicado seja o essencial, assim, 
deve publicar no mínimo um indicador por aspecto 
material, além das informações sobre a forma de gestão. 

Empresa Z 3 

Deve publicar e certificar, via comprovante de verificação 
externa, todos os indicadores de desempenho essenciais 
e também dos suplementos setoriais tidos como 
essenciais. Além disso, deve publicar informações sobre a 
forma de gestão dos indicadores, assim como os critérios 
de perfil 1.1 a 1.2; 1.9; 2.1 a 2.10; 3.1 a 3.8; 3.10 a 3.13; 
4.1 a 4.13; 4.14 a 4.17. 

Empresa B 3 

Deve publicar todos os indicadores de desempenho 
essenciais e também dos suplementos setoriais tidos 
como essenciais. Além disso, deve publicar informações 
sobre a forma de gestão dos indicadores, assim como os 
critérios de perfil 1.1 a 1.2; 1.9; 2.1 a 2.10; 3.1 a 3.8; 3.10 
a 3.13; 4.1 a 4.13; 4.14 a 4.17. 

Empresa E 3 

Deve publicar um mínimo de 20 indicadores de 
desempenho, incluindo pelo menos um de cada uma das 
seguintes áreas de desempenho: econômico, ambiental, 
direitos humanos, práticas trabalhistas, sociedade, 
responsabilidade pelo produto. Além disso, deve publicar 
informações sobre a forma de gestão dos indicadores, 
assim como os critérios de perfil 1.1 a 1.2; 1.9; 2.1 a 2.10; 
3.1 a 3.8; 3.10 a 3.13; 4.1 a 4.13; 4.14 a 4.17. 

Empresa S 3 

Deve publicar um mínimo de 20 indicadores de 
desempenho, incluindo pelo menos um de cada uma das 
seguintes áreas de desempenho: econômico, ambiental, 
direitos humanos, práticas trabalhistas, sociedade, 
responsabilidade pelo produto. Além disso, deve publicar 
informações sobre a forma de gestão dos indicadores, 
assim como os critérios de perfil 1.1 a 1.2; 1.9; 2.1 a 2.10; 
3.1 a 3.8; 3.10 a 3.13; 4.1 a 4.13; 4.14 a 4.17. 

Empresa A 3 

Por ser uma primeira publicação baseada no modelo GRI, 
que deverá ser utilizado de forma completa em próximas 
publicações, parte-se do pressuposto de que o relatório 
deve publicar informações condizentes com o nível de 
aplicação “C” da versão 3, em que se deve publicar um 
mínimo de 10 indicadores de desempenho, incluindo pelo 
menos um de cada uma das seguintes áreas de 
desempenho: social, econômico e ambiental. Além disso, 
deve publicar os critérios de perfil 1.1; 2.1 a 2.10; 3.1 a 
3.8; 3.10 a 3.12; 4.1 a 4.4; 4.14 a 4.15. 

Fonte: (Elaboração própria). 
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As informações sintetizadas no quadro acima apresentado servirão como referência para 

a avaliação da suficiência das informações publicadas nos relatórios de sustentabilidade com 

base no Conjunto PCI, mais especificamente em relação aos indicadores baseados no modelo 

GRI que foram incorporados ao conjunto, com o intuito de traçar um quadro atual da suficiência 

de informações pensada nas exigências de relato já existentes, que independem do próprio 

Conjunto PCI. 

 

6.2.3 Considerações sobre o subcapítulo 

 

A publicação de relatórios de sustentabilidade é realizada por uma pequena, mas 

representativa, fatia dos produtores de etanol e cana-de-açúcar do estado de São Paulo. Tal fatia 

representa 11,49% do total de empresas cadastradas na ANP no estado do São Paulo, porém 

sua capacidade de moagem e de produção de etanol, respectivamente 38, 4% e 30,8%, apontam 

para a importância.  

A preponderância do modelo GRI aponta para uma padronização entre as empresas, pois 

somente a empresas Empresa O, entre as estudadas, adotou também outro modelo de relatório 

de sustentabilidade, o Ibase, numa espécie de mescla entre o citado modelo e o GRI, sendo que 

a empresa São Domingos, fora da amostra a ser estudada, apresentou somente uma tabela 

sintética com dados financeiros para cada elemento, baseando-se no modelo Ibase, o que não 

foi considerado para o trabalho e, consequente, não fez parte da amostra selecionada. 

No que se refere aos relatórios selecionados, eles se dividem igualmente entre a versão 

3 e a versão 4, que compreende os indicadores da versão 3 e incorpora outros novos.  

Em relação ao nível de evidenciação adotado, duas empresas adotaram o mais alto nível 

para a versão 3, enquanto que apenas uma adotou tal nível para a versão 4, devendo-se ressaltar 

que uma empresa para cada nível (3 e 4) sequer declarou o nível de evidenciação adotado. 

Tal quadro aponta para uma diversidade nas análises que se sucedem no trabalho, pois 

enquanto que para algumas empresas todos os indicadores devem ser atendidos, de acordo com 

o próprio modelo GRI, para outras os mesmos indicadores podem ter sido dispensáveis, 

implicação decorrente da escolha pelo nível por parte das empresas, o que deve levar a uma 

diversidade de conteúdo, principalmente em abrangência. 
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6.3 AVALIAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES PUBLICADAS NOS 

RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

O resultado da avaliação de suficiência das informações publicadas nos relatórios de 

sustentabilidade, por meio da utilização do Conjunto PCI, diz respeito à aplicação dos 73 

indicadores inicialmente propostos, sendo que a compilação de todos os indicadores e a 

pontuação de cada empresa consta em Anexo.  

O resultado parte do princípio de que a pontuação de cada um dos 73 indicadores varia 

entre 0 e 1, sendo o produto de cada indicador fruto da seguinte equação: 

 

Ine = 
∑𝑃𝑠

𝑃𝑚
 

Onde, 

Ine: Índice de pontuação dos indicadores, que varia entre zero e um. 

∑Ps: somatória de pontos dos subindicadores 

Pm: total de pontos possíveis 

 

 

O resultado final é, então, dado pela somatória simples do produto final da equação 

aplicada para cada um dos 73 indicadores. 

 

6.3.1 Desempenho das empresas 

 

Produto da aplicação da avaliação, o resultado final das empresas é apresentado pela 

somatória de pontos e também analisado pelos níveis de atendimento. Com relação à somatória 

de pontos, a tabela 5 apresenta a pontuação total das empresas face à aplicação do Conjunto 

PCI, assim como porte, certificações adotadas, financiamento junto ao BNDES das empresas, 

abaixo: 
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Tabela 5 – Pontuação total, porte, certificações e existência de financiamento junto ao BNDES das empresas 

Empresa Pontuação 
Pontuação em relação à 

pontuação máxima 
possível (%) 

BONSUCRO 
NBR ISO 

14001 
NBR ISO 

26000 
Capital Versão GRI BNDES 

Empresa A 6,39 8,75 Não Não Não Fechado 3 Nc8 Sim 

Empresa O 10,79 14,78 Não Sim Não Fechado 4 Nc9 Sim 

Empresa M 17,52 24 Sim Sim Não Aberto 4 Es Sim 

Empresa R 18,27 25,03 Sim Não Sim Fechado 4 Ab10 Sim 

Empresa L 18,91 25,90 Sim Não Não Fechado 4 Es11 Sim 

Empresa S 19,62 26,88 Sim Sim Não Aberto 3 B12 Sim 

Empresa Z 25,38 34,77 Sim Sim Não Aberto 3 A Sim 

Empresa B 25,74 35,26 Sim Não Não Fechado 3 A13 Sim 

Empresa G 27,15 37,19 Sim Sim Não Fechado 4 Ab Sim 

Empresa E 27,94 38,27 Sim Sim Não Fechado 3 B Sim 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

                                                 
8 Versão 3 – Nível de aplicação não consta 
9 Versão 4 – Nível de aplicação não consta 
10 Versão 4 – Nível de aplicação Abrangente 
11 Versão 4 – Nível de aplicação Essencial 
12 Versão 3 – Nível de aplicação B 
13 Versão 3 – Nível de aplicação A 



148 
 

Evidencia-se, primeiramente, uma grande variabilidade dos resultados face ao desvio 

padrão elevado obtido. A amplitude de pontuação observada foi de 21,55 (diferença entre a 

maior pontuação -  Empresa E em relação à menor pontuação - Empresa A).  

Com relação às versões do modelo GRI, a Empresa G foi a única instituição que adotou 

a versão 4 e conseguiu se situar entre as quatro primeiras, que guardam em comum o fato de 

terem atingido pontuação acima de 20. Tal informação é relevante pelo fato de a versão 4 ser 

totalmente compatível com todos os indicadores oriundos do modelo GRI que compõem o 

Conjunto PCI. Ou seja, a versão 4 tenderia, em tese, possuir maior pontuação, principalmente 

para as empresas que declaram nível de atendimento abrangente, como a Empresa R, dona da 

sétima maior pontuação. 

Em relação à definição de classes, essa foi realizada para se agrupar as empresas com 

desempenho semelhante.  Para isso, foi utilizado o método classificação de quebras naturais 

(Jenks), por meio da utilização do software ArcGIS 10.3, cuja característica é identificar e 

estabelecer pontos de quebra que maximizem a diferença entre as classes e, consequentemente, 

minimize a variância dentro delas, o que permite aumentar a homogeneidade de valores dentro 

de uma mesma classe (JENKS, 1967). 

Assim, as classes de pontuação do resultado geral foram definidas da seguinte forma 

(Tabela 6): 

Tabela 6 – Classes de pontuação do resultado geral da aplicação 

Classes Intervalo de pontuação Empresas 

1 6,39 a 10,79 Empresa A, Empresa O 

2 > 10,79 a 19,62 Empresa M, Empresa R, Empresa L, Empresa S 

3 > 19,62 a 25,74 Empresa Z, Empresa B 

4 > 25,74 a 27,94 Empresa G, Empresa E 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Pode-se observar que a amplitude dentro das classes 1 e 4, respectivamente, são menores que 

àquelas observadas nas classes 2 e 3, o que permite o vislumbre de dois extremos de pontuação 

bem definidos, com empresas cuja pontuação foi relativamente mais alta (classe 4) e empresas 

com pontuação relativamente mais baixa (classe 1). Percebe-se também o desnível entre as 

empresas da classe 4 em relação àquelas das classes 1 e 2, confirmado pela amplitude de 

pontuação entre estas. 

Ponto primordial para entender a diferença de pontuação entre as classes e suas 

empresas reside em alguns aspectos chave, como a quantidade de indicadores totalmente 
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atendidos, os indicadores não atendidos e a soma dos indicadores que, de alguma forma, 

obtiveram alguma pontuação, como apresenta a tabela 7. 

Tabela 7 – Pontuação em relação à quantidade de indicadores por tipo de atendimento 

Empresa Pontuação 
Indicadores 
totalmente 
atendidos 

Indicadores 
parcialmente 

atendidos 

Indicadores 
com 

indicativos de 
informação 

Indicadores 
não 

atendidos 

Empresa A 6,39 2 12 9 50 

Empresa O 10,79 3 19 0 51 

Empresa M 17,52 5 31 4 33 

Empresa R 18,27 7 23 7 36 

Empresa L 18,91 5 34 5 29 

Empresa S 19,62 8 31 2 32 

Empresa Z 25,38 10 36 1 26 

Empresa B 25,74 7 45 3 18 

Empresa G 27,15 12 28 5 28 

Empresa E 27,94 13 30 4 26 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Empresas com maior número de indicadores totalmente atendidos e, ao mesmo tempo, 

menor número de indicadores não atendidos obtiveram as maiores pontuações.   

A Empresa E (maior pontuação) possuiu o maior número de indicadores totalmente 

atendidos e a Empresa G (segunda maior pontuação), a segunda maior quantidade de 

indicadores totalmente atendidos.  A Empresa B deve sua terceira posição ao baixo número de 

indicadores totalmente indicadores, seria a quinta mais bem pontuada nesse quesito, o que 

pesou contra o seu menor número entre todas as empresas em relação ao menor número de 

indicadores não atendidos. 

Outra forma de se analisar o resultado das empresas se refere ao tipo dos indicadores, 

assim como sua relação com a pontuação máxima possível para esse caso. Neste sentido, a 

tabela 8 representa os resultados observados: 
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Tabela 8 – Resultado das empresas por tipos de indicadores 

Empresas 

Indicadores 
novos 

propostos 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 

Indicadores 
GRI 4 

Pont. 
Pont. 
Máx. 
(%) 

Pont. 
Pont. 
Máx. 
(%) 

Pont. 
Pont. 
Máx. 
(%) 

Pont. 
Pont. 
Máx. 
(%) 

Empresa A 3,87 16,12 0,20 1,25 0,40 8 1,92 6,86 

Empresa O 6,20 25,83 0,60 3,75 0,42 8,4 3,57 12,75 

Empresa M 8,43 35,12 4,91 6,73 0,07 0,14 4,11 14,68 

Empresa R 8,23 34,30 1,82 7,58 0,17 3,4 8,05 28,75 

Empresa L 8,53 35,54 5,34 33,37 0,92 18,4 4,12 14,71 

Empresa S 9,03 37,62 4,36 27,25 1,83 36,6 4,40 15,71 

Empresa Z 12,37 51,54 5,54 34,62 2 40 5,47 19,53 

Empresa B 11,90 49,58 4,36 27,25 1,33 26,6 8,15 29,11 

Empresa G 9,41 39,21 2,52 15,75 1,77 35,4 13,45 48,03 

Empresa E 11,80 49,17 7,95 49,69 3,25 65 4,94 17,64 

 

Pode-se notar que todos os resultados relativos aos indicadores novos propostos foram, 

via de regra, superiores para todas as empresas, o que denota dois aspectos: o peso que estes 

indicadores exerceram no resultado final; e a baixa pontuação, em linhas gerais, alcançada nos 

indicadores baseados no modelo GRI, com especial atenção aos indicadores essenciais GRI da 

versão 3.  

Somente as duas empresas mais bem colocadas, Empresa G e Empresa E, conseguiram 

porcentagens de pontuação em relação ao total superiores em outros tipos que não dos 

indicadores novos propostos. A primeira, Empresa G, que publicou na versão 4 do modelo GRI, 

conseguiu seu melhor aproveitamento nos indicadores do tipo GRI versão 4. Já a Empresa E 

obteve seu melhor aproveitamento nos indicadores do tipo essencial da versão 3, apesar de o 

resultado alcançado ser muito próximo àquele dos indicadores novos propostos, apenas 0,52% 

superior. 

 

6.3.2 Desempenho dos indicadores 

 

Em relação ao resultado dos indicadores, pode-se analisa-los sob diferentes prismas. O 

primeiro deles diz respeito aos tipos de indicadores, que basicamente se dividem entre aqueles 

incorporados do modelo GRI, com suas subdivisões relativas à versão e tipo de exigência 

(essencial ou complementar para a versão 3), e os indicadores novos propostos. A tabela 9 

apresenta os resultados da avaliação a partir deste prisma, o tipo de indicadores: 



151 
 

 

Tabela 9 – Resultado da avaliação da suficiência em relação aos tipos de indicadores 

Tipos de 
indicadores 

Nº 
Indicadores 

Nº 
Subindicadores 

Pontuação 
geral 

Pontuação geral / 
pontuação máxima 

possível (%) 

Indicadores Novos 
Propostos 

24 55 89,77 37,40 

Indicadores 
Complementares 

GRI 3 
5 11 12,16 24,32 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

16 45 37,6 23,5 

Indicadores GRI 4 28 77 58,18 20,78 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Os indicadores GRI 4 são os mais numerosos, seguidos pelos indicadores novos 

propostos. A maior pontuação dos indicadores novos propostos se mostra notável, pois estes 

indicadores não fazem parte daqueles que constituem os indicadores de desempenho dos 

modelos GRI, níveis 3 e 4. Assim sendo, as informações abordadas por indicadores e seus 

subindicadores não são minimamente exigidas, quando comparadas com os outros tipos de 

indicadores, o que pode denotar um maior esforço das empresas em divulgar as informações 

em detrimento a outras.   

Com relação ao padrão de resposta dos indicadores, abriu-se mão do método quebra 

natural (JENKS, 1967) para a definição de classes de atendimento baseada na pontuação em 

relação à pontuação máxima possível, respeitando-se os tipos de indicadores. A tabela 10 

representa as classes de pontuação definidas, enquanto que a tabela 11 sintetiza o resultado da 

avaliação por tipos de indicadores em relação às categorias definidas. 

Tabela 10 – Classes de pontuação do resultado geral da aplicação 

Categorias Intervalo de pontuação 

1 0 a 14 % 

2 > 14 a 28,5 % 

3 > 28,5 a 52,5 % 

4 > 52,5 a 100 % 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Tabela 11 – Suficiência dos indicadores por classes de pontuação em relação à 

pontuação máxima possível 

Tipos de 
indicadores 

Nº Indicadores 
Categoria 1   

(%) 

Nº Indicadores 
Categoria 2 

(%) 

Nº Indicadores 
Categoria 3 

(%) 

Nº Indicadores 
Categoria 4 

(%) 

Indicadores 
Novos Propostos 

3 7 10 4 

Indicadores 
Essenciais GRI 3 

5 6 5 0 

Indicadores 
Complementares 
GRI 3 

1 3 1 0 

Indicadores GRI 4 12 8 7 1 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

A maioria dos indicadores novos propostos (41,7% do total) se encontram na categoria 

de atendimento entre 28,5 a 52,5%.  Ao se somar os indicadores enquadrados nas categorias 

mais altas de atendimento, 3 e 4, tem-se que mais da metade (58,3%) dos indicadores se situam 

nestas categorias mais altas, o que não ocorre com nenhum outro tipo de indicador.  Os 12,5% 

de indicadores enquadrados na categoria 1, aquela de menor atendimento, dos indicadores 

novos propostos também representa a menor porcentagem entre todos, no que se refere à 

categoria de menor atendimento.  

Isso significa que os indicadores novos propostos são aqueles que possuem, 

proporcionalmente, os maiores graus de atendimento, enquanto que também possuem o menor 

número de indicadores com os menores graus de atendimento, destacando-se como o tipo de 

indicador nas duas pontas da avaliação.  

No que se refere ao desempenho dos indicadores por princípio, a tabela 12 apresenta os 

resultados: 
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Tabela 12 – Avaliação da suficiência dos princípios 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Os princípios com o maior porcentual de pontuação em relação à pontuação máxima 

possível obtiveram números acima de 30%, sendo eles “Prudência precaução e adaptação”, 

“Manutenção dos recursos e eficiência” e “Integridade de curto e longo prazo”. Característica 

comum entre esses princípios é o relativo baixo número de indicadores, sendo que o segundo, 

“Manutenção de recursos e eficiência”, possui mais subindicadores. 

Os princípios “Civilidade socioecológica e governança democrática”, “Integridade do 

sistema socioecológico” e “Suficiência de subsistência e oportunidade” possuem o maior 

número de indicadores entre todos os princípios, 56 de 73 no total, sendo o segundo com o 

maior número de subindicadores, 71 no total.  

No primeiro princípio citado, os indicadores e subindicadores abordam temas 

relacionados à estrutura de governança da empresa e sua influência no local em que opera, sob 

o ponto de vista ambiental e social.  Já o segundo princípio citado, os indicadores e 

subindicadores abordam temas predominantemente ambientais, sendo eles relacionados à 

gestão de águas e efluentes, resíduos, biodiversidade, poluição do ar e queima da palha da cana 

para colheita. Por último, o terceiro princípio citado aborda temas econômicos, sociais e 

relacionados à segurança do trabalho, como comunidade e desenvolvimento regional, 

oportunidades de trabalho e qualidade do trabalho e segurança. 

 

 

 

 

Princípio Indicadores Subindicadores Pontuação 
Pontuação / 
Pontuação 
máxima (%) 

Civilidade socioecológica e 
governança democrática 

15 33 33,33 22,22 

Equidade intergeracional 3 7 3,37 11,25 

Integração de curto e longo 
prazo 

6 8 19 31,67 

Integridade do sistema 
socioecológico 

20 71 55,67 27,84 

Manutenção de recursos e 
eficiência 

6 18 20,43 34,05 

Prudência, precaução e 
adaptação 

2 4 7,2 36 

Suficiência de subsistência e 
oportunidade 

21 47 57,82 27,53 
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6.3.3 Desempenho dos indicadores compatíveis com outros modelos 

 

A discussão acerca da pontuação dos indicadores compatíveis com outros modelos 

(BONSUCRO, NBR ISO 14001, NBR ISO 26000 e ETHOS) pode ser feita também sob duas 

óticas, a partir das empresas ou dos tipos de indicadores. 

No que diz respeito à pontuação dos indicadores sob a ótica das empresas, a tabela 13 

apresenta os resultados tanto no que se refere à pontuação obtida quanto a porcentagem que ela 

representa sobre o total possível, assim como a representação do total relativo aos indicadores 

do Conjunto PCI, para fins de comparação entre eles. 

A tabela 14 apresenta o comparativo dos resultados, em forma de porcentagem do total 

em relação ao total possível, de diferentes modelos, considerando todos os indicadores de 

origem do modelo GRI, independentemente da versão ou condição de essencial ou 

complementar, como sendo um modelo dentre os outros, o que ocorre também para os 

indicadores novos propostos, ou seja, que foram fruto exclusivo do presente trabalho. 
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Tabela 13 – Pontuação das empresas em relação aos indicadores compatíveis com BONSUCRO, NBR ISO 14001 e NBR ISO 26000 

Empresas 

Pontuação indicadores 
compatíveis 
BONSUCRO 

Pontuação indicadores 
compatíveis  

NBR ISO 14001 

Pontuação 
indicadores 
compatíveis  

NBR ISO 26000 

Pontuação indicadores 
compatíveis ETHOS 

Pontuação Conjunto 
PCI     

Pontos 

Pontos  

(% do total 
possível) 

Pontos 

Pontos  

(% do total 
possível) 

Pontos 

Pontos  

(% do total 
possível) 

Pontos 

Pontos 

(% do total 
possível) 

Pontos 

Pontos 

(% do total 
possível) 

Empresa A 1,01 4,03 0,43 7,17 0,45 2,81 3,16 13,75 6,39 8,75 

Empresa O 2,83 11,33 0,92 15,33 2,51 15,69 3,60 15,64 10,79 14,78 

Empresa M 6,77 27,07 2 33,33 2,97 18,56 6 26,07 17,52 24 

Empresa R 4,23 16,93 1,78 29,67 2,33 14,56 5,47 23,77 18,27 25,03 

Empresa L 9,45 37,80 3,50 58,33 2,79 17,44 5,32 23,14 18,91 25,90 

Empresa S 6,53 27,22 2,15 35,83 4,76 29,75 6,02 30,07 19,62 26,88 

Empresa Z 9,93 39,73 2,75 45,83 2,77 17,31 7,33 31,87 25,38 34,77 

Empresa B 8,46 33,83 2,42 40,33 5,46 34,12 6,68 29,04 25,74 35,26 

Empresa G 7,59 31,63 1,78 29,66 5,70 35,62 8,69 37,80 27,15 37,19 

Empresa E 10,34 41,36 3,11 51,83 7,05 44,06 9,66 42,01 27,94 38,27 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Tabela 14 – Comparativo da pontuação, em porcentagem, entre o Conjunto PCI, indicadores de origem GRI, indicadores novos propostos 

e indicadores compatíveis 

Empresa 
Pontuação 

Conjunto PCI 
Pontuação 
Geral GRI 

Pontuação 
Indicadores 

novos propostos 

Pontuação 
indicadores 
compatíveis 
BONSUCRO 

Pontuação 
indicadores 
compatíveis  

NBR ISO 14001 

Pontuação 
indicadores 
compatíveis  

NBR ISO 26000 

Pontuação 
indicadores 

compatíveis ETHOS 

Empresa A 8,75 5,14 16,12 4,03 7,17 2,81 13,75 

Empresa O 14,78 9,37 25,83 11,33 15,33 15,69 15,64 

Empresa M 24,00 18,55 35,12 27,07 33,33 18,56 26,07 

Empresa R 25,03 20,49 34,3 16,93 29,67 14,56 23,77 

Empresa L 25,90 21,18 35,54 37,80 58,33 17,44 23,14 

Empresa S 26,88 21,61 37,62 27,22 35,83 29,75 30,07 

Empresa Z 34,77 26,55 51,54 39,73 45,83 17,31 31,87 

Empresa B 35,26 28,24 49,58 33,83 40,33 34,12 29,04 

Empresa G 37,19 36,20 39,21 31,63 29,66 35,62 37,80 

Empresa E 38,27 32,94 49,17 41,36 51,83 44,06 42,01 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Em relação aos indicadores compatíveis com a certificação BONSUCRO, pôde-se 

perceber que entre as oito empresas que declararam possuir tal certificação, seis delas, 

Empresas M, Empresa L, Empresa S, Empresa Z, Empresa B e Empresa E, obtiveram 

pontuação possível superior a possível do Conjunto PCI, ou seja, alcançaram desempenho 

superior naqueles indicadores comuns à outra ferramenta também utilizada. Já as outras duas 

empresas, Empresa R e Empresa G, obtiveram pontuação inferior neste aspecto, enquanto que 

as outras duas empresas que não possuem tal certificação obtiveram resultados inferiores 

naqueles indicadores compatíveis. 

Com relação aos indicadores compatíveis com aqueles da certificação NBR ISO 14001, 

cinco das seis empresas com esta certificação obtiveram pontuação superior em relação à do 

Conjunto PCI, o que aponta para um melhor desempenho ligado a indicadores cuja satisfação, 

via de regra, deve ser total. Assim como em relação aos indicadores compatíveis com a 

certificação BONSUCRO, a Empresa G alcançou resultado inferior em relação à do Conjunto 

PCI. Interessante notar que mesmo entre aquelas empresas que não adotaram a certificação, três 

de quatro delas alcançaram pontuação superior nestes indicadores compatíveis com a NBR ISO 

14001. Tal fato pode estar relacionado à disposição destas empresas em buscar o atendimento 

para a melhoria, de forma geral, de seus resultados e até a busca por esta certificação no futuro, 

algo que não pode ser afirmado com maior veemência, pois não há indícios publicados nos 

relatórios analisados de tal intenção. 

No que se refere aos indicadores compatíveis com a certificação NBR ISO 26000, 

apenas a Empresa R declarou seguir tal certificação, porém seu resultado foi inferior em relação 

à do Conjunto PCI. Interessante notar que entre as nove empresas que não declaram adotar tal 

certificação, apenas três, Empresa O, Empresa S e Empresa E, obtiveram pontuação superior 

nestes indicadores compatíveis em relação à do Conjunto PCI.  

Os indicadores compatíveis com o modelo ETHOS, cuja adoção não foi declarada por 

nenhuma empresa estudada, representaram pontuação superior para seis empresas, sendo elas 

Empresa A, Empresa O, Empresa M, Empresa S, Empresa G e Empresa E.  

Interessante notar que na tabela 14 nenhuma empresa obteve pontuação superior com 

outro modelo senão aquele dos indicadores novos propostos. Tal constatação reforça o bom 

desempenho dos indicadores aqui propostos.  

Já sob a ótica dos indicadores, a tabela 15 apresenta os resultados obtidos relacionando 

a pontuação dos indicadores, oriundos do modelo GRI, compatíveis e daqueles não compatíveis 

com os modelos. 
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Tabela 15 – Pontuação, em porcentagem, entre indicadores compatíveis e não compatíveis com BONSUCRO, NBR ISO 14001 e NBR ISO 

26000 e ETHOS 

Tipos de 
indicadores 

Indicadores BONSUCRO 
Indicadores  

NBR ISO 14001 

Indicadores  

NBR ISO 26000 
Indicadores ETHOS 

Pontuação  
compatíveis 

(%) 

Pontuação 
não 

compatíveis 
(%) 

Pontuação 
compatíveis 

(%) 

Pontuação 
não 

compatíveis 
(%) 

Pontuação 
compatíveis 

(%) 

Pontuação 
não 

compatíveis 
(%) 

Pontuação 
compatíveis 

(%) 

Pontuação 
não 

compatíveis 
(%) 

Indicadores novos 
propostos 

29,46 41,38 26 36,75 19 38,20 68,33 34,59 

Indicadores 
essenciais GRI 3 

30,97 20,10 26 23,14 26,75 20,96 26,72 21,56 

Indicadores 
complementares 
GRI 3 

20,67 29,75 NC14 24,32 24,33 24,25 22,63 31 

Indicadores GRI 4 24,33 19,11 30,57 20,42 18,22 21,35 21,89 20,07 

Fonte: (Elaboração própria). 
 

                                                 
14 Nada Consta – Não existem indicadores compatíveis para este tipo de indicador 
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Observa-se que entre os indicadores compatíveis com BONSUCRO e de origem do 

modelo GRI, apenas os indicadores complementares GRI 3 alcançaram médias inferiores, 

enquanto aqueles essenciais GRI 3 e essenciais GRI 4 obtiveram médias superiores para os 

indicadores compatíveis. No entanto, para os indicadores novos propostos, quase um terço (8 

dos 25) dos indicadores são compatíveis com BONSUCRO, a média dos não compatíveis 

mostrou-se maior. 

No que se refere aos indicadores compatíveis com NBR ISO 14001, os mesmos 

apresentaram pontuação superior para os tipos de indicadores novos propostos e indicadores 

GRI 4, enquanto que os indicadores essenciais da versão GRI 3, comuns a todas as versões dos 

relatórios, apresentaram pontuação inferior para aqueles indicadores compatíveis.  

Já em relação aos indicadores compatíveis com NBR ISO 26000, apenas os indicadores 

do tipo essencial GRI 3 obtiveram pontuação superior, justamente a versão da qual o próprio 

GRI sugere sua utilização em conjunto com a norma. 

No que diz respeito aos indicadores compatíveis com o modelo ETHOS, todos, com 

exceção dos indicadores complementares GRI, obtiveram pontuação superior para aqueles 

considerados compatíveis, em relação aos não compatíveis.  

Cabe ressaltar que para um indicador ser considerado não respondido, este precisou ser 

categorizado como indicador com grau de suficiência “informação inexistente”, ou seja, 

nenhuma empresa publicou qualquer informação relativa ao referido indicador. 

Como o BONSUCRO é o único modelo que possui indicadores voltados para as 

especificidades do contexto da produção do etanol de cana-de-açúcar, foi feita uma análise 

comparativa entre a existência de informações entre os indicadores novos propostos e aqueles 

do modelo BONSUCRO. Optou-se por não utilizar as escalas de suficiência pelo fato de os 

modelos possuírem estruturas de indicadores distintas e padrões de respostas esperadas 

distintas, o que fez com que a comparação tenha sido definida como a contagem de indicadores 

que tiveram menção de seu conteúdo publicada nos relatórios de sustentabilidade. 

Para isso, utilizou-se a empresa E, a mais bem pontuada da pesquisa, como referência 

para a análise comparativa. 
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Tabela 16 – Análise comparativa de existência de informações 

Modelos de 
indicadores 

Compatibilidade Nº 
indicadores 

Indicadores 
informados (%) 

Indicadores novos 
propostos 

Compatíveis com BONSUCRO 8 75 

Não compatíveis com 
BONSUCRO 

16 81,25 

Indicadores 
BONSUCRO 

Compatíveis com indicadores 
novos propostos, mas não com 
modelo GRI 

8 70,83 

Não compatíveis com 
indicadores novos propostos, 
mas sim com modelo GRI 

17 68,75 

Não compatíveis com 
indicadores novos propostos e 
modelo GRI 

46 4,26 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

O resultado da comparação evidenciou o fato de que indicadores do modelo 

BONSUCRO que não possuem relacionamento com o modelo GRI praticamente não são 

publicados, mesmo eles tendo sido formulados para o contexto específico da cana-de-açúcar. 

No entanto, aqueles que são compatíveis com os indicadores novos propostos foram mais 

informados do que os indicadores compatíveis somente com o modelo GRI. O que ajuda a 

entender esse resultado é o fato de que os indicadores do modelo BONSUCRO foram utilizados 

na etapa 5.2.2 (Definição dos indicadores do Conjunto PCI) como fonte para a definição dos 

indicadores do conjunto PCI, o que acarreta dizer que parte deles já foi adicionado ao próprio 

conjunto proposto, constituindo os indicadores novos propostos, de forma parcial, pois a 

estrutura dos novos indicadores obedeceu ao modelo proposto pelo GRI, mais especificamente 

para a proposição de indicadores na formulação de suplementos setoriais. Mas tal ponto ajuda 

a justificar a relevância dos indicadores novos propostos, enquanto informações encaradas 

como relevantes também pelas empresas, que a publicaram de forma espontânea.  

Já a análise da publicação de informações de indicadores que não possuem nenhuma 

compatibilidade com o conjunto PCI, deve-se levar em consideração a não obrigação de 

nenhuma empresa em publicar informações adicionais em seus relatórios, mesmo aquelas que 

possuem o selo BONSUCRO e que devem produzir informações sobre, ao menos, 80% dos 71 

indicadores que compõem o modelo.   

 

6.3.4 Considerações sobre o subcapítulo  

 

De forma geral, em relação à suficiência de informações observada para as empresas, 

pôde-se constatar que as quatro mais bem colocadas obtiveram pontuações acima de 20 pontos, 
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o que significa estar acima dos 30% de pontuação em relação ao total de pontuação máxima 

possível.  

Ao se considerar que neste aspecto a empresa com maior pontuação, Empresa E, obteve 

38,26%, ou seja, consideravelmente abaixo dos 50%, conclui-se que a suficiência alcançada, 

como um todo, é baixa.  

Frente a isso, a ideia de que os indicadores novos propostos influenciaram 

negativamente o resultado das empresas, pelo fato de não serem exigidos nos modelos adotados, 

cai por terra justamente na avaliação definida por tipos de indicadores. Isto porque oito das dez 

empresas conseguiram seu melhor aproveitamento justamente neste tipo, sendo que as outras 

duas empresas conseguiram seu segundo melhor aproveitamento nos indicadores novos 

propostos. O que se demonstra nesta avaliação é um resultado inferior para àqueles indicadores 

que deveriam ser atendidos, por própria indicação do modelo adotado, o GRI.  

As empresas Empresa B e Empresa Z, ambas com nível de adoção A, deveriam relatar 

em sua totalidade as informações pedidas por todos os indicadores do tipo essencial da versão 

3, sendo que no caso da Empresa Z o caso é mais sensível, já que a empresa apresentou 

verificação externa do relatório, ou seja, uma comprovação de outra instituição acerca do 

conteúdo publicado. 

No entanto, deve-se levar em consideração que o modelo GRI não possui peso de lei, 

não é considerada uma “soft law” ou condiciona algum selo ou determinação para o conteúdo 

publicado, mas sim para o formato do relatório de sustentabilidade publicado. Sendo assim, a 

Empresa Z, com seu nível A+, não necessariamente transgrediu alguma convenção ou acordo 

voluntário, apenas não seguiu totalmente as determinações do modelo GRI. 

As empresas com capital aberto, sujeitas a pressões externas para a divulgação de 

informações de cunho não só econômico, mas também de responsabilidade social, não 

necessariamente dominaram as primeiras posições, sendo que a Empresa M foi destaque 

negativo entre elas, com a oitava maior pontuação, enquanto que Empresa Z e Empresa S foram, 

respectivamente, quarta e quinta. 

Com relação ao enfoque nos indicadores, a baixa pontuação geral observada nos 

indicadores oriundos do modelo GRI pode indicar uma seletividade na publicação de 

informações, acarretando em uma omissão de certas informações consideradas essenciais pelo 

próprio modelo GRI.  

Os indicadores essenciais GRI 3, compatíveis a todos os relatórios de sustentabilidade 

analisados, apresentam apenas a terceira maior pontuação entre os tipos, 23,2% de pontuação 

observada em relação à pontuação total máxima possível. No entanto, este tipo de indicador, 
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juntamente com os indicadores complementares GRI 3, não apresentou nenhum indicador não 

respondido, o que aponta para a preponderância de graus parciais de suficiência observados. 

Isso significa que seus indicadores não foram totalmente suficientes na publicação de suas 

informações pertinentes, como o modelo GRI requer para as empresas que adotam os níveis de 

evidenciação mais altos, mas, por outro, nenhum indicador foi totalmente ignorado por todas 

as empresas. 

A pontuação dos indicadores novos propostos foi 13% superior à do segundo tipo de 

indicador mais bem pontuado entre aqueles que formam o conjunto PCI, o que pode levar à 

conclusão de que os temas tratados por estes indicadores são considerados relevantes para as 

empresas a ponto de elas publicarem informações que possuem caráter suplementar, pois não 

são exigidas em nenhuma versão pelo modelo GRI.  

Mesmo quando se considera o resultado dos indicadores pela sua origem, têm-se que os 

indicadores novos propostos não são superados por nenhum modelo de indicadores considerado 

compatível. Tal comparação representa mais uma vez a relevância que a proposta de 

incorporação de novos indicadores específicos para o contexto do etanol possui, assim como 

também ressalta o esforço proativo e suplementar das empresas, que os considera relevantes a 

ponto de elas publicarem as informações, que não são exigidas em nenhuma versão pelo modelo 

GRI.  

Faz-se necessário dizer que a comparação entre os resultados dos indicadores com base 

nas suas origens apresenta ressalvas, como foi dito no item 5.2.5. Optou-se por não fazer uma 

comparação de modelos, mas sim entre os resultados dos indicadores considerados compatíveis.   

No caso dessa comparação, outra ressalva é a base de dados, formada pelo relatório de 

sustentabilidade, documento que agrega a totalidade das informações referentes às práticas 

voltadas para a sustentabilidade realizadas pelas empresas. Isso significa que a mesma base, 

oriunda do modelo GRI, foi utilizada para avaliação de modelos que sequer pressupõem a 

divulgação dos resultados, como BONSUCRO e NBR ISO 14001, ou não foram incorporadas 

ou não existiam no momento, como NBR ISO 26000, ETHOS e indicadores novos propostos.   

A natureza inovadora dos indicadores novos propostos aqui, voltada para o contexto 

específico da produção do etanol de cana-de-açúcar, difere o conjunto de outros modelos 

compatíveis, com exceção do BONSUCRO que, enquanto ferramenta, também se debruça sob 

as especificidades do setor, mas de forma mais ampla, levando em consideração açúcar e etanol.  

Sob o ponto de vista dos produtores de relatórios de sustentabilidade, a publicação das 

informações relativas ao modelo BONSUCRO nos relatórios é benéfica e representa grande 

passo no sentido do aumento da transparência do setor. No entanto, a utilização dos indicadores 



163 
 

 

de desempenho em sustentabilidade do Conjunto PCI apresenta vantagens comparativas, pois 

se trata de um constructo pensado a partir da perspectiva multi-stakeholder, sem primazia da 

visão eminentemente baseada nos compradores, marca do modelo BONSUCRO.  

De volta à análise dos elementos do Conjunto PCI, nota-se que a presunção de que o 

modelo GRI possuiria a maior pontuação, face a utilização de seu modelo para a avaliação, caiu 

por terra, já que outros modelos o superaram na pontuação, como os indicadores novos 

propostos, superiores no resultado final de todas as empresas.  

Outro aspecto relevante é que os princípios com maior pontuação, “Prudência precaução 

e adaptação”, “Manutenção dos recursos e eficiência” e “Integridade de curto e longo prazo”, 

tratam de temas relativos a estrutura de governança corporativa relacionada com a 

sustentabilidade, no primeiro princípio, e meio ambiente nos outros dois princípios. Tal fato 

pode indicar uma inclinação por parte das empresas para focar em temas que são mais exigidos 

tanto por órgãos ambientais reguladores quanto por certificações de sustentabilidade adotadas, 

sendo que temas sobretudo sociais recebam, relativamente, menor atenção.  

 

6.4 ANÁLISE DA CONFORMIDADE EMPRESARIAL 

 

Este subcapítulo se apresenta como uma atividade adicional à avaliação da suficiência 

de informações publicadas nos relatórios de sustentabilidade, subcapítulo anterior, de modo a 

servir como validação das informações publicadas nos relatórios. 

Trata-se da confrontação entre aspectos a conformidade das informações, publicadas 

nos relatórios colhidos, relativas a multas e sanções não monetárias colhidas junto ao órgão 

regulador ambiental estadual, a Cetesb; assim como à Lista Suja do Trabalho Escravo, sob 

responsabilidade, até o ano de 2014, do Ministério do Trabalho. 

 

6.4.1 Conformidade ambiental e social 

 

Para a realização da atividade prevista neste subcapítulo, o indicador VMS – “Valor 

monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em 

decorrência da não conformidade com leis e regulamentos”, comum entre as versões 3 e 4 do 

modelo GRI, foi utilizado como referência para a avaliação da conformidade. 

Em relação ao aspecto ambiental, confrontou-se as informações dos relatórios colhidos 

com as sanções não monetárias e multas publicadas pelo órgão regulador de meio ambiente do 

estado de São Paulo, a Cetesb, no período entre 2013 e 2014. Já no que diz respeito ao aspecto 
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social, confrontou-se as informações dos relatórios colhidos com as sanções não monetárias e 

multas com a existência de condições análogas à escravidão, publicadas pelo Ministério do 

Trabalho, no período abrangido. A tabela 17 sintetiza as ocorrências de ordem ambiental e 

social relatadas e aquelas aferidas, através da utilização das informações publicadas pela Cetesb 

e pelo Ministério do Trabalho. 

 

Tabela 17 – Ocorrências ambientais e sociais relatadas e aferidas 

EMPRESAS 

OCORRÊNCIAS – AMBIENTAL OCORRÊNCIAS – SOCIAL  

Total relatado Total aferido Total relatado Total aferido 

Multa Sanção Multa Sanção Multa Sanção Multa Sanção 

Empresa S Ndnm15 10 14 7 Nd Nd 0 0 

Empresa G Nd16 Nd 0 0 Nd Nd 0 0 

Empresa A Nd Nd 7 5 Nd Nd 0 0 

Empresa O Nd Nd 2 0 Nd Nd 0 0 

Empresa E 0 0 0 0 Nd Nd 0 0 

Empresa B Ndnm Nd 0 1 Ndnm Nd 0 0 

Empresa Z Nd Nd 10 22 Nd Nd 0 0 

Empresa M Nd Nd 3 6 Nd Nd 0 0 

Empresa L Nd Nd 0 0 Nd Nd 0 0 

Empresa R Nd Nd 1 2 Nd Nd 0 0 

Fonte: (CETESB, 2017; Repórter Brasil, 2014). 

 

A Empresa S relatou a existência de dez sanções não monetárias e um número não 

declarado de multas significativas, que resultaram no pagamento de R$ 336.605,88. De acordo 

com a base de dados de autuações da Cetesb, foram aplicadas sete sanções não monetárias e 14 

multas. 

A Empresa G não publicou nenhuma informação sobre esse indicador. De acordo com 

a base de dados de autuações da Cetesb, não houve nenhum tipo de sanção neste período. A 

Empresa A não publicou nenhuma informação sobre esse indicador. De acordo com a base de 

dados de autuações da Cetesb, foram aplicadas cinco sanções não monetárias e sete multas. A 

Empresa O não publicou nenhuma informação sobre esse indicador. De acordo com a base de 

dados de autuações da Cetesb, foram aplicadas duas multas. A Empresa E declarou não ter 

sofrido nenhuma sanção, monetária ou não monetária. De acordo com a base de dados de 

autuações da Cetesb, não houve nenhum tipo de sanção neste período. A Empresa B declarou 

ter sofrido multas, que somadas, atingem o valor de R$ 98.804,09. A maioria das multas, de 

acordo com a empresa, tiveram como objeto questões de jornada de trabalho, que não são da 

                                                 
15 Não declarado o número de multas, mas sim o valor delas somadas 
16 Não declarado 
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natureza abordada pela lista suja do trabalho escravo, por isto não constam neste levantamento 

de conformidade. De acordo com a base de dados de autuações da Cetesb, a empresa sofreu 

uma sanção não monetária no período. A Empresa Z não publicou nenhuma informação sobre 

esse indicador. De acordo com a base de dados de autuações da Cetesb, a empresa sofreu 22 

multas e 10 sanções não monetárias no período. A Empresa M não publicou nenhuma 

informação sobre esse indicador. De acordo com a base de dados de autuações da Cetesb, a 

empresa sofreu seis sanções monetárias e três multas no período. A Empresa L não publicou 

nenhuma informação sobre esse indicador. De acordo com a base de dados de autuações da 

Cetesb, não houve nenhum tipo de sanção neste período. A Empresa R não publicou nenhuma 

informação sobre esse indicador. De acordo com a base de dados de autuações da Cetesb, a 

empresa sofreu duas sanções não financeiras e uma multa no período. 

Nenhuma das empresas possui registro de autuação de condições de trabalho análogas 

à escravidão, de acordo com as publicações da Lista Suja do Trabalho Escravo, divulgadas até 

o ano de 2014 pelo Ministério do Trabalho (REPORTER BRASIL, 2014). 

 

6.4.2 Considerações sobre o subcapítulo 

 

Entre as dez empresas, chama a atenção o fato de apenas três empresas ter declarado 

algo em relação a esse indicador, que é essencial para a versão GRI 3 e presente na versão GRI 

4.  

Empresas com nível de evidenciação A para a versão 3, como a Empresa Z, deveriam, 

segundo o modelo GRI, publicar informações acerca deste indicador e não fizeram, assim como 

as empresas com nível de evidenciação Abrangente na versão 4, como Empresa G e Empresa 

R. Têm-se, então, que além da Empresa B, que deveria publicar as informações e as publicou, 

duas empresas que publicaram informações acerca deste indicador, a Empresa E e Empresa S, 

não necessariamente precisavam, segundo o modelo GRI, ter publicado, já que aderentes ao 

nível B precisam responder a um mínimo de 20 indicadores de desempenho. Dessa forma, o 

indicador VMS, aqui utilizado como referência, mostra-se como apenas um dos indicadores, o 

que eximia a Empresa E e Empresa S de publicá-los, caso as empresas optassem pela publicação 

de outros 20 indicadores. 

A imprecisão no número declarado de multas e sanções daquelas empresas que 

publicaram informações pode se dever a questões legais, como a possibilidade das empresas de 

recorrerem, assim como a suspensão de multas e sanções por parte dos órgãos reguladores. 

Porém, o que mais chama a atenção, são os casos das empresas Empresa A, Empresa O, 



166 
 

Empresa Z, Empresa M e Empresa R, que nada publicaram, mas, de acordo com os dados 

obtidos da Cetesb, possuem multas e sanções registradas para o período. A Empresa Z, que 

deveria publicar tais informações, pelo fato de possuir o nível de evidenciação A, é aquela que 

mais possui multas e sanções, o que está diretamente relacionado também com o fato de ser a 

empresa com o maior número de usinas. 

O presente subcapítulo pode tornar evidente, por processo de amostragem, com a 

confrontação entre o indicador VMS e as informações, de ordem ambiental e social, colhidas 

junto a Cetesb e Ministério do Trabalho, que apenas uma empresa, a Empresa E, teve a sua 

informação, publicada no relatório, confirmada, enquanto que outras empresas publicaram 

informações que divergiram com àquelas obtidas com os órgãos, enquanto outras, apesar da 

demanda do modelo GRI, sequer as publicaram, apesar de haver multas e sanções referentes ao 

período, o que pode ser visto sob diferentes prismas, de uma desatenção à uma omissão por 

parte das empresas, a fim de suprimir aspectos negativos, desfavoráveis à imagem da empresa, 

à despeito da transparência. 
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7 ETAPA PRESCRITIVA 
 

7.1 VALIDAÇÃO DOS INDICADORES DO CONJUNTO PCI  

 

Este subcapítulo tratou da validação dos indicadores do Conjunto PCI. Para isso, a 

validação de conteúdo foi realizada por meio do uso do Índice de Validade do Conteúdo de 

itens (I-CVI), que ocorreu mediante a participação de diferentes membros de partes 

interessadas, como as empresas produtoras de relatórios de sustentabilidade, organizações 

usuárias dos relatórios, órgãos do governo do estado de São Paulo e membros da academia, que 

julgaram, por meio de questionários estruturados, a validade dos indicadores.  

 

7.1.1 Definição das bases da validação dos indicadores do Conjunto PCI 

 

A etapa de validação dos indicadores novos propostos do Conjunto PCI serviu para um 

propósito específico, a confirmação da condição de indicador básico do conjunto para aqueles 

validados e a transformação dos indicadores novos propostos não validados em 

complementares.  

A validação foi realizada por meio da utilização da validade de conteúdo, que se refere 

à mensuração do domínio, capacidade e suficiência de cada item de um indicador para avaliar 

as propriedades ou fenômenos a que se destina (DEVON et al., 2007; POLIT; BECK, 2004; 

LYNN, 1986). Para tanto, utilizou-se o Índice de Validade do Conteúdo de itens, o I-CVI 

(POLIT; BECK, 2006). Por meio deste, os itens analisados, no caso os indicadores, são 

considerados válidos se obtiverem um I-CVI de 0,80 para a representatividade da medida 

(MORAIS, 2014; POLIT; BECK, 2006). O I-CVI é calculado dividindo-se o número de 

especialistas que pontuaram cada indicador na escala a relevante para extrema importância, que 

no caso do presente trabalho equivale às escalas 4 (interessado) e 5 (muito interessado), pelo 

total de especialistas. O cálculo final é a proporção de especialistas que julgaram o indicador 

dentro de uma das escalas interessado ou muito interessado (MORAIS, 2014; POLIT; BECK, 

2006). 

O instrumento utilizado para a validação foi o questionário estruturado (Flick, 2013), 

aplicado individualmente, a fim de garantir o anonimato e a confidencialidade das respostas, 

uns em relação aos outros. Nesse sentido, os especialistas participantes deveriam definir um 

valor de importância para o indicador baseados na escala Likert, como mostra a figura 16. 

Cada indicador foi composto pelos seguintes componentes no questionário: 

a) Descrição do critério a que se relaciona; 
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b) Descrição dos subindicadores que compõem as informações que o indicador 

deve relatar; 

c) Descrição da relevância do indicador. 

 

Figura 16 – Exemplo de preenchimento da escala de Likert 

ESCALA DE LIKERT Classes de 
pontuação 

EXEMPLO DE 

PREENCHIMENTO: 

 

Escala Descrição 

5 
Muito 
interessado Classe A 

4 Interessado 

3 Neutro Classe B 

2 
Pouco 
interessado 

Classe C 

1 
Nenhum 
pouco 
interessado 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

7.1.2 Definição dos participantes da validação 

 

A escolha dos participantes ocorreu por meio do mapeamento e definição de partes 

interessadas (stakeholders), que no caso definiu-se tratar de especialistas em etanol de cana-de-

açúcar (ACCOUNTABILITY, 2011). Partiu do pressuposto de que estes podem oferecer um 

“feedback” importante em relação à qualidade dos indicadores, seja em corroboração à proposta 

inicial, ou por meio de sugestões para a sua melhoria (RUBIO et al., 2003). A definição desses 

participantes foi por meio de uma amostragem intencional, a qual foi pautada na pluralidade de 

partes interessadas. Para tal, foram convidados especialistas de quatro grandes grupos de partes 

interessadas: 

a) grupo 1: Empresas produtoras de etanol que publicaram relatório de sustentabilidade 

no triênio 2013-2015; 

b) grupo 2: Membros academia especialistas em etanol de cana-de-açúcar; 

c) grupo 3: Membros de órgãos do governo do estado de São Paulo diretamente 

relacionados com o tema etanol de cana-de-açúcar; 

d) grupo 4: Membros de organizações que utilizam relatórios de sustentabilidade. 

Assim sendo, foram enviados convites e questionários estruturados, através de contato 

por telefone e e-mail, para 25 potenciais participantes no período entre dezembro de 2015 a 

março de 2016. Procurou-se respeitar o percentual superior a 50% de representantes do setor, 
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restritos àquelas companhias que já publicam relatórios e fazem parte da amostra de estudo, e 

50% de representantes de outras áreas, a fim de respeitar as orientações do GRI (2016). 

Desses potenciais participantes, no entanto, apenas cinco deles, ou seja, 20% 

responderam o questionário e o retornaram no período. Ressalta-se que entre as empresas 

estudadas, somente as empresas B e R participaram da validação, assim como responderam 

outros questionários relativos à outros aspectos da publicação dos relatórios de sustentabilidade.  

A composição dos participantes pode ser vista no quadro 15. 

Quadro 15 – Perfil dos participantes da validação 
Participante Cargo Grupo pertencente 

1 Gestor de sustentabilidade Grupo 1 (Empresa) 

2 
Especialista em preservação 
ambiental 

Grupo 1 (Empresa) 

3 Pesquisador doutor Grupo 2 (Academia) 

4 Pesquisador Grupo 3 (órgão do governo do estado) 

5 

Doutor, membro de rede de 
formação de recursos humanos na 
área de desenvolvimento 
sustentável 

Grupo 4 (organização que utiliza 
relatório de sustentabilidade 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Apesar de o número de participantes ser reduzido, os cinco participantes representam os 

quatro grupos de partes envolvidas e não fogem do ótimo de participantes para a aplicação do 

I-CVI, que gira em torno de três e dez, de acordo com Waltz et al. (2005) e Lynn (1986). 

Reconhece-se, no entanto, que, naquilo que concerne à participação dos stakeholders, o número 

reduzido de grupos, face à sugestão de ao menos cinco grupos, segundo o documento AA1000 

Stakeholder Engagement Standard, produzido pela AccountAbility (2011), dá-se devido, em 

parte às dificuldades impostas pela negativa de partes convidadas para a participação, mas 

também ao caráter restrito de participação dos stakeholders, via consulta e colaboração, para a 

definição de indicadores de desempenho, o que abrange apenas um dos tipos de informação 

daquilo que se julga relevante para um relatório de sustentabilidade compreensivo (BOUTEN 

et al., 2011). 

 

7.1.3 Resultados da validação dos indicadores do Conjunto PCI 

 

Os resultados da validação foram divididos em duas partes, sendo que a primeira se 

refere àqueles indicadores que foram validados pelos especialistas, pois obtiveram o índice I-

CVI igual ou superior a 0,8, o que significa que houve consenso no julgamento entre quatro dos 

cinco especialistas, que adotaram as escalas quatro (interessado) ou cinco (muito interessado). 
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A tabela 18 apresenta o resultado desses indicadores. Já a tabela 19 se refere aqueles indicadores 

que obtiveram o índice I-CVI abaixo do 0,8, ou seja, não foram validados pelos especialistas, 

que não chegaram a um consenso representativo nos referidos indicadores.  

Tabela 18 – Índice I-CVI dos indicadores validados 

Indicadores I-CVI 

Água consumida por unidade 1 

Fertirrigação 1 

Manutenção do canavial 1 

Reaproveitamento de resíduos no plantio 1 

Técnicas de plantio 1 

Aquisição e transferência de tecnologia 0,8 

Capacidade adaptativa em relação à eventos extremos e mudanças 
climáticas 

0,8 

Existência de planos e/ou programas que considerem impactos 
ambientais, sociais e econômicos para a construção de diferentes 
cenários de desenvolvimento em curto, médio e longo prazo 

0,8 

Geração de oportunidades de educação 0,8 

Gestão de biodiversidade 0,8 

Não violação de leis e regulamentos aplicáveis à captação da água 0,8 

Uso da mão de obra local 0,8 

Uso de nutrientes, defensivos e maturadores 0,8 

Uso e geração de energia 0,8 

Violação de leis e regulamentos que são aplicados às emissões e 
qualidade do ar 

0,8 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Tabela 19 – Índice I-CVI dos indicadores não validados 

Indicadores I-CVI 

Envolvimento de comunidades no planejamento, monitoramento e 
implementação de ações 

0,6 

Inclusão da sustentabilidade nos valores, metas e código de ética da 
empresa 

0,6 

Mecanização da colheita 0,6 

Requalificação da mão de obra 0,6 

Sustentabilidade e remuneração 0,6 

Atendimento de metas de sustentabilidade 0,4 

Produção de etanol de segunda geração 0,4 

Existência de órgão responsável pela sustentabilidade 0,2 

Frequência de reuniões do órgão responsável pela sustentabilidade 0,2 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

O resultado final da validação dos indicadores novos propostos foi que 15 indicadores 

foram validados, ou seja, obtiveram um índice maior ou igual a 0,8, o que significa que quatro 
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dos cinco especialistas julgaram estes indicadores na escala 4 (interessado) ou 5 (muito 

interessado). Desses 15 indicadores, cinco deles foram validados a partir de um consenso total, 

pois todos os participantes julgaram-nos na escala 4 ou 5.  Tal resultado significa que 62,5% 

dos indicadores novos propostos foram validados e, consequentemente, tornaram-se parte do 

Conjunto PCI, formado também pelos indicadores oriundos do modelo GRI. 

Outros nove indicadores obtiveram o índice I-CVI inferior a 0,8, o que significa que três 

ou menos especialistas julgaram-nos na escala 4 (interessado) ou 5 (muito interessado). Tais 

indicadores não foram validados e perderam a condição de indicador. 

 

7.1.4 Considerações sobre o subcapítulo 

 

A validação dos indicadores novos propostos foi vital para a definição dos indicadores 

finais, que formarão os indicadores básicos, cuja publicação é obrigatória, do Conjunto PCI. 

Sua significância remete à aceitação desses indicadores perante as partes interessadas, desde 

aqueles que poderão utilizar o conjunto, no sentido de defini-los como seus indicadores de 

desempenho, até aqueles que se servirão deles para a tomada de conhecimento das ações 

realizadas pelas empresas do setor. O fato de 62,5% dos indicadores, que foram submetidos ao 

processo, terem sido validados remete à importância dos mesmos, o que não relega àqueles que 

não foram validados a sua total insignificância, pois eles representam pontos relevantes até 

então não abordados por modelos de relatório de sustentabilidade, notadamente o GRI, e serão 

propostos enquanto indicadores opcionais do conjunto, cuja publicação é opcional. 

 

7.2 PROPOSIÇÃO FINAL DO CONJUNTO PCI  

 

O presente subcapítulo aborda a proposição final do Conjunto PCI, em relação aos seus 

componentes, formato e maneiras sugeridas de utilização junto a relatórios de sustentabilidade.  

 

7.2.1 Definição dos critérios e indicadores do Conjunto PCI 

 

A proposição final do Conjunto PCI partiu dos resultados obtidos na etapa de validação 

dos indicadores para estabelecer todos os componentes numa abordagem bottom down, em que 

a validação dos elementos de mensuração do conjunto, ou seja, os indicadores, definiu a 

manutenção, e consequente validação, ou supressão do conjunto básico dos elementos 

hierarquicamente superiores.  
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Para isso, os elementos foram enquadrados entre fatores de exclusão ou fatores de 

manutenção, apresentados no quadro 16: 

Quadro 16 – Fatores de exclusão e manutenção dos elementos do Conjunto PCI 
Fatores de exclusão 

I Quando um critério é formado por 100% de indicadores não validados, ele será 
automaticamente excluído do conjunto 

II Quando uma meta é formada por 100% de critérios cujos todos indicadores não foram 
validados, ela será automaticamente excluída do conjunto 

III Quando um princípio é formado por 100% de metas cujos todos critérios não tenham sido 
validados, ele será automaticamente excluído do conjunto 

Fator de manutenção 

IV Objetivos, metas e critérios que não satisfazem os fatores acima citados serão validados 
para compor o Conjunto PCI final. 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Dessa forma, tem-se que a etapa de validação dos indicadores se estende a todos os 

componentes, sejam princípios, metas ou critérios. A proposta do Conjunto PCI parte da adoção 

de um modelo de avaliação de sustentabilidade pré-concebido (DUARTE et al., 2013), que 

necessariamente está voltado para a mensuração de todos os seus elementos via a aplicação de 

indicadores, tidos enquanto ferramentas que permitem a avaliação de um critério a ser atendido 

(PINTÉR et al., 2012; BOSSEL, 1999; GALLOPIN, 1996). 

A exclusão de critérios, metas e objetivos se dá a partir do enquadramento destes em 

relação aos fatores de exclusão e manutenção, resultou na exclusão de um princípio, duas metas 

e seis critérios, como a tabela 20 de enquadramento apresenta. 

Tabela 20 – Enquadramento dos elementos do conjunto 

Elementos 
Enquadramento 

Elementos excluídos 
Mantidos Excluídos 

Princípios 7 0 Nenhum 

Temas 15 1 Queima da palha da cana para colheita 

Critérios 23 4 

As medidas apropriadas e colaborativas estão sendo 
tomadas pelo stakeholders em todos os níveis para 
garantir que os desafios e oportunidades do etanol 
sejam anexados de forma integrada (incluindo as 
metas desejadas para médio e longo prazo)? 

   

A usina queima a palha de cana-de-açúcar nos 
campos? As práticas de queimada estão sendo 
controladas, especialmente os impactos adversos 
próximos a áreas protegidas e áreas urbanas? 

   

A empresa é suficientemente resiliente em face à 
surpresa e a mudança (por exemplo, produtos 
múltiplos, componentes modulares, alternativas de 
mercado, flexibilidade administrativa e capacidade de 
aprendizado)? 

   
Os trabalhadores são remunerados de forma justa e 
transparente? 

Fonte: (Elaboração própria). 
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Como é apresentado na tabela 20, apenas uma das 16 metas, mais especificamente a 

meta Queima da palha da cana para colheita, foi retirada do quadro de elementos básicos. Isso 

também ocorreu com quatro dos 27 critérios.  

O resultado final da abordagem bottom down de validação foi a definição do Conjunto 

PCI de componentes básicos, enquanto que aqueles não validados formam os elementos 

opcionais. 

 

7.2.2 Apresentação da proposta final do Conjunto PCI 

 

O conjunto final PCI é constituído por um conjunto básico de componentes, 

hierarquicamente relacionados, que são:   

a) 7 Princípios: interpretados como elementos principais para um resultado 

esperado, que é a sustentabilidade na produção do etanol de cana-de-açúcar; 

b) 15 Temas: assuntos relevantes a serem considerados em relação aos princípios; 

c) 23 Critérios: condições que devem ser atingidas para se satisfazer um princípio; 

d) 64 Indicadores: ferramentas que permitem a avaliação de um critério a ser 

atendido; 

e) 170 Subindicadores: elementos a serem relatados para cada indicador. 

Dessa forma, são apresentados o conjunto básico de componentes, no quadro 17, e o 

conjunto opcional de componentes, no quadro 17.  Cabe dizer os indicadores são apresentados 

da seguinte forma:  

a) novos indicadores propostos apresentam informações de relevância do indicador, 

definições utilizadas, fontes de informação e referências adotadas, de forma a seguir a 

padronização preconizada pelo GRI para a elaboração de indicadores de desempenho 

padrão (GRI, 2013); 

b) indicadores oriundos do modelo GRI apresentam a compilação dos subindicadores.  
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 

(continua) 

PRINCÍPIO INTEGRIDADE DO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

TEMA Gestão de águas e efluentes 

CRITÉRIO 
A usina pratica uma gestão da água apropriada e trabalha dentro dos 

parâmetros regulatórios e ecológicos da bacia hidrográfica? 

Indicador  

ACU 
Água consumida por unidade 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Total de água (m3) por tonelada de cana; 

b. Data de emissão das licenças de operação vigentes das unidades de 
produção e classificação de cada uma delas de acordo com o mapa 
produzido pelo Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro do 
Estado de São Paulo, regulamentada pela Resolução Conjunta SMA - SAA 
- 004, de 18 de setembro de 2008 e alterada pela Resolução Conjunta 
SMA/SAA-006, de 24 de setembro de 2009, que define as áreas do estado 
de São Paulo em: 

- Adequada;  

- Adequada com Limitações Ambientais;  

- Adequada com Restrições Ambientais; 

- Inadequada. 

c. Indicar se ocorre o atendimento às metas de consumo de água 
estabelecidas pela resolução acima citada, de acordo com a localização das 
unidades, para novos empreendimentos. Quando se tratar de 
empreendimentos em ampliação ou cuja licença de operação tenha expirado 
no período do relatório, declarar a existência de planos de minimização de 
consumo. Em caso de não atendimento, justificar. 

 

 

Relevância do 
indicador 

A utilização da água na produção do etanol é vital para a realização das 
atividades voltadas para o processamento da cana-de-açúcar e produção do 
etanol. Em que se pese que no estado de São Paulo a cana-de-açúcar é 
amplamente cultivada em condições de sequeiro, ou seja, sem o uso de 
irrigação, devido à sua inviabilidade econômica (Silva et al., 2014), o 
processamento da cana é o responsável pelo consumo de água. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (continuação) 

Definições 
adotadas 

A Resolução SMA - 88, de 19/12/2008, define as diretrizes técnicas para o 
licenciamento de empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de 
São Paulo.  

O Zoneamento Agroambiental da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo 
(ZAA) foi estabelecido em 18 de setembro de 2008, com o principal objetivo 
de disciplinar e organizar a expansão e ocupação do solo pelo setor 
sucroenergético, além de subsidiar a elaboração de políticas públicas 
voltadas para as questões relacionadas ao setor. Utilizando bases de dados 
sobre condições climáticas, qualidade do ar, relevo, solo, disponibilidade e 
qualidade de águas superficiais e subterrâneas, unidades de conservação 
existentes e indicadas, incluindo áreas de proteção ambiental e fragmentos 
florestais para incremento da conectividade, define áreas adequadas e 
inadequadas para o cultivo de cana, e regula a ocupação das terras, a 
instalação e ampliação de unidades agroindustriais. 

A Resolução SMA - 88, de 19/12/2008, define as diretrizes técnicas para o 
licenciamento de empreendimentos do setor sucroalcooleiro no Estado de 
São Paulo.  

O Zoneamento Agroambiental da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo 
(ZAA) foi estabelecido em 18 de setembro de 2008, com o principal objetivo 
de disciplinar e organizar a expansão e ocupação do solo pelo setor 
sucroenergético, além de subsidiar a elaboração de políticas públicas 
voltadas para as questões relacionadas ao setor. Utilizando bases de dados 
sobre condições climáticas, qualidade do ar, relevo, solo, disponibilidade e 
qualidade de águas superficiais e subterrâneas, unidades de conservação 
existentes e indicadas, incluindo áreas de proteção ambiental e fragmentos 
florestais para incremento da conectividade, define áreas adequadas e 
inadequadas para o cultivo de cana, e regula a ocupação das terras, a 
instalação e ampliação de unidades agroindustriais. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, assim como a documentação coletada pelos sistemas de gestão 
de qualidade (obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 
9001) ou sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que 
possuem a certificação ISO 14001). 

Referência 

 SILVA, M. D. A.; ARANTES, M. T.; RHEIN, A. F. D. L.; GAVA, G. J.; KOLLN, 
O. T. Potencial produtivo da cana-de-açúcar sob irrigação por gotejamento 
em função de variedades e ciclos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola 
e Ambiental, p. 241-249, 2014; 

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SMA. Resolução SMA - 88, de 19-12-2008: Define as diretrizes 
técnicas para o licenciamento de empreendimentos do setor sucroalcooleiro 
no Estado de São Paulo; 

GOVERNO DE ESTADO DE SÃO PAULO. Zoneamento Agroambiental da 
cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, 2008. 

Indicador  

TRA 
Total de retirada de água por fonte 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o volume total de água retirada das seguintes fontes: 

- Águas superficiais, incluindo áreas úmidas, rios, lagos e oceanos; 

- Águas subterrâneas; 

- Águas pluviais diretamente coletadas e armazenadas pela organização; 

- Efluentes de outra organização; 

- Abastecimento municipal de água ou outras empresas de abastecimento 
de água. 

b. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

FHA 

Fontes hídricas significativamente afetadas por 
retirada de água 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o número total de fontes hídricas significativamente afetadas pela 
retirada de água por tipo: 

- Tamanho da fonte hídrica; 

- Se a fonte é ou não designada como área protegida (nacional ou 
internacionalmente) 

- Valor para a biodiversidade (p. ex.: diversidade e endemismo de espécies, 
número total de espécies protegidas); 

- Valor ou importância da fonte hídrica para comunidades locais e povos 
indígenas. 

b. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas. 

Indicador  

PAR 

Percentual e volume total de água reciclada e 
reutilizada 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o volume total de água reciclada e reutilizada pela organização. 

b. Relate o volume total de água reciclada e reutilizada como um percentual 
do total de água retirada relatado no Indicador G4-EN8. 

c. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas. 

Indicador  

NRA 

Não violação de leis e regulamentos aplicáveis à 
captação da água 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

A. Declarar a existência de outorga para captação da água superficial e 
subterrânea, de acordo com legislação e normas dos órgãos reguladores e 
da bacia hidrográfica pertencente; 

B. Declarar a existência de multas e sanções decorrentes do não 
atendimento de leis, resoluções e outros instrumentos normativos, federais 
ou estaduais relativos à captação da água. Quando não houver, declarar a 
não existência. 

Relevância do 
indicador 

A conformidade em relação ao corpo de leis, normativas e resoluções, de 
ordem federal e estadual, relacionadas à captação da água superficial e 
subterrânea se mostra como um tema complementar àqueles que tratam de 
características quantitativas e qualitativas relacionadas à captação e 
utilização da água nos processos relacionados à produção do etanol, pois 
especifica o tema conformidade ambiental para o caso da água, já que 
confere consonância ao corpo de leis e normas, de forma a respeitar as 
Definições adotadas técnicas e, principalmente, relativas também à 
conformidade de seu uso em relação à disponibilidade para esta atividade, 
de acordo com a bacia hidrográfica a que pertence. 

Definições 
adotadas 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um instrumento da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 
1997. Esse instrumento tem como objetivo assegurar o controle quantitativo 
e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso 
aos recursos hídricos. 

Compete à Agência Nacional de Águas - ANA outorgar, por intermédio de 
autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de 
domínio da União, bem como emitir outorga preventiva. 

No caso de rios de domínio do estado, cabe ao DAEE o poder outorgante. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem os departamentos técnicos da empresa, sistemas 
de gestão ambiental (obrigatório para empresas que possuem a certificação 
ISO 14001) e o departamento jurídico, responsável pelo recebimento, 
análise e ações cabíveis em relação ao recebimento de multas e sanções. 

Referência 
BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997: Institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, 1997. 

CRITÉRIO A usina trata seus efluentes líquidos de forma aceitável? 

Indicador 

DAD 

Descarte total de água discriminado por 
qualidade e destinação 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Volume total de descartes de água planejados e não planejadas por: 

- Destinação; 

- Qualidade da água, inclusive seu método de tratamento; 

- Se a água foi reutilizada por outra organização. 

b. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

Indicador 

NVA  

Número total e volume de vazamentos 
significativos 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Número total e volume total de vazamentos significativos registrados. 

b. Para vazamentos informados nas demonstrações financeiras da 
organização, relate as seguintes informações adicionais para cada um dos 
referidos vazamentos: 

- Localização do vazamento; 

- Volume do vazamento; 

- Material do vazamento, categorizado por: 

• Vazamentos de petróleo (no solo ou em superfícies hídricas); 

• Vazamentos de combustível (no solo ou em superfícies hídricas); 

• Vazamentos de resíduos (no solo ou em superfícies hídricas); 

• Vazamentos de produtos químicos (principalmente no solo ou em 
superfícies hídricas); 

• Outros vazamentos (a serem especificados pela organização). 
c. Relate o impacto de vazamentos significativos. 

TEMA Gestão de resíduos 

CRITÉRIO 
Os resíduos gerados nas atividades da unidade são reduzidos a ponto de 

apenas restarem parcelas não passíveis de serem mais tratadas e 
dispostas de forma apropriada? 

Indicador  

RRP 

Reaproveitamento de resíduos no plantio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Total de aplicação de torta de filtro em relação ao total de torta de filtro 
gerada; 

b. Total de bagaço utilizado para disposição no solo, queima para cogeração 
de energia, produção de óleos ou outro uso, em relação ao total de bagaço 
gerado, discriminado em porcentagem por tipo; 

c. Total da palha utilizada para disposição no solo, cogeração de energia ou 
outro uso, em relação ao total da palhada gerada, em porcentagem por tipo; 

d. Total das cinzas dispostas no solo em relação ao total das cinzas geradas, 
em porcentagem; 

e. Total de outros resíduos, como melaço, leveduras, óleo fusel e entre 
outros; 

f. Apenas menção às informações requeridas, sem que haja atendimento a 
nenhum dos subindicadores. 

g. Em caso de não existência de alguma das informações acima requeridas, 
explicitar os motivos. 

Relevância do 
indicador 

O reaproveitamento de resíduos se mostra como importante atividade na 
produção de etanol de cana-de-açúcar, visto que diversos resíduos sólidos 
gerados nas etapas de cultivo e processamento são reutilizados, seja na 
disposição da palha no campo, o uso da torta de filtro, assim como a queima 
da palha e ponta da palha para geração de energia de cogeração, por 
exemplo. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, assim como a documentação coletada pelos sistemas de gestão 
ambiental (obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 
14001). 

Referência Sem referências 

Indicador  

PRE 

Peso total de resíduos discriminado por tipo e 
método de disposição 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Peso total de resíduos perigosos e não perigosos para cada um dos 
seguintes métodos de disposição: 

- Reutilização; 

- Reciclagem; 

- Compostagem; 

- Recuperação, inclusive recuperação de energia; 

- Incineração (queima de massa); 

- Injeção subterrânea de resíduos; 

- Aterro; 

- Armazenamento no local; 

- Outros (a serem especificados pela organização). 

b. Como o método de disposição de resíduos foi determinado: 

- Descarte direto pela organização ou por terceiros, ou ainda confirmado 
diretamente pela organização; 

- Informações fornecidas pela empresa contratada responsável pela 
disposição de resíduos; 

- Métodos padronizados adotados pela empresa contratada responsável 
pela disposição de resíduos. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

TEMA Biodiversidade e integridade ecológica 

CRITÉRIO 

Há procedimentos adequados para avaliar e proteger a biodiversidade e 
integridade ecológica na bacia hidrográfica (por exemplo, melhoramento da 

conectividade dos ecossistemas naturais e proteção da vida selvagem), 
incluindo áreas não protegidas da bacia? 

Indicador  

GEB 
Gestão de biodiversidade 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Data de emissão das licenças de operação vigentes das unidades de 
produção e classificação de cada uma delas de acordo com o mapa 
produzido pelo Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro do 
Estado de São Paulo, regulamentada pela Resolução Conjunta SMA - SAA 
- 004, de 18 de setembro de 2008 e alterada pela Resolução Conjunta 
SMA/SAA-006, de 24 de setembro de 2009, que define as áreas do estado 
de São Paulo em: 

- Adequada;  

- Adequada com Limitações Ambientais;  

- Adequada com Restrições Ambientais; 

- Inadequada. 

b. Relato do estado de preservação (integral ou parcial) dos remanescentes 
de vegetação nativa primária, assim como das ações desenvolvidas de 
proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
remanescentes de vegetação nativa primária, bem como das formações 
secundárias no estágio avançado de regeneração e das várzeas naturais 
não cultivadas, em áreas de terceiros, arrendadas e de fornecedores; 

c. Relato do estado de preservação (integral ou parcial) dos remanescentes 
de vegetação nativa primária, assim como das ações desenvolvidas de 
proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
remanescentes de vegetação nativa primária, bem como das formações 
secundárias no estágio avançado de regeneração e das várzeas naturais 
não cultivadas, em área própria; 

d. Relato das ações para a formação de corredores ecológicos dentro da 
área de propriedade da empresa em que se situa a usina; 

e. Em caso de não existência de alguma das informações acima requeridas, 
explicitar os motivos. 

Relevância do 
indicador 

A gestão da biodiversidade se apresenta como essencial tanto para a 
manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais para o meio ambiente, 
sociedade e cultivo agrícola, como na regulação hídrica, manutenção de 
fertilidade dos solos, polinização, regulação climática e outras (PRADO, 
2014), que são de grande importância para a cultura de cana-de-açúcar e 
para outras que possam substituí-las no mesmo local em médio e longo 
prazo. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (continuação) 

Definições 
adotadas 

Os serviços ecossistêmicos podem ser divididos em quatro categorias 
(MEA, 2005): 

- serviços de provisão: são aqueles relacionados com a capacidade dos 
ecossistemas de prover bens, como: alimentos; matéria-prima para a 
geração de energia; fibras; fitofármacos; recursos genéticos e água; 

- serviços de regulação: são os benefícios obtidos a partir de processos 
naturais que regulam as condições ambientais que sustentam a vida 
humana, como: a manutenção da qualidade do ar, da água, controle de 
erosão, polinização etc.; 

- serviços de suporte: são os processos naturais necessários para que os 
outros serviços existam, como: a formação do solo, ciclo de nutrientes, 
polinização e formação de biomassa; 

- serviços culturais: são serviços que geram produtos não materiais, como: 
recreação, educação, espiritual e estética. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão ambiental 
(obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 14001). 

Referência 

PRADO, R. B. Serviços ecossistêmicos e ambientais na agropecuária. In: 
PALHARES, J. C. P.; GEBLER, L. (Ed.). Gestão ambiental na agropecuária. 
Brasília, DF: Embrapa, 2014. v. 2, cap. 11, p. 413-456;  

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSEMSSMENT (MEA). Ecosystems and 
Human Wellbeing: Synthesis. Island Press, Washington D.C. 2005. 

CRITÉRIO 
Alternativas econômica e ecologicamente mais apropriadas de produção 

são fomentadas? 

Indicador  

ATT 
Aquisição e transferência de tecnologia 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate quais foram as novas tecnologias e/ou novos procedimentos 
incorporados ou planejados, durante o período coberto pelo relatório, 
voltados para o aumento da eficácia e diminuição de insumos necessários, 
bem como resíduos e efluentes gerados. Se algum desses procedimentos 
já estiver coberto por outro relatório, apenas mencione e cite a localização 
da informação no documento. 

 

Relevância do 
indicador 

A incorporação de novas tecnologias, procedimentos e novas formas de 
gestão são de extrema Relevância do indicador para a diminuição de 
insumos de diferentes naturezas, o que contribui tanto para o meio 
ambiente, no que se refere à diminuição da demanda por matéria-prima, 
como para o aspecto econômico que, se em curto prazo onera a empresa, 
em médio e longo prazo leva à diminuição de gastos de produção. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, como os departamentos de produção, assim como aqueles que 
podem fazer parte dos sistemas de gestão de qualidade (obrigatório para 
empresas que possuem a certificação ISO 9001), e dos sistemas de gestão 
ambiental (obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 
14001). 

Referência Nenhuma. 

TEMA Poluição do ar 

CRITÉRIO 

As emissões atmosféricas da unidade vêm sendo avaliadas, mitigadas, 
controladas e tratadas de forma apropriada? 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 

EDG  

Emissões diretas de gases de efeito estufa 
(GEE) 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Emissões diretas brutas de GEE (Escopo 1) em toneladas métricas de 
CO2 equivalente, independentemente de quaisquer negociações de GEE, 
como compras, vendas ou transferências de compensações ou licenças. 

b. Gases incluídos no cálculo (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou 
todos). 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente 
separadamente das emissões diretas brutas (Escopo 1) de gases de efeito 
estufa. 

d. Ano base escolhido, as justificativas usadas para a sua escolha, emissões 
no ano base e o contexto de quaisquer mudanças significativas em 
emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no 
ano base. 

e. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

f. Fonte dos fatores de emissão usados e as taxas de potencial de 
aquecimento global usadas ou uma referência à fonte de GWP. 

g. Abordagem de consolidação escolhida para as emissões (participação 
acionária, controle financeiro, controle operacional). 

Indicador  

EIG 

Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) provenientes da aquisição de energia 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes da aquisição 
de energia (Escopo 2) em toneladas métricas de CO2 equivalente, 
independentemente de quaisquer negociações de GEE, como compras, 
vendas ou transferências de compensações ou licenças. 

b. Gases incluídos no cálculo, se essa informação estiver disponível. 

c. Ano base escolhido, as justificativas usadas para a sua escolha, emissões 
no ano base e o contexto de quaisquer mudanças significativas em 
emissões que geraram a necessidade de recalcular emissões no ano base. 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

e. Fonte dos fatores de emissão usados e as taxas de potencial de 
aquecimento global (GWP) usadas ou uma referência à fonte de GWP, se 
essas informações estiverem disponíveis. 

f. Abordagem de consolidação escolhida para as emissões (participação 
acionária, controle financeiro, controle operacional). 

Indicador 

OEI  

Outras emissões indiretas de gases de efeito 
estufa (GEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Outras emissões indiretas brutas de GEE em toneladas métricas de CO2 
equivalente, excluindo emissões indiretas provenientes da geração de 
energia elétrica, aquecimento, refrigeração e vapor comprados e 
consumidos pela organização (essas emissões indiretas são relatadas no 
Indicador G4-EN16). Exclua quaisquer negociações de GEE, como 
compras, vendas ou transferências de offsets ou licenças. 

b. Gases incluídos no cálculo, se essa informação estiver disponível. 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente 
separadamente de outras emissões indiretas brutas (Escopo 3) de gases de 
efeito estufa. 

d. Outras categorias de emissões indiretas (Escopo 3) e atividades incluídas 
no cálculo. 

e. Ano base escolhido, as justificativas usadas para a sua escolha, emissões 
no ano base e o contexto de quaisquer mudanças significativas em 
emissões que geraram a necessidade de recalcular emissões no ano base. 

f. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

g. Fonte dos fatores de emissão usados e as taxas de potencial de 
aquecimento global (GWP) usadas ou uma referência à fonte de GWP, se 
essas informações estiverem disponíveis. 

Indicador 

IEE   

Intensidade de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Taxa da intensidade de emissões de GEE. 

b. Métrica específica (o denominador do índice) escolhida pela organização 
para calcular esse índice. 

c. Tipos de emissões de GEE incluídos no índice de intensidade: diretas 
(Escopo 1), indiretas provenientes da aquisição de energia (Escopo 2) ou 
outras emissões indiretas (Escopo 3). 

d. Gases incluídos no cálculo. 

Indicador  

REG 

Redução de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Volume de reduções de emissões de GEE obtidas como resultado direto 
de iniciativas de redução de emissões, em toneladas métricas de CO2 
equivalente. 

b. Gases incluídos no cálculo (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou 
todos). 

c. Ano base ou a linha de base escolhida e as razões para essa escolha. 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

e. Se as reduções de emissões de GEE foram obtidas para emissões diretas 
(Escopo 1), emissões indiretas provenientes da aquisição de energia 
(Escopo 2) ou outras emissões indiretas (Escopo 3). 

Indicador 

ECO  

Emissões de substâncias que destroem a 
camada de ozônio (SDO) 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Produção, importações e exportações de SDO em toneladas de CFC-11 
equivalente. 

b. Substâncias incluídas no cálculo. 

c. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

d. Fonte dos fatores de emissão usados. 

Indicador 

ENS  

Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Volume de emissões atmosféricas significativas, em quilogramas ou 
múltiplos, para cada uma das seguintes categorias: 

- NOx; 

- SOx; 

- Poluentes orgânicos persistentes (POP); 

- Compostos orgânicos voláteis (COV); 

- Poluentes atmosféricos perigosos (HAP, na sigla em inglês); 

- Material particulado (MP); 

- Outras categorias padrão de emissões atmosféricas identificadas em 
regulamentos. 

b. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

c. Fonte dos fatores de emissão usados. 

Indicador  

VLR 

Violação de leis e regulamentos que são 
aplicados às emissões e qualidade do ar 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. O estágio de atendimento dos limites de emissão para poluentes 
atmosféricos, estabelecidos pela Resolução CONAMA 382, de 26 de 
dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de 
poluentes atmosféricos para fontes fixas; 

b. A existência de multas e sanções geradas em razão do uso legal da 
queima da palha, descrevendo-os. 

Relevância do 
indicador 

A produção de etanol e dos subprodutos do caldo da cana, como a 
cogeração de energia, notabilizam-se como fontes fixas de emissão de 
poluentes do ar. Práticas como a queima da palha da cana e a não utilização 
de mecanismos de filtragem do ar emitido nos processos de produção 
trazem, potencialmente, impactos negativos à qualidade do meio ambiente 
e à saúde da comunidade que reside próxima à usina. Por isso, a não 
violação de leis e regulamentos aplicáveis às emissões de gases e também 
aos parâmetros de qualidade do ar para fontes fixas se mostra importante 
para a mitigação dos impactos citados. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados ao jurídico, assim como a gestão 
ambiental e sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão 
ambiental (obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 
14001). Outros departamentos técnicos, como aqueles relacionados ao 
planejamento e a produção também se mostram como fontes de informação. 
Fontes externas podem ser o programa Etanol Verde, ligado à Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Referência 

RESOLUÇÃO CONAMA n. 382, de 26 de dezembro de 2006: Estabelece os 
limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

TEMA Oportunidades de trabalho 

CRITÉRIO A empresa prioriza a mão de obra local? 

Indicador  

UML 
Uso da mão de obra local 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

A. Percentual de mão de obra contratado, com relação ao total da mão de 
obra empregada, oriundo da localidade, conceituado como a cidade em que 
a empresa se situa e os municípios que fazem fronteira, de acordo com os 
seguintes níveis organizacionais: 

- Conselho administrativo; 

- Diretorias; 

- Gerências. 

Relevância do 
indicador 

A importância da atuação das empresas na economia local se mostra 
importante em diferentes setores, como na compra de insumos de produção, 
impacto sobre a moradia, venda de bens perecíveis e não perecíveis, assim 
como gera empregos para a população local, configurando-se como ator de 
dinamismo econômico e um gerador de atratividade para o município. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o Conselho de Administração, a diretoria 
administrativa, os departamentos de recursos humanos e outros 
relacionados ao planejamento. 

Referência Nenhuma 

Indicador 

PMC  

Proporção de membros da alta direção 
contratados na comunidade local em unidades 

operacionais importantes 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Percentual de membros da alta direção de unidades operacionais 
importantes contratados na comunidade local. 

b. Definição de “membros da alta direção” usada. 

c. Qual é a definição geográfica de “local” adotada pela organização. 

d. Definição usada para “unidades operacionais importantes. 

CRITÉRIO 
Há oportunidades de capacitação para empregos alternativos disponíveis 

para todos os trabalhadores (por exemplo, para cortadores de cana 
afetados pela mecanização)? 

Indicador 
PGC   

Programas de gestão de competências e 
aprendizagem contínua que contribuem para a 

continuidade da empregabilidade dos 
empregados em período de preparação para a 

aposentadoria 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Tipo e escopo de programas implementados e a assistência prestada para 
aperfeiçoar as habilidades de empregados. 

b. Programas de transição oferecidos para facilitar a continuidade da 
empregabilidade em caso de aposentadoria ou de rescisão de contrato de 
trabalho. 

TEMA Qualidade do trabalho e segurança 

CRITÉRIO Os trabalhadores gozam de um ambiente sadio e seguro de trabalho? 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
  (continuação) 

Indicador 

PFC  

Percentual da força de trabalho representada 
em comitês formais de saúde e segurança, 

compostos por empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar 

programas de saúde e segurança no trabalho 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Nível em que cada comitê formal de saúde e segurança constituído por 
empregados de diferentes categorias funcionais opera normalmente dentro 
da organização. 

b. Percentual do total da força de trabalho representada em comitês formais 
de saúde e segurança constituídos por empregados de diferentes níveis 
hierárquicos da organização. 

Indicador 

TLD  

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos 

relacionados ao trabalho discriminados por 
região e gênero 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Tipos de lesões, a taxa de lesões, a taxa de doenças ocupacionais, dias 
perdidos, a taxa de absenteísmo e número de óbitos relacionados ao 
trabalho para o total de trabalhadores (ou seja, empregados próprios e 
terceirizados), discriminados por: 

- Região; 

- Gênero. 

b. Tipos de lesões, a taxa de lesões, a taxa de doenças ocupacionais, dias 
perdidos, a taxa de absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho para 
autônomos que trabalham no local e cuja segurança geral no ambiente de 
trabalho é de responsabilidade da organização, discriminados por: 

- Região; 

- Gênero. 

c. Sistema de normas aplicado ao registro e relato de estatísticas de 
acidentes. 

Indicador 

TSS  

Tópicos relativos a saúde e segurança cobertos 
por acordos formais com sindicatos 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Existência de acordos formais (locais ou globais) com sindicatos que 
abordam tópicos de saúde e segurança. 

b. Em caso afirmativo, relate até que ponto, em termos percentuais, os 
diversos tópicos de saúde e segurança são abordados nesses acordos. 

Indicador 

NCC  

Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por 

produtos e serviços na saúde e segurança 
durante seu ciclo de vida discriminado por tipo 

de resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: 
Complementar GRI 
3 e Indicador GRI 4 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos gerados por produtos e serviços na 
saúde e segurança durante o período coberto pelo relatório, discriminado 
por: 

- Casos de não conformidade com regulamentos que resultaram na 
aplicação de multa ou penalidade; 

- Casos de não conformidade com regulamentos que resultaram em 
advertência; 

- Casos de não conformidade com códigos voluntários. 

b. Se a organização não tiver identificado nenhum caso de não 
conformidade com regulamentos e códigos voluntários, uma breve 
declaração desse fato será suficiente. 

CRITÉRIO 
A empresa respeita os direitos dos trabalhadores e constrói relações 

empresa-trabalhador positivas? 

Indicador 

IDH  

Impactos negativos significativos reais e 
potenciais em direitos humanos na cadeia de 

fornecedores e medidas tomadas a esse 
respeito  

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o número de fornecedores submetidos a avaliações de impacto 
ambiental. 

b. Relate o número de fornecedores identificados como causadores de 
impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais. 

c. Relate os impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais 
identificados na cadeia de fornecedores. 

d. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de 
impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais 
foram acordadas melhorias em decorrência da avaliação realizada. 

e. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de 
impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais 
a organização encerrou relacionamento com base em avaliações realizadas 
e por que razão. 

Indicador 

NHT   

Número total de horas de treinamento de 
empregados em políticas de direitos humanos 
ou procedimentos relacionados a aspectos de 

direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de 

empregados treinados 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Número total de horas dedicadas, no período coberto pelo relatório, a 
treinamento em políticas de direitos humanos ou procedimentos 
relacionados a Aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações 
da organização. 

b. Percentual de empregados treinados, no período coberto pelo relatório, 
em políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados a Aspectos 
dos direitos humanos relevantes para as operações da organização. 

Indicador 

OLN   

Operações e fornecedores identificados em que 
o direito de exercer a liberdade de associação e 
a negociação coletiva possa estar sendo violado 

ou haja risco significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito 

 

 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Operações e fornecedores em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva pode estar sendo violado ou estar 
correndo risco de violação, discriminados por: 

- Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor; 

- Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores considerados 
em situação de risco; 

b. Medidas tomadas pela organização no período coberto pelo relatório no 
sentido de apoiar o exercício da liberdade de associação e da negociação 
coletiva. 

Indicador 

NCD 

Número total e percentual de acordos e 
contratos de investimentos significativos que 
incluem cláusulas de direitos humanos ou que 

foram submetidos à avaliação referente a 
direitos humanos 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o número total e percentual de acordos e contratos de 
investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou 
que foram submetidos a avaliação referente a direitos humanos; 

b. Relate a definição de “acordos de investimentos significativos” usada pela 
organização. 

Indicador 

OTI 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir para 

a efetiva erradicação do trabalho infantil 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate as operações e fornecedores que possam apresentar riscos 
significativos de ocorrência de casos de: 

• Trabalho infantil; 

• Trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso; 

b. Relate as operações e fornecedores que possam apresentar riscos 
significativos de ocorrência de casos de trabalho infantil, discriminados por: 

• Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor; 

• Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores 
considerados em situação de risco; 

c. Relate as medidas tomadas pela organização durante o período coberto 
pelo relatório para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil. 

Indicador 

OTF 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco significativo para a ocorrência de 
trabalhos forçado ou análogo ao escravo e 

medidas tomadas para contribuir para a 
eliminação de todas as formas de trabalhos 

forçado ou análogo ao escravo 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate as operações e fornecedores que apresentam riscos significativos 
de ocorrência de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo, 
discriminados por: 

- Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor; 

- Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores considerados 
em situação de risco; 

b. Relate as medidas tomadas pela organização durante o período coberto 
pelo relatório para contribuir para a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 

PST  

Percentual do pessoal de segurança que 
recebeu treinamento nas políticas ou 

procedimentos da organização relativos a 
direitos humanos que sejam relevantes às 

operações 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento formal nas 
políticas ou procedimentos específicos de direitos humanos da organização 
e sua aplicação na segurança; 

b. Se os requisitos de treinamento também se aplicam a empresas 
contratadas para fornecer pessoal de segurança. 

Indicador 

NVI 

Número total de casos de violação de direitos 
de povos indígenas e tradicionais e medidas 

tomadas a esse respeito 

Tipo: 
Complementar GRI 
3 e Indicador GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Número total de casos identificados de violação de direitos de povos 
indígenas no decorrer do período coberto pelo relatório; 

b. Situação atual dos casos e as medidas tomadas com referência ao 
seguinte: 

- A organização analisou o caso; 

- Um plano de reparação está sendo implementado; 

- O plano de reparação foi implementado e seus resultados analisados por 
meio de processos rotineiros de análise da gestão interna; 

- O caso não está mais sujeito a medidas corretivas. 

Indicador 

PFD 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 

humanos 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o percentual de novos fornecedores selecionados com base em 
critérios relacionados a direitos humanos. 

Indicador  

VSM   

Variação da proporção do salário mais baixo, 
discriminado por gênero, comparado ao salário 

mínimo local em unidades operacionais 
importantes 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Quando uma parcela significativa dos empregados recebe salários 
sujeitos às regras do salário mínimo, relate a variação entre o salário mais 
baixo por gênero em unidades operacionais importantes e o salário mínimo. 

b. Se há um salário mínimo local ou se ele varia entre unidades operacionais 
importantes, discriminado por gênero. Em circunstâncias em que diferentes 
salários mínimos podem ser usados como referência, informe qual salário 
mínimo está sendo usado. 

c. Definição usada para “unidades operacionais importantes”. 

TEMA Comunidade e desenvolvimento regional 

CRITÉRIO 
A empresa contribui com a comunidade lindeira para educação, cultura e 

fortalecimento de capacidades? 

Indicador  

GED 

Geração de oportunidades de educação 

 

 

 

 

 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (Continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate as ações realizadas ou planejadas de oferta de cursos de 
alfabetização, educação ambiental e outros temas educacionais à 
comunidade. 

Relevância do 
indicador 

A geração de oportunidades de educação possui caráter amplo e atende 
tanto os próprios funcionários da empresa quanto a comunidade, de forma 
a auxiliar no acesso e, consequentemente, elevação de escolaridade dos 
participantes, ao mesmo passo em que pode sensibilizar, através da 
educação ambiental, os participantes em relação à busca pela 
sustentabilidade na vida cotidiana e profissional. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, ligados a responsabilidade social, comunicação social, 
treinamento da mão de obra e outros que tratam da interface entre empresa 
e agentes externos. Fontes externas podem ser órgãos e entidades públicas 
(nível federal, estadual e municipal), assim como OSCIP's e outras 
associações da sociedade civil que possuem parcerias ou outras formas de 
relacionamento com a empresa. 

Referência Nenhuma. 

CRITÉRIO 
A empresa fortalece oportunidades locais e a diversidade econômica (por 

exemplo, spinoffs econômicos)? 

Indicador 

PGF 

Proporção de gastos com fornecedores locais 
em unidades operacionais importantes 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Percentual do orçamento de compras e contratos gasto de unidades 
operacionais importantes que é gasto com fornecedores locais (p. ex.: 
percentual de produtos comprados e serviços contratados localmente); 

b. Definição geográfica de “local” adotada pela organização; 

c. Definição usada para “unidades operacionais importantes”. 

TEMA Integridade ecológica de longo prazo 

CRITÉRIO 
A integridade ecológica e biofísica vem sendo mantida para futuras 

gerações em todas as escalas (em especial diversidade de culturas e 
cobertura florestal)? 

Indicador  

UOP 

Unidades operacionais próprias, arrendadas ou 
administradas dentro ou nas adjacências de 
áreas protegidas e áreas de alto valor para a 

biodiversidade situadas fora de áreas 
protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Indicador 
GRI 4 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(Continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. As seguintes informações para cada unidade operacional própria, 
arrendada ou administrada dentro ou nas adjacências de áreas protegidas 
e áreas de alto valor para a biodiversidade situadas fora de áreas protegidas: 

-  Localização geográfica; 

- Áreas subsuperficiais e subterrâneas próprias, arrendadas ou 
administradas pela organização; 

- Posição em relação à área protegida (dentro da área, nas suas adjacências 
ou abrangendo partes da área protegida) ou à área de alto valor para a 
biodiversidade situada fora de áreas protegidas; 

- Tipo de operação (escritório, fabricação/produção ou operação extrativa); 

- Tamanho da unidade operacional em km2; 

- Valor para a biodiversidade caracterizado: 

• Pelo atributo da área protegida ou de alto valor para a biodiversidade 
situada fora da área protegida (ecossistema terrestre, de água doce ou 
marinho); 

• De acordo com uma listagem de status de proteção (como do 
Sistema IUCN de Categorias de Gestão de Áreas Protegida, da Convenção 
de Ramsar, da legislação nacional). 

Indicador  

DIB 

Descrição de impactos significativos de 
atividades, produtos e serviços sobre a 

biodiversidade em áreas protegidas e áreas de 
alto valor para a biodiversidade situadas fora de 

áreas protegidas 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Natureza de impactos diretos e indiretos significativos sobre a 
biodiversidade em relação a um ou mais dos seguintes Aspectos: 

- Construção ou uso de fábricas, minas e infraestrutura de transportes; 

- Poluição (introdução de substâncias que não ocorrem naturalmente no 
habitat, oriundas de fontes pontuais e não pontuais); 

- Introdução de espécies invasoras, organismos nocivos e agentes 
patogênicos; 

- Redução de espécies; 

- Conversão de habitats; 

- Mudanças em processos ecológicos fora da faixa natural de variação (p. 
ex.: salinidade ou mudanças no nível do lençol freático); 

b. Impactos diretos e indiretos significativos, tanto positivos como negativos, 
em relação ao seguinte: 

- Espécies afetadas; 

- Extensão de áreas impactadas; 

- Duração dos impactos; 

- Reversibilidade ou irreversibilidade dos impactos. 

Indicador 

HAB  

Habitats protegidos ou restaurados Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Tamanho e a localização de todas as áreas de habitat protegido ou 
restaurado e se o sucesso das medidas de restauração foi aprovado por 
especialistas externos independentes; 

b. Se há parcerias com terceiros para proteger ou restaurar áreas de habitat 
diferentes daquelas nas quais a organização supervisionou e implementou 
medidas de restauração ou proteção; 

c. Status de cada área com base na sua condição no final do período coberto 
pelo relatório; 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

TEMA Eficiência ecológica e da produção 

CRITÉRIO 
A empresa adota práticas mais sustentáveis na agricultura (conservação 
do solo, controle de pestes biológico, colheita verde, controle não químico 

de ervas e pragas)? 

Indicador  

MCA 
Manutenção do canavial 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

A. Reforma do canavial, em que se deve relatar a razão entre a quantidade 
de colheitas e a reforma do canavial, por exemplo: 1/4 (uma reforma para 
cada quatro colheitas); 

B. Rotação de culturas, que deverá ser expressa pelo total de área dedicada 
para rotação, assim como quais são as culturas utilizadas para a rotação; 

C. Medidas adotadas para impedir impactos cumulativos no solo e na água 
decorrentes das técnicas utilizadas, como erosão laminar e linear. 

Relevância do 
indicador 

A produção de cana-de-açúcar é marcada, geralmente, por três a seis 
colheitas consecutivas. Após estas colheitas, faz-se necessária a reforma 
do canavial que, minimamente, compreende as ações de retirada da cana, 
destruição da soqueira, calagem e preparo do solo. Esta prática é vital para 
a de renovação do ciclo de produção da lavoura de cana-de-açúcar e pode 
ser maximizada através do uso da rotação de culturas, que ocorre 
posteriormente à reforma do canavial. Esta é uma prática que traz sinergias 
principalmente em relação à produtividade e a manutenção da qualidade do 
solo. A rotação entre gramíneas, no caso a cana, e leguminosas, como a 
soja e o amendoim, aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo, e 
traz outros benefícios, como a fixação biológica de nitrogênio, no caso das 
leguminosas, e a descompactação de horizontes do solo, no caso das 
gramíneas. (RIBEIRO et al., 2015; NOGUEIRA et al., 2015; ANDERSON-
TEIXIERA, 2013; BOGINO et al., 2011; JORDAN et al. 2007; LAL, 2004) 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão ambiental 
(obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 14001). 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Referência 

ANDERSON-TEIXEIRA, K. J.; MASTERS, M. D.; BLACK, C. K.; ZERI, M.; 
HUSSAIN, M. Z.; BERNACCHI, C. J.; DELUCIA, E. H. Altered belowground 
carbon cycling following land-use change to perennial bioenergy crops. 
Ecosystems, v. 16, n. 3, p. 508-520, 2013; 

BOGINO, P., NIEVAS, F., BANCHIO, E., GIORDANO, W. Increased 
competitiveness and efficiency of biological nitrogen fixation in peanut via in-
furrow inoculation of rhizobia. European Journal of Soil Biology, 47(3), 2011, 
p. 188-193; 

ANDERSON-TEIXEIRA, K. J.; MASTERS, M. D.; BLACK, C. K.; ZERI, M.; 
HUSSAIN, M. Z.; BERNACCHI, C. J.; DELUCIA, E. H. Altered belowground 
carbon cycling following land-use change to perennial bioenergy crops. 
Ecosystems, v. 16, n. 3, p. 508-520, 2013; 

NOGUEIRA, L. A. H.; LEAL, M. R. L. V.; FERNANDES, E.; CHUMD, H. L.; 
DIAZ-CHAVESE, R.; ENDRESF, J.; MAHAKHANTG, A.; OTTOH, M.; 
SEEBALUCKI, V.; WIELENJ, L. Sustainable Development and Innovation. 
In: SOUZA, G. M; VICTORIA, R. L.; JOLY, C. A.; VERDADE, L. M. (Ed). 
Bioenergy & Sustainability: bridging the gaps. SCOPE 72. Includes 
bibliographical references and index. São Paulo, 2015; 

RIBEIRO, P. R. A.; SANTOS, J. V.; COSTA, E. M.; LEBBE, L.; ASSIS, E. S.; 
LOUZADA, M. O.; GUIMARÃES, A. A.; WILLEMS, A.; MOREIRA, M. F. S. 
Symbiotic efficiency and genetic diversity of soybean bradyrhizobia in 
Brazilian soils. Agriculture, Ecosystems & Environment (Print), v. 212, p. 85-
93, 2015. 

Indicador  

TPL 
Técnicas de plantio 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Uso do plantio direto, representado pela porcentagem de área cultivada 
em que foi utilizado o plantio direto sobre o total de área cultivada; 

b. Uso do cultivo mínimo, representado pela porcentagem de área cultivada 
em que foi utilizado o plantio mínimo sobre o total de área cultivada; 

c. Uso de outras técnicas alternativas aplicadas ao plantio, como 
terraceamento, sulco duplo, plantio alternado e outros; 

Neste subindicador, devem ser descritas as técnicas utilizadas. 

Relevância do 
indicador 

A utilização de técnicas alternativas no plantio de cana-de-açúcar se 
mostram alternativas viáveis para a diminuição de vários impactos 
ocasionados pelo uso de práticas convencionais. Comparativamente, a 
utilização do plantio direto, cultivo mínimo e de técnicas alternativas de 
plantio pode levar ao aumento da conservação do solo, ao não revolvimento 
do solo e de camadas subsuperficiais em sua execução, o que leva, 
comparativamente, ao aumento do carbono no solo, da capacidade de 
retenção de água e fertilizantes a serem aplicados e da perda de solo. Outro 
fator a ser considerado é a diminuição da emissão de gases do efeito estufo 
(GEE), pois mantém o carbono no solo e evita o uso de maquinário, práticas 
que visam diminuir o uso de insumos e a geração de impactos ao solo. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão ambiental 
(obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 14001). 

Referência Nenhuma. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

UND 
Uso de nutrientes, defensivos e maturadores 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Discrimine o uso total de cada uma das substâncias abaixo por ano em 
toneladas, excluindo-se os nutrientes e outros orgânicos que sejam fruto de 
reuso e reciclagem, já discriminados por outros indicadores: 

- Compostos nitrogenados (t/ano); 

- Compostos fosfatados (t/ano); 

- Outros macronutrientes (discriminar) (t/ano); 

- Micronutrientes (discriminar) (t/ano); 

- Maturadores (t/ano); 

- Pesticidas (t/ano); 

- Herbicidas (t/ano); 

- Inseticidas (t/ano); 

- Fungicidas (t/ano); 

- Outros defensivos agrícolas (discriminar) (t/ano). 

Relevância do 
indicador 

A utilização de defensivos químicos e maturadores diz respeito ao uso de 
pesticidas, fungicidas, herbicidas, inseticidas e demais defensivos químicos, 
que possuem efeitos positivos e negativos. Se, de um lado, o uso dessas 
substâncias combate insetos pragas, fungos e bactérias, de outro lado pode 
causar efeitos negativos ao solo, que podem ocasionar a perda de 
fertilidade, erosão e contaminação de água no solo, além de diminuição da 
biota do solo. (SCHIESARI, GRILLITSCH, 2011; SCHROEDER et al., 2008). 
Da mesma forma, a aplicação de nutrientes, principalmente os nitrogenados 
e fosfatados, de um lado provê nutrientes necessários ao crescimento das 
culturas, mas, ao mesmo tempo, seu uso persistente e excessivo pode levar 
à acumulação de poluentes orgânicos persistentes e metais pesados, além 
de matar fungos e bactérias da microflora e microfauna do solo. Assim, a 
aplicação destes tipos de substâncias contribui de forma significativa para a 
sobrevivência, o crescimento e a maturação da cana-de-açúcar, da mesma 
forma que, quando aplicados de forma equivocada, contribuem para a 
degradação do solo, água e outros recursos importantes do ecossistema. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão de 
qualidade (obrigatório para empresas que possuem certificação ISO 9001) 
e sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que possuem a 
certificação ISO 14001). Outros departamentos técnicos, como aqueles 
relacionados à engenharia e produção também se mostram como fontes de 
informação. 

Referência 

SCHIESARI, L.; GRILLITSCH, B. Pesticides meet megadiversity in the 
expansion of biofuel crops. Frontiers in Ecology and Environment, v. 9, n. 4, 
2011, p. 215-221; 

SCHROEDER, B.; CALCINO, D.; HURNEY, A.; SMITH, R.; PANITZ, J.; 
CAIRNS, R.; ALLSOPP, P. G.  SmartCane principles of best management 
practice. BSES Limited, CANEGROWERS, State of Queensland, 2008. 

CRITÉRIO A empresa maximiza o uso de seus recursos e capacidades através do uso 
de coprodutos e subprodutos (por exemplo, uso de resíduos para energia, 

combustíveis líquidos e tratamento do solo) 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

FER 
Fertirrigação 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Porcentagem do total de vinhaça reutilizado em função do total de vinhaça 
produzida, devendo-se relatar o porquê da não utilização total, se por 
inviabilidade econômica ou tecnológica; 

b. Declarar a existência e vigência de Plano de Aplicação de Vinhaça (PAV) 
nos moldes da Norma Técnica P4.231 - CETESB - e a não existência de 
multas e sanções provenientes do não cumprimento da norma. No caso da 
não existência de plano e/ou multas oriundas do não atendimento da norma, 
relatar os casos. 

Relevância do 
indicador 

A reutilização da vinhaça, subproduto do processamento da cana-de-açúcar, 
é uma importante ação de aporte de nutrientes orgânicos para o sistema 
solo-planta, pois a vinhaça (para cada litro de etanol produzido são gerados 
de 10 a 13 litros de vinhaça) no solo provê principalmente água, carbono 
(entre 3 e 6 L-1) e potássio (2 g L-1). (KARP et al., 2015; MARTINELLI et al., 
2013; MAGALHÃES et al., 2012; MUTTON et al., 2010). 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão de 
qualidade (obrigatório para empresas que possuem certificação ISO 9001) 
e sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que possuem a 
certificação ISO 14001). Outros departamentos técnicos, como aqueles 
relacionados à engenharia e produção também se mostram como fontes de 
informação. 

Referência 

KARP, A.; ARTAXO, P. E. N.; BERNDES, G.; CANTARELLA, H.; EL-
LAKANYE, H.; ESTRADA, T. E. M. D; FAAIJ, A.; FINCHER, G. B.; 
HUNTLEY, B. J.; RAVINDRANATH, N. H.; VAN SLUYS, M. A.; VERDADE, 
L. M.; YOUNGS, H. Environmental and climate security. In: SOUZA, G. M; 
VICTORIA, R. L.; JOLY, C. A.; VERDADE, L. M. (Ed). Bioenergy & 
Sustainability: bridging the gaps. SCOPE 72. São Paulo, 2015; 

MAGALHÃES, P. S. G.; NOGUEIRA, L. A. H.; CANATARELLA, H.; 
ROSSETTO, R.; FRANCO, H. C. J.; BRAUNBECK, O. A. Agro-industrial 
technological paths. Sustainability of sugarcane bioenergy. Center of 
Strategic Studies and Management, Brasília, p. 27-69, 2012; 

MARTINELLI, L. A.; GARRETT, R.; FERRAZ, S.; NAYLOR, R. Sugar and 
ethanol production as a rural development strategy in Brazil: Evidence from 
the state of São Paulo. Agricultural Systems, v. 104, n. 5, p. 419-428, 2011; 

MUTTON, M. A.; ROSSETTO, R.; MUTTON, M. J.R. Agricultural use of 
stillage. In: CORTEZ, L. A. B. Sugar cane bioethanol: R&D for productivity 
and sustainability. Blucher, 2010. 

TEMA Impactos referentes a emissão de gases do efeito estufa 

CRITÉRIO As emissões diretas, indiretas e o uso de energia fóssil são avaliadas e 
minimizadas ao longo de toda a cadeia de produção do etanol, com o grau 

apropriado de certeza? 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

UGE 
Uso e geração de energia 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

A. Porcentagem de energia renovável em relação ao total de energia gasto 
na execução de atividades com maquinário externo, como o uso de tratores, 
automóveis e outros nas fases de plantio, cultivo e colheita da cana; 

B. Porcentagem de energia utilizada nos processos de produção e 
processamento, no ambiente interno da usina, oriunda da cogeração de 
energia, a partir da queima do bagaço e da palha; 

C. Total (megawatt/ano) de energia oriunda de cogeração que é exportada. 

Relevância do 
indicador 

No contexto da produção do etanol o uso da energia é vital para a realização 
de suas atividades em todas as etapas, desde o plantio até as etapas de 
processamento do etanol. Neste contexto, insere-se a cogeração de energia 
realizada através da queima do bagaço e da palha da cana, o que gera 
energia, que pode auxiliar, ser responsável ou até ser superior à demanda 
energética das fases de processamento. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão de 
qualidade (obrigatório para empresas que possuem certificação ISO 9001) 
e sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que possuem a 
certificação ISO 14001). Outros departamentos técnicos, como aqueles 
relacionados à engenharia e produção também se mostram como fontes de 
informação. 

Referência Nenhuma. 

TEMA Efeitos perversos (paradoxo da eficiência) 

CRITÉRIO 
A produção de etanol aumenta a necessidade geral por energia em alguma 

escala? 

Indicador 

RCE 
Redução do consumo de energia 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Volume das reduções de consumo de energia obtidas diretamente em 
decorrência de melhorias na conservação e eficiência, em joules ou seus 
múltiplos; 

b. Os tipos de energia incluídos nas reduções: combustível, energia elétrica, 
aquecimento, refrigeração e vapor; 

c. Base usada para o cálculo das reduções do consumo de energia, como 
ano de referência ou linha de base, e as razões para a sua escolha. 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

TEMA Governança local 

CRITÉRIO A empresa contribui para fomentar a boa governança local (como 
participação na tomada de decisão, iniciativas em parceria)? 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 

CGG 

Composição dos grupos responsáveis pela 
governança e discriminação de empregados por 
categoria funcional de acordo com gênero, faixa 

etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Percentual de indivíduos que integram os órgãos de governança da 
organização em cada uma das seguintes categorias de diversidade: 

- Gênero; 

- Faixa etária: abaixo de 30 anos, de 30 a 50 anos, mais de 50 anos; 

- Grupos minoritários; 

- Outros indicadores de diversidade, quando relevantes; 

b. Percentual de empregados por categoria funcional em cada uma das 
seguintes categorias de diversidade: 

- Gênero; 

- Faixa etária: abaixo de 30 anos, de 30 a 50 anos, mais de 50 anos; 

- Grupos minoritários; 

- Outros indicadores de diversidade, quando relevantes. 

Indicador  

POC 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 

local 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

 

 

 

 

 

 

 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Percentual de operações que implementaram programas de engajamento 
da comunidade, de avaliação de impactos e de desenvolvimento local, 
incluindo, entre outros, o uso de: 

- Avaliações de impactos sociais, inclusive avaliações de impactos em 
gênero, com base em processos participativos; 

- Avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo; 

- Divulgação pública dos resultados de avaliações de impactos ambientais e 
sociais; 

- Programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de 
comunidades locais; 

- Planos de engajamento de stakeholders com o devido mapeamento 
dessas partes. 

- Comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo 
grupos vulneráveis; 

- Conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e 
outras entidades representativas de trabalhadores para discutir impactos; 

- Processos formais de queixas e reclamações por parte de comunidades 
locais. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 

VMS 

Valor monetário de multas significativas e 
número total de sanções não monetárias 

aplicadas em decorrência da não conformidade 
com leis e regulamentos 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Multas e sanções não monetárias significativas nos seguintes termos: 

- Valor monetário total de multas significativas; 

- Número total de sanções não monetárias 

- Processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem; 

b. Se a organização não tiver identificado nenhum caso de não observância 
de leis ou regulamentos, uma breve declaração desse fato será suficiente; 

c. Contexto em que multas significativas e sanções não monetárias foram 
aplicadas. 

Indicador 

NQR 

  

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos na sociedade registradas, 

processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Número total de queixas e reclamações relacionadas a impactos na 
sociedade registradas por meio de mecanismos formais durante o período 
coberto pelo relatório; 

b. Entre as queixas e reclamações identificadas, relate quantas delas foram: 

- Processadas durante o período coberto pelo relatório; 

- Solucionadas durante o período coberto pelo relatório; 

c. Número total de queixas e reclamações relacionadas a impactos na 
sociedade protocoladas antes do período coberto pelo relatório que foram 
solucionadas nesse período. 

CRITÉRIO 
A empresa contribui de forma justa com os custos de infraestrutura e 

recursos consumidos que são compartilhadas com a comunidade (por 
exemplo escolas e estradas)? 

Indicador 

DII 

Desenvolvimento e impacto de investimentos 
em infraestrutura e serviços oferecidos 

Tipo: Essencial 
GRI 3 e Indicador 

GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Nível de desenvolvimento de investimentos significativos em 
infraestrutura e serviços apoiados; 

b. Impactos atuais ou esperados sobre comunidades e economias locais. 
Relate impactos positivos e negativos que considerar importantes; 

c. Se esses investimentos e serviços são comerciais, em espécie ou 
gratuitos. 

TEMA Gestão Corporativa 

CRITÉRIO A tomada de decisão na empresa inclui todos os stakeholders relevantes? 

Indicador 

PCS 

Processos de consulta entre stakeholders e o 
mais alto órgão de governança em relação aos 

tópicos econômicos, ambientais e sociais 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Processos de consulta usados entre os stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais. 
Se a consulta for delegada a outras estruturas, órgãos ou pessoas, indique 
a quem e quaisquer processos existentes de feedback para o mais alto 
órgão de governança. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
 (continuação) 

CRITÉRIO 
A empresa considera a sustentabilidade em suas decisões de forma 

suficiente? 

Indicador 

PDG  

Processo de delegação do mais alto órgão de 
governança para tópicos econômicos, 

ambientais e sociais 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança para 
executivos seniores e outros empregados. 

Indicador 

EGC 

Estrutura de governança da organização, 
incluindo os comitês do mais alto órgão de 

governança 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do 
mais alto órgão de governança; 

b. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do 
conselho na tomada de decisões que possuam impactos econômicos, 
ambientais e sociais; 

c. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do 
conselho na tomada de decisões que possuam impactos econômicos, 
ambientais e sociais. 

Indicador 

VCC 

Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização, como códigos 

de conduta e de ética 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização, como códigos de conduta e de ética. 

Indicador 

PFA 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o percentual de novos fornecedores selecionados com base em 
critérios ambientais. 

Indicador 

IAC 

Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores e 

medidas tomadas a esse respeito 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

 

 

 

 

 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o número de fornecedores submetidos a avaliações de impacto 
ambiental; 

b. Relate o número de fornecedores identificados como causadores de 
impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais; 

c. Relate os impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais 
identificados na cadeia de fornecedores; 

d. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de 
impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais 
foram acordadas melhorias em decorrência da avaliação realizada; 

e. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de 
impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais 
a organização encerrou relacionamento com base em avaliações realizadas 
e por que razão. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador 

MCG 

Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar 
o conhecimento do mais alto órgão de 

governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais. 

Indicador 

PAG  

Processos de avaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança no que diz 

respeito à tópicos econômicos, ambientais e 
sociais 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de 
governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos, 
ambientais e sociais; 

b. Se essa avaliação é independente ou não e com que frequência ela é 
realizada; 

c. Se essa avaliação é uma autoavaliação; 

d. Medidas tomadas em resposta à avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança no que diz respeito à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais, incluindo, no mínimo, mudanças em sua 
composição e em práticas organizacionais. 

Indicador 

OGI 

Papel desempenhado pelo mais alto órgão de 
governança na identificação e gestão de 

impactos, riscos e oportunidades derivados de 
questões econômicas, ambientais e sociais e na 
implementação de processos de due diligence 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na 
identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de 
questões econômicas, ambientais e sociais. Mencione o papel 
desempenhado pelo mais alto órgão de governança na implementação de 
processos de due dilligence; 

b. Se processos de consulta e relacionamento com stakeholders são usados 
para apoiar o mais alto órgão de governança na identificação e gestão de 
impactos, riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, 
ambientais e sociais. 

TEMA Incerteza e adaptação 

CRITÉRIO 
A empresa promove capacidades adaptativas na região e reduzem a 

vulnerabilidade local em relação a dinâmica externa (por exemplo, eventos 
climáticos extremos)? 

Indicador  

CAE 

Capacidade adaptativa em relação à eventos 
extremos e mudanças climáticas 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate e descreva os planos, ações e programas em funcionamento, ou 
planejamento, voltados para a adaptação da produção de etanol frente a 
diferentes cenários de mudanças climáticas e eventos extremos. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(continuação) 

Relevância do 
indicador 

A capacidade de adaptação da agricultura, em especial, da produção de 
etanol, frente a diferentes cenários de mudanças climáticas e eventos 
extremos se mostra como um importante fator para a sustentabilidade do 
próprio negócio, seja em relação à necessidade de ações para mitigar 
potenciais impactos, seja também em relação ao aumento de demanda do 
produto, frente ao avanço da substituição de combustíveis fósseis por 
combustíveis renováveis, como em relação à aquisição de novas 
tecnologias e incorporação de novos procedimentos para a produção de 
etanol que resultem em aumento da eficácia e diminuição de insumos 
necessários e resíduos e efluentes gerados. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão ambiental 
(obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 14001). Fontes 
externas se destacam como o Plano ABC - Plano Setorial de Mitigação e de 
Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia 
de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, ligado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Referência Nenhuma. 

TEMA Promoção de visão e ação coletiva 

CRITÉRIO 
Os tradeoffs existentes entre diferentes alternativas estão sendo discutidos 
e avaliados de maneira suficiente e inclusiva, e concebidas de forma a não 

deslocar os efeitos adversos para as futuras gerações? 

Indicador  

EPI 

Existência de planos e/ou programas que 
considerem impactos ambientais, sociais e 

econômicos para a construção de diferentes 
cenários de desenvolvimento em curto, médio e 

longo prazo 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Quais são os planos e programas para mitigação de impactos existentes, 
seu foco temporal (curto, médio e longo prazo) e como são tratados os 
seguintes temas: 

- Mitigação de riscos ao meio físico: solo (contaminação por metais pesados 
e outros poluentes persistentes, erosão, compactação irreversível e outros 
aspectos da qualidade do solo); recursos hídricos (impactos sobre a 
quantidade e qualidade das superficiais e subterrâneos); 

- Mitigação de riscos ao meio biótico: biodiversidade do ecossistema 
(desmatamento, degradação de habitats da fauna em geral e perda de 
biodiversidade e população); 

- Mitigação de riscos e maximização de oportunidades junto ao meio social: 
interação e impactos sobre a comunidade local (geração e extinção de 
empregos, capacitação de mão de obra, dependência da economia local, 
infraestrutura de transportes, educação e saúde); 

- Mitigação de riscos e maximização de oportunidades junto meio 
econômico: cenários sobre a demanda de etanol, novos mercados e clientes 
potenciais, incorporação de novas tecnologias de produção, novos produtos 
em desenvolvimento e outros; 

- Otimização dos instrumentos de governança: mudanças na estrutura 
corporativa, participação das partes interessadas, atuação no mercado (se 
possui capital aberto ou se planeja abrir o capital) e modificações da visão 
institucional, metas e/ou objetivos a serem alcançados. 
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Quadro 17 – Componentes básicos do Conjunto PCI 
(conclusão) 

Relevância do 
indicador 

A necessidade de realização de planos, com desdobramento em programas 
e ações, para curto, médio e longo prazo se mostra como condição primaz 
para a própria sustentabilidade das empresas, seja na esfera econômica ou 
socioambiental, e reflete sobre a sociedade e a qualidade do meio ambiente. 
A demanda por se posicionar frente a mudanças de mercado, condições do 
meio ambiente, demandas das partes interessadas, novas exigências legais 
(leis e regulamentações) e aspectos de outras naturezas exigem o 
desenvolvimento de diferentes cenários de planejamento que abordem 
como evitar ou mitigar riscos, assim como maximizar oportunidades. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o Conselho de Administração, a diretoria 
administrativa, os departamentos relacionados ao planejamento, além dos 
departamentos ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, associados ou 
não aos sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que 
possuem certificação ISO 14001). 

Referência Nenhuma. 

Indicador 

ORS  

Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa 
e aprova formalmente o relatório de 

sustentabilidade da organização e garante que 
todos os aspectos materiais sejam abordados 

Tipo: Indicador 
GRI 4 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o 
relatório de sustentabilidade da organização e garante que todos os 
aspectos materiais sejam abordados. 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

Em relação aos indicadores básicos, estes são apresentados sob duas formas distintas: 

quando se trata de um dos 49 indicadores herdados do modelo GRI, é discriminada a 

compilação dos subindicadores a serem respondidos; já quando se trata de um dos 15 

indicadores novos propostos e validados, são discriminados outros elementos além da 

compilação dos indicadores, tais como a relevância do indicador, definições adotadas, fontes 

de informação e referência (bibliográfica), de forma a seguir a padronização preconizada pelo 

GRI para a elaboração de indicadores de desempenho padrão (GRI, 2013). 

A mesma forma de apresentação foi utilizada para os indicadores adicionais, 

representados no quadro 18. 

Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continua) 

PRINCÍPIO INTEGRIDADE DO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

TEMA Queima da palha da cana para colheita 

CRITÉRIO A usina queima a palha de cana-de-açúcar nos campos? As práticas de 
queimada estão sendo controladas, especialmente os impactos adversos 

próximos a áreas protegidas e áreas urbanas? 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

MEC 
Mecanização da colheita 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Percentual de área, com relação à área total de plantio, em que ocorre 
colheita mecanizada em áreas próprias da empresa; 

b. Percentual de área, com relação à área total de plantio, em que ocorre 
colheita mecanizada em áreas de terceiros, arrendadas e de fornecedores. 

c. O estágio de adequação em relação à eliminação da queima da palha da 
cana nas áreas mecanizáveis e não mecanizáveis. Em caso de áreas de 
existência de áreas mecanizáveis, estime o ano previsto para a eliminação 
da queima. 

Relevância do 
indicador 

A mecanização da colheita leva ao aumento significativo do carbono no solo, 
pois o material orgânico é mantido na superfície do solo, além de interferir 
na manutenção de água nas camadas superficiais. Da mesma forma, a não 
realização de queima da palha no campo diminui a emissão de gases do 
efeito estufa e diminui impactos na qualidade do ar que são sensíveis à 
saúde da população que reside próxima à usina em que ocorre a produção 
do etanol (GALDOS et al., 2013; BORDONAL et al., 2012; THORBURN et 
al., 2012; PINHEIRO et al., 2010). 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, assim como a documentação coletada pelos sistemas de gestão 
de qualidade (obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 
9001) ou sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que 
possuem a certificação ISO 14001). 

Referência 

BORDONAL, R. O.; FIGUEIREDO, E. B.; LA SCALA JR, N. Greenhouse gas 
balance due to the conversion of sugarcane areas from burned to green 
harvest in Brazil. Agriculture, ecosystems & environment, v. 141, n. 1, p. 77-
85, 2011. 

GALDOS, M. V.; CERRI, C. C.; BERNOUX, M.; CERRI, C. E. P. Ethanol 
Production from Sugarcane and Soil Quality.Soil Quality and Biofuel 
Production, p. 137, 2009. 

GALDOS, M., CAVALETT, O., SEABRA, J. E., NOGUEIRA, L. A. H., 
BONOMI, A.  Trends in global warming and human health impacts related to 
Brazilian sugarcane ethanol production considering black carbon emissions. 
Applied Energy, v. 104, p. 576-582, 2013. 

PINHEIRO, E. F. M.; LIMA, E.; CEDDIA, M. B.; URQUIAGA, S.; ALVES, B. 
J.; BODDEY, R. M. Impact of pre-harvest burning versus trash conservation 
on soil carbon and nitrogen stocks on a sugarcane plantation in the Brazilian 
Atlantic forest region. Plant and Soil, v. 333, n. 1-2, p. 71-80, 2010. 

THORBURN, P. J.; MEIER, E. A.; COLLINS, K.; ROBERTSON, F. A. 
Changes in soil carbon sequestration, fractionation and soil fertility in 
response to sugarcane residue retention are site-specific. Soil and Tillage 
Research, v. 120, p. 99-111, 2012. 

PRINCÍPIO SUFICIÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA E OPORTUNIDADE 

TEMA Oportunidades de trabalho 

CRITÉRIO 
Há oportunidades de capacitação para empregos alternativos disponíveis 

para todos os trabalhadores (por exemplo, para cortadores de cana 
afetados pela mecanização)? 

Indicador  

RMO 
Requalificação da mão de obra 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continuação) 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate a existência de cursos de requalificação da mão-de-obra 
oferecidos para os funcionários e ex-funcionários, discriminando o total de 
vagas oferecidas para cada curso em relação ao total de funcionários aptos 
a participação no curso; 

b. Relate a existência de cursos oferecidos especificamente para os 
funcionários e ex-funcionários oriundos do trabalho no corte da cana na 
colheita, discriminando o total de vagas oferecidas para cada curso em 
relação ao total de funcionários aptos a participação no curso. 

Relevância do 
indicador 

A mudança de processos produtivos na produção de etanol, com elevada 
mecanização, leva a extinção de alguns postos de trabalho e a criação de 
outros. Caso clássico desta questão reside na mecanização da colheita que, 
de acordo com Smeets et al.  (2008), pode gerar a substituição de 80 
cortadores de cana por um operador de colheitadeira. Dessa forma, a 
requalificação da mão de obra possui caráter duplo, pois serve à própria 
empresa para realocação de pessoal em outras tarefas, assim como auxilia 
pessoal para atuação em outras áreas. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, ligados aos recursos humanos, responsabilidade social, 
treinamento da mão de obra e outros que tratam da interface entre empresa 
e agentes externos, assim como a documentação coletada pelos sistemas 
de gestão ambiental (obrigatório para empresas que possuem a certificação 
ISO 14001). Fontes externas podem ser órgãos e entidades públicas (nível 
federal, estadual e municipal), assim como OSCIP's e outras associações 
da sociedade civil que possuem parcerias ou outras formas de 
relacionamento com a empresa. 

Referência 

SMEETS, E.; JUNGINGER, M.; FAAIJ, A.; WALTER, A.; DOLZAN, P.; 
TURKENBURG, W. The sustainability of Brazilian ethanol-An assessment of 
the possibilities of certified production. Biomass and Bioenergy, 2008, vol. 
32, p. 781-813. 

CRITÉRIO Os trabalhadores são remunerados de forma justa e transparente? 

Indicador  

SUR 
Sustentabilidade e remuneração 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate se ocorre a utilização de ferramentas de mensuração de aspectos 
relativos à sustentabilidade na definição da remuneração de seus membros, 
descrevendo como elas refletem o grau de inserção da sustentabilidade nas 
definições institucionais e sua relação com a estratégia de negócios, os 
processos operacionais e os indicadores de gestão, no momento da 
definição da remuneração. 

Relevância do 
indicador 

O estabelecimento de mecanismos de recompensa financeira ligados ao 
cumprimento de resultados relativos ao atendimento de metas voltadas ao 

tema sustentabilidade à aplicação deste novo paradigma, a 
sustentabilidade, mostra-se determinante para o sucesso da prática da 

gestão para a sustentabilidade. Tal prática converge para o alinhamento 
entre a estratégia empresarial, as metas de curto, médio e longo prazos no 
momento da remuneração, pois torna a consecução a sustentabilidade um 

dos fatores a serem analisados na avaliação de desempenho. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continuação) 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o Conselho de Administração, a diretoria 
administrativa, o departamento financeiro e departamento de recursos 
humanos. 

Referência Nenhuma 

PRINCÍPIO CIVILIDADE SOCIOECOLÓGICA E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

TEMA Governança local 

CRITÉRIO 
A empresa contribui para fomentar a boa governança local (como 

participação na tomada de decisão, iniciativas em parceria)? 

Indicador  

ECP 

Envolvimento de comunidades no planejamento, 
monitoramento e implementação de ações 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Ações, de cunho social e ambiental, que envolvem a comunidade externa 
desenvolvidas durante o período coberto pelo relatório, bem como o seu 
papel na definição do planejamento e execução das ações; 

b. Número de reuniões abertas à participação da comunidade em relação ao 
total de reuniões realizadas para cada uma das ações; 

c. Destacar o papel da comunidade, quantificando o número de 
participantes, qualificando seu papel enquanto: 

I) membro da organização e equipe executiva; 
II) participante da ação, com espaço para inclusão de ideias em pelo um ou 
mais momentos do planejamento e organização; 
III) participante da atividade, sendo ela de total responsabilidade do 
planejamento e organização por parte da empresa; 
IV) não participante, sendo incluída somente como parte interessada na 
divulgação de notícias e informações. 

Relevância do 
indicador 

A comunidade que é afetada pelas atividades de produção de etanol se 
mostra uma parte envolvida de extrema importância para a execução de 
ações da empresa que incidem, de forma direta ou indireta, em suas vidas. 
Devido à abrangência de atuação da empresa, aspectos como as ações 
ambientais, sociais e de influência na economia local devem incluir a 
comunidade, de forma a dar oportunidade para aqueles que serão impactos 
pelas ações a contribuir com estas, tanto nas fases de planejamento como 
de execução, para que gerem melhorias e que haja mitigação de impactos 
inevitáveis. Exemplos disso são as ações para a melhoria da infraestrutura 
viária utilizada pelos veículos pesados da empresa, ações ambientais de 
recuperação de áreas degradadas, práticas de educação ambiental, 
oferecimento de cursos de qualificação de mão-de-obra e entre outros. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, ligados aos recursos humanos, responsabilidade social, 
comunicação social e outros que tratam da interface entre empresa e 
agentes externos, assim como a documentação coletada pelos sistemas de 
gestão ambiental (obrigatório para empresas que possuem a certificação 
ISO 14001). Fontes externas podem ser ONG's, OSCIP's e outras 
associações da sociedade civil que possuem parcerias ou outras formas de 
relacionamento com a empresa. 

Referência Nenhuma. 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continuação) 

PRINCÍPIO PRUDÊNCIA, PRECAUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

TEMA Incerteza e adaptação 

CRITÉRIO 
A empresa é suficientemente resiliente em face à surpresa e a mudança 

(por exemplo, produtos múltiplos, componentes modulares, alternativas de 
mercado, flexibilidade administrativa e capacidade de aprendizado)? 

Indicador  

PES 
Produção de etanol de segunda geração 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Relate o total em metros cúbicos de etanol de segunda geração produzido, 
os subprodutos utilizados, e a tecnologia usada para a produção; 

b. Se a planta ainda não está em operação, declarar a existência de projeto 
para produção ou a existência de projetos de pesquisa para tal. 

Relevância do 
indicador 

A produção de etanol de segunda geração é uma atividade inovadora que, 
a partir da utilização de subprodutos como o bagaço e a palha, acarreta no 
aumento de produtividade para uma mesma determinada área e, 
consequente, uso concorrente dos subprodutos para outras atividades, 
como cogeração e adubação verde. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Possíveis fontes de informações incluem departamentos técnicos da 
empresa, mais especificamente, ligados a gestão ambiental e 
sustentabilidade, que podem fazer parte dos sistemas de gestão ambiental 
(obrigatório para empresas que possuem a certificação ISO 14001). Outros 
departamentos técnicos, como aqueles relacionados ao planejamento e a 
produção também se mostram como fontes de informação. 

Referência Nenhuma. 

PRINCÍPIO INTEGRAÇÃO DE CURTO E LONGO PRAZO 

TEMA Promoção de visão e ação coletiva 

CRITÉRIO As medidas apropriadas e colaborativas estão sendo tomadas pelo 
stakeholders em todos os níveis para garantir que os desafios e 

oportunidades do etanol sejam anexados de forma integrada (incluindo as 
metas desejadas para médio e longo prazo)? 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

EOS 

Existência de órgão responsável pela 
sustentabilidade 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Se há um ou mais órgãos responsáveis pelo tema sustentabilidade na 
estrutura da organização, indicando seu nível organizacional: 

- Comitê formal ligado ao Conselho de Administração; 

- Comissão Executiva; 

- Comitê formal ligado ao Conselho de Administração e Comissão Executiva; 

- Outro órgão ligado ao Conselho de Administração, presidente ou CEO; 

- Outra opção (especificar aqui); 

De forma adicional, relatar qual é a denominação do ou dos órgãos 
responsáveis, assim como o seu grau de dedicação ao tema: 

- Sustentabilidade, só trabalha esse assunto; 

Outra denominação, trabalha outros assuntos além da sustentabilidade; 

b. Como se dá o preenchimento dos cargos nesse (s) órgão (s): 

- Conselheiros, gestores ou membros da organização, dentre eles uma 
parcela de especialistas em sustentabilidade (graduação, pós-graduação ou 
mais de 2 anos de atuação em áreas ligadas à sustentabilidade, seja 
ambiental, social, econômica e/ou empresarial); 

- Conselheiros e / ou gestores não especialistas em sustentabilidade; 

- Membros da organização e especialistas externos; 

- Outra opção (especificar aqui). 

Relevância do 
indicador 

A incrustação da sustentabilidade na visão da empresa, bem como em seus 
planejamentos e ações pode se dar de diferentes formas, sendo desejável 
que ela permeie todos os órgãos da estrutura e se dissemine em todas as 
práticas realizadas, de modo permear objetivos gerais para a empresa e 
metas específicas para cada área de atuação. O conhecimento acerca da 
responsabilidade a quem recai o tema sustentabilidade, na estrutura 
organizacional da empresa, faz-se necessário para poder inferir sobre a sua 
abrangência nas práticas realizadas, assim como o percurso que o tema 
sustentabilidade percorre até as instâncias de tomada de decisão, dentro da 
instituição. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o Conselho de Administração, a diretoria 
administrativa, o código de ética, o estatuto da empresa, os departamentos 
de recursos humanos e outros relacionados ao planejamento, além dos 
departamentos ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, associados ou 
não aos sistemas de gestão ambiental (obrigatório para empresas que 
possuem certificação ISO 14001). 

Referência Nenhuma. 

CRITÉRIO Os tradeoffs existentes entre diferentes alternativas estão sendo discutidos 
e avaliados de maneira suficiente e inclusiva, e concebidas de forma a não 
deslocar os efeitos adversos para as futuras gerações? 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(continuação) 

Indicador  

AMS 
Atendimento de metas de sustentabilidade 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Como ocorre o atendimento a metas de sustentabilidade estipuladas na 
empresa: 

- Cada setor segue as metas gerais estipuladas pelo órgão que trata da 
sustentabilidade na estrutura da organização, mas também possui metas 
próprias voltadas para a sua realidade, de forma a monitorar o 
acompanhamento das duas; 

- A maioria dos setores segue as metas gerais estipuladas pelo órgão que 
trata da sustentabilidade na estrutura da organização, mas também possui 
metas próprias voltadas para a sua realidade, de forma a monitorar o 
acompanhamento das duas; 

- A minoria dos setores segue as metas gerais estipuladas pelo órgão que 
trata da sustentabilidade na estrutura da organização, mas também possui 
metas próprias voltadas para a sua realidade, de forma a monitorar o 
acompanhamento das duas; 

- Os setores somente seguem as metas gerais estipuladas pelo órgão que 
trata da sustentabilidade na estrutura da organização, sendo que este 
monitora o acompanhamento da meta; 

- Outro (especificar). 

Relevância do 
indicador 

A incrustação da sustentabilidade em todas as áreas de atuação da empresa 
depende também da aplicação de metas de atendimento à sustentabilidade 
e do monitoramento, assim a necessidade de acompanhamento contínuo 
dos resultados se mostra importante. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o Conselho de Administração, a diretoria 
administrativa, o código de ética, o estatuto da empresa, os departamentos 
de planejamento e produção, além dos departamentos ligados ao meio 
ambiente e sustentabilidade, associados ou não aos sistemas de gestão 
ambiental (obrigatório para empresas que possuem certificação ISO 14001). 

Referência Nenhuma 

Indicador  

FRS 

Frequência de reuniões do órgão responsável 
pela sustentabilidade 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Detalhe com que frequência o órgão que trata da sustentabilidade na 
estrutura da organização se reúne com o Conselho de Administração para 
tratar do tema, comparando descritivamente a inserção do tema em relação 
a inserção de outros temas, como relativos à operação e temas econômicos, 
nas reuniões do Conselho: 

- Semanalmente; 

- Mensalmente; 

- Semestralmente; 

- Anualmente; 

- Outro (especificar). 

Relevância do 
indicador 

A frequência com a qual o (s) órgãos (s) que trata (m) da sustentabilidade 
se reúne (m) denota a importância que é atribuída ao tema junto aos espaços 
de tomada de decisão, pois, se a sustentabilidade é abordada na mesma 
proporção que outros temas, pode-se dizer que sua inserção é ampla e suas 
ideias são, minimamente, levadas em consideração da mesma forma que 
outros aspectos vitais, na visão da empresa. 
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Quadro 18 – Componentes adicionais do Conjunto PCI 
(conclusão) 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o Conselho de Administração, a diretoria 
administrativa, os departamentos de recursos humanos e outros 
relacionados ao planejamento. 

Referência Nenhuma. 

Indicador  

ISC 

Inclusão da sustentabilidade nos valores, metas 
e código de ética da empresa 

Tipo: Indicadores 
Novos Propostos 

Compilação 
dos 

subindicadores 

Relatar: 

a. Missão e a visão de futuro da organização e de seus negócios define o 
conceito da sustentabilidade, assim como a forma em que ele está incluído; 

b. Como o código de conduta orienta a forma de adoção de princípios da 
sustentabilidade. Da mesma forma, como o Código de Conduta da 
organização define quais são as responsabilidades sociais e ambientais das 
partes envolvidas. 

Relevância do 
indicador 

A definição de valores, objetivos, metas e do código de ética definem as 
estratégias de atuação da empresa nos diferentes níveis de atuação da 
empresa, da concepção de práticas ao desenvolvimento operacional delas. 
A sustentabilidade, composta por temas transversais e que agregam 
preocupações internas e externas, tanto em relação às partes interessadas 
quanto à comunidade em geral, deve se fazer presente em toda a cadeia de 
planejamento e ações da empresa, a fim de maximizar possíveis ganhos de 
natureza diversa, bem como evitar ou mitigar riscos. Por isso, a inclusão da 
sustentabilidade no corpo desses valores, objetivos, metas e código de ética 
se fazem importante no sentido de garantir a incrustação da sustentabilidade 
em todas as áreas de atuação. 

Definições 
adotadas 

Nenhuma. 

Fontes de 
informação 

Fontes possíveis incluem o código de ética, o conselho de administração, a 
diretoria administrativa e o estatuto da empresa, assim como documentos 
que definem a missão, visão e metas para a empresa em geral. 

Referência Nenhuma. 

Fonte: (Elaboração própria). 

 

7.2.3 Sugestões de utilização do Conjunto PCI 

 

Pensado como um quadro de referência para elaborar modelos de relatórios de 

sustentabilidade, sugere-se a utilização do Conjunto PCI para a definição de indicadores de 

desempenho, sob diferentes formas para distintas partes interessadas. 

Sob o ponto de vista das empresas produtoras de etanol que já publicam relatórios de 

sustentabilidade baseados no modelo GRI, versão 3 ou 4, o Conjunto PCI pode ser utilizado 

por meio da incorporação dos 15 indicadores novos propostos e publicação dos indicadores 

pertencentes ao conjunto que são oriundos do modelo GRI. Isso significa que a empresa, 

independentemente da versão do modelo ou do nível de evidenciação adotado, deve publicar 

informações sobre todos os 64 indicadores básicos. 
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Se a empresa já adota o nível de evidenciação abrangente da versão 4, por exemplo, a 

inclusão do Conjunto PCI em seu relatório significa somente a inserção dos 15 indicadores 

novos propostos na condição de indicadores adicionais, visto que não fazem parte do modelo 

padrão do GRI, enquanto que os indicadores opcionais podem ser incorporados como tal. Já no 

caso em que a empresa adote o nível de evidenciação C da versão 3, a inclusão do Conjunto 

PCI pode significar a adoção de todos os 64 indicadores básicos do conjunto. Para empresas 

que venham a utilizar o Ibase ou ETHOS como modelo de relatório de sustentabilidade, a 

utilização do Conjunto PCI deve partir da adoção dos indicadores básicos após a conferência 

da compatibilidade entre os indicadores do conjunto (ver subcapítulo 2.2 da etapa normativa), 

oriundos do modelo GRI, e os indicadores do modelo de sustentabilidade adotado. 

Faz-se a ressalva que para ambos, a adoção total dos 15 indicadores novos propostos, 

que se tratam daqueles que foram validados, deverá obrigatoriamente ocorrer, pois se trata de 

uma adição comum que preenche uma lacuna relativa às especificidades do setor em relação a 

todos os modelos, seja GRI, Ibase ou ETHOS. 

No caso em que a empresa não se propõe a adotar nenhum modelo existente, sugere-se 

a adoção do Conjunto PCI de forma integral, pois este é entendido como um quadro de 

referência munido de elementos básicos para a avaliação do desempenho da empresa em relação 

à sustentabilidade. 

Em relação aos stakeholders das esferas interna (acionistas, trabalhadores e gestores) e 

externa (empresas fornecedoras, terceirizadas, potenciais acionistas, prestadores de serviço, 

bancos e cooperativas, ONGs, OSCIP’s, agências reguladoras, pode público em geral, 

sociedade civil e outros potenciais stakeholders), o Conjunto PCI pode ser lido como um 

acréscimo dos indicadores de desempenho já publicados, não se diferindo dos demais resultados 

trazidos no relatório. 

Os princípios, temas e critérios do conjunto podem ser incluídos como elementos que 

constituem a materialidade que os indicadores representam e buscam mensurar. A exclusão 

desses componentes do relatório significa a extinção da motivação dos indicadores.  

No entanto, cabe à empresa o arbítrio de sua inclusão, de maneira completa, com os 

princípios, temas e critérios, ou somente parte deles, como os temas, que ajudam a situar o leitor 

em relação àquilo que o indicador se volta para mensurar, por exemplo. 

Aspecto relevante que o Conjunto PCI busca tornar possível é a implementação de uma 

medição sistemática, pautada sob a aplicação dos indicadores que, em última instância, aferem 

o desempenho das ações executadas para o caso específico do setor do etanol de cana-de-açúcar, 

de forma a permitir às organizações comparar os resultados de diferentes formas:  
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- Comparação temporal, através de uma comparação com resultados do passado (série 

histórica); 

- Comparação com referencial de desempenho, em que se usa resultados de outras 

organizações, associações, consultorias e entre outras, como benchmarking; 

- Comparação com compromisso assumido, que consiste na análise da evolução das 

ações na consecução do compromisso que tenha sido assumido no momento de (re)definição 

de materialidade, seja ele temporalmente determinado ou não; 

- Comparação com metas de desempenho, que tenham sido desdobradas para os setores 

a partir dos objetivos relacionados com a sustentabilidade assumidos. (NUTINI, 2015).  

Ponto importante inerente ao Conjunto PCI é a sua natureza de divulgação abrangente, 

pois a publicação do conjunto e o resultado de seus indicadores de desempenho serve tanto 

como fonte de informações das práticas relacionadas à sustentabilidade para setores da própria 

empresa como também para stakeholders externos.  

 

7.2.4 Considerações sobre o subcapítulo 

 

A proposição final do Conjunto PCI serviu para definir seus elementos constitutivos 

denominados básicos, que compõem a sua estrutura, assim como àqueles opcionais.  Trata-se 

de um conjunto que pode ser utilizado sob diversas formas, desde a sua adoção completa, com 

seus 64 indicadores e potencialmente seus nove indicadores opcionais, até sua utilização a partir 

da adoção somente dos 15 indicadores novos propostos. 

Aspecto que não deve ser esquecido é que o conjunto se propõe à uma mesma finalidade, 

servir como quadro de referência, por meio de seus elementos, para a definição de indicadores 

de desempenho em sustentabilidade, sob dois meios, através de seus indicadores novos, 

específicos para o contexto da produção do etanol de cana-de-açúcar; ou a partir da adoção do 

conjunto completo de 64 indicadores. Esse segundo meio não significa eleger o Conjunto PCI 

como um modelo de relatório de sustentabilidade, mas somente utilizá-lo como parte desse 

relatório que aborda o desempenho da empresa, por meio da aplicação dos indicadores. 
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8 CONCLUSÕES 
 

O estudo da sustentabilidade do setor de etanol de cana-de-açúcar e dos seus 

desdobramentos, seja sua relação com a governança corporativa ou a proposição do conjunto 

de indicadores de desempenho em sustentabilidade, permitiu a construção de conclusões sob 

diversos pontos de vista.  

Em relação à governança corporativa, pôde-se inferir que as empresas e o setor, como 

um todo, vêm passando por transformações institucionais e a incorporação de práticas de 

governança corporativa vem sendo realizada em diferentes empresas, desde familiares até 

aquelas de controle realizado por grupos estrangeiros, em que o motivo para adoção perpassa 

tanto pela busca por novos capitais, via realização de empréstimos e/ou abertura de capital; ou 

por motivos diversos, como a busca por novas práticas mais eficientes de gestão empresarial. 

Se o setor era representado pela então preponderância de empresas familiares, o cenário 

atual é marcado pela aquisição ou fusão de empresas de capital nacional, de pequeno, médio e 

grande porte, junto a grandes grupos estrangeiros, oriundos de diferentes setores. Nesse cenário, 

a adoção da governança, sustentabilidade e de ferramentas de transparência vem sendo 

realizada num setor sob constante mutação.  

Faz-se necessário apontar alguns pontos em relação a esse entrelaçamento entre 

governança, sustentabilidade e a transparência. O primeiro ponto é que não necessariamente 

maiores estruturas de governança corporativa levam à maior transparência. O fato de haver 

conselho de administração definido, órgãos designados como responsáveis pela 

sustentabilidade e relativa capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento não 

culminaram em bons resultados relacionados à suficiência de informações publicadas. 

Entre as dez empresas estudadas, somente duas delas se dispuseram a participar de 

alguma forma na pesquisa, seja na validação dos indicadores ou na seção de informações 

diferentes daquelas publicadas no website, mas que diziam respeito aos indicadores propostos. 

Tal fato denota a resistência das empresas em relação a um aspecto vital da transparência, a 

ampla divulgação de informações.  

Deve-se enfatizar que os resultados baixos de suficiência de informações aferidos se 

somam à referida resistência das empresas, o que permite montar um quadro de falta de 

transparência que independeu do porte ou estrutura de governança delas, seja a maior do setor, 

Empresa Z, ou de menor porte, Empresa L. 

A construção de um círculo virtuoso entre governança corporativa, sustentabilidade e 

transparência, o elo entre eles, mostrou-se débil, trazendo à tona uma realidade de publicação 
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muito maior de dados relativos à governança herdados de balanços contábeis, dando-se muito 

menos atenção às questões de sustentabilidade. Assim, pode-se dizer que a governança 

corporativa não é portadora da sustentabilidade em si. 

Em respeito aos resultados observados na avaliação da suficiência das informações 

publicadas, os novos indicadores propostos pelo Conjunto PCI possuírem a maior média de 

pontuação. Tal resultado chama a atenção, pois eram inexistentes no momento de publicação 

dos relatórios e, mesmo assim, foram superiores àqueles indicadores provenientes do modelo 

GRI, base dos relatórios de sustentabilidade que as empresas se propuseram a utilizar para 

edificar seus relatórios de sustentabilidade. 

Outro aspecto observado foi o fato de que a maioria das empresas também é signatária 

de outras ferramentas de sustentabilidade para o setor, como o Bonsucro, ou seja, existem  

compromissos assumidos pelas próprias empresas para a produção de informações relativas à 

sustentabilidade. 

Desse cenário, pode-se supor diferentes teorias acerca do fato de as empresas não 

publicarem as informações do modelo GRI, que elas mesmas se comprometeram a utilizar.  

A primeira teoria pode estar relacionada ao fato de modelo GRI não ser uma certificação 

para o setor, o que, em tese, desobriga as empresas a produzir uma quantidade mínima de 

informações nos relatórios, bastando o mesmo ser publicado para a empresa se proclamar uma 

aderente ao modelo.  

A segunda teoria se refere ao baixo interesse das empresas em torno dos indicadores, ou 

seja, estes não seriam sensíveis àquilo que as empresas julgam relevantes para a 

sustentabilidade do setor, partindo-se de um pressuposto de que elas se rebelariam contra o 

modelo, face a sua baixa relevância. 

A terceira teoria poderia se referir à falta de estrutura das empresas para a produção de 

informações relativas à sustentabilidade, o que denotaria um desalinhamento com a visão 

estratégica das empresas, já que muitas delas incluem a sustentabilidade como parte integrante 

de sua visão, e também uma desorganização interna. No entanto, a falta de transparência 

observada das empresas, tanto em relação às escassas informações publicadas no website, no 

relatório de sustentabilidade e também mediante a solicitação de participação realizada no 

período que compreendeu esta tese, impossibilitou qualquer conclusão acerca de tal problema.  

De modo geral, pode-se dizer que a principal dificuldade encontrada no decorrer do 

trabalho foi a falta de transparência, em diversos níveis, do setor como um todo. Isso pode ser 

considerado um resultado de pesquisa, mas também pode e deve ser visto como um fator que 

dificultou a realização de um diagnóstico acerca da relevância tanto dos indicadores existentes 
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utilizados, oriundos do modelo GRI, como dos novos propostos, já que apenas duas empresas 

aceitaram participar. 

O pedido de sigilo para participação na pesquisa, por parte das empresas, também 

ressaltou a contradição existente sobre o tema transparência. Deu-se a impressão, no decorrer 

do trabalho, de que a sustentabilidade e a transparência devem ser encaradas como um conjunto 

de publicações que são, na realidade, uma caixa preta, já que as empresas se negaram, em sua 

maioria, a discutir suas próprias informações com a academia. 

Diante de tal contexto, pode-se dizer que as empresas que publicaram os relatórios de 

sustentabilidade não atenderam suficientemente o próprio modelo a que se propuseram a seguir, 

além de se mostrarem fechadas ao diálogo sobre sua produção. 

No entanto, há elementos que apontam para um exercício de proatividade na publicação 

de informações de sustentabilidade que vão além daquilo que foi exigido, no caso específico 

dos indicadores novos propostos. Nesse contexto, pode-se citar a publicação de informações 

específicas à realidade da produção do etanol de cana-de-açúcar, como relativas ao reuso da 

vinhaça, queima da palha e mecanização da colheita, que possuem em comum o fato de serem 

indicadores de natureza quantitativa.  

Nesse ponto, pode-se voltar a discutir se essas informações são mais sensíveis à visão 

de sustentabilidade das empresas que os indicadores oriundos do modelo GRI, o que não foi 

possível de se desenvolver em virtude da negativa das empresas em responderem aos pedidos 

de informações durante o período da tese. 

Os resultados da avaliação da suficiência enfatizaram a necessidade, aqui realçada, de 

indicadores de desempenho voltados para o setor e, em específico, aponta para novas 

oportunidades de demonstração da sustentabilidade abarcada pelo produto etanol, o que pode 

levar à novas oportunidades para as empresas, mas também novos desafios para a produção e 

publicação de novas informações. 

 De forma geral, pode-se dizer que o setor, como um todo, encontra-se no início de uma 

jornada em busca do aumento de sua sustentabilidade, a falta de transparência denota que há 

muito a ser percorrido na divulgação de informações. Para tanto, a produção de ferramentas, 

notadamente indicadores capazes de darem subsídios para a avaliação da performance em 

sustentabilidade, mostra-se necessária, pois o setor precisa, primeiramente, conhecer a si 

mesmo, avaliar-se para, então, definir seus objetivos e metas para a consecução da 

sustentabilidade. 

Em relação às dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa, pode-se dizer que a 

premissa de disponibilidade de informações acerca da sustentabilidade permitiu a abordagem 
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do setor como um todo, mas se mostrou um fator limitante em relação à profundidade das 

análises. Isso porque a baixa suficiência de publicações minou tanto as possibilidades de se 

estudar a sensibilidade dos indicadores já existentes e adotados, sob o ponto de vista das 

empresas, e também a validação dos indicadores propostos, com a adição da baixa participação 

das empresas, somente duas. Portanto, se o estudo a partir das informações tornadas públicas 

pelas empresas possibilitou a realização de comparações, tanto entre as empresas mas também 

entre os tipos de indicadores e seus modelos, a insuficiência das mesmas informações restringiu 

as possibilidades de análises mais críticas, o que poderia ser atingido com a utilização de 

metodologias mais ativas, que permitiria, de um lado, uma imersão nas práticas cotidianas 

relacionadas à tomada de decisão que concerne à sustentabilidade em uma ou mais empresas 

produtoras, mas, de outro, uma pequena cobertura do universo das empresas que constituem o 

setor. 

Outra dificuldade encontrada reside no fato de que o setor de produção de etanol 

demonstra possuir diálogo muito mais aberto com a academia em relação a pesquisas que se 

inserem no ambiente produtivo como um todo, principalmente em relação a produção de novas 

tecnologias e gestão da produção. Já em relação às pesquisas de avaliação de sustentabilidade, 

a baixa resposta e participação das empresas na presente tese ajuda a se montar um quadro de 

possível desconfiança mútua, em que, de um lado, as empresas podem se sentir ameaçadas por 

análises demasiadamente críticas, em virtude da associação, mais massiva no passado, do setor 

de etanol em práticas de produção degradantes no contexto socioambiental; enquanto do outro, 

a falta de transparência e propensão à participação das empresas ajuda a edificar uma imagem 

negativa das empresas por parte dos pesquisadores, o que eclipsa tanto a possibilidade de novas 

críticas a práticas insustentáveis mas também de constatações de novas práticas mais 

sustentáveis praticadas pelas empresas. 

  De forma geral, a avaliação do desempenho em sustentabilidade e a produção de 

ferramentas para tal objetivo enfrenta grande desafio, que não foi superado totalmente neste 

trabalho: a necessidade de participação maciça do setor de produção de etanol, principalmente 

na concepção e acompanhamento de novas avaliações. 
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ANEXO – Resultado completo da aplicação do Conjunto PCI 

PRINCÍPIO INTEGRIDADE DO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

TEMA Gestão de águas e efluentes 

CRITÉRIO 
A usina pratica uma gestão da água apropriada e trabalha dentro dos parâmetros 

regulatórios e ecológicos da bacia hidrográfica? 

Indicador  

ACU 
Água consumida por unidade Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

A. Total de água (m3) por tonelada de cana; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

B. Data de emissão das licenças de operação vigentes das unidades de produção e 
classificação de cada uma delas de acordo com o mapa produzido pelo 
Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro do Estado de São Paulo, 
regulamentada pela Resolução Conjunta SMA - SAA - 004, de 18 de setembro de 
2008 e alterada pela Resolução Conjunta SMA/SAA-006, de 24 de setembro de 
2009, que define as áreas do estado de São Paulo em: 

- Adequada;  

- Adequada com Limitações Ambientais;  

- Adequada com Restrições Ambientais; 

- Inadequada 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Indicar se ocorre o atendimento às metas de consumo de água estabelecidas 
pela resolução acima citada, de acordo com a localização das unidades, para novos 
empreendimentos. Quando se tratar de empreendimentos em ampliação ou cuja 
licença de operação tenha expirado no período do relatório, declarar a existência de 
planos de minimização de consumo. Em caso de não atendimento, justificar. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,33 0 0,33 0 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Indicador  

TRA 

Total de retirada de água por 
fonte 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o volume total de água retirada das seguintes fontes: 

- Águas superficiais, incluindo áreas úmidas, rios, lagos e oceanos; 

- Águas subterrâneas; 

- Águas pluviais diretamente coletadas e armazenadas pela organização; 

-  Efluentes de outra organização; 
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- Abastecimento municipal de água ou outras empresas de abastecimento de água. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 1 0,5 

b. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,5 0 0 1 0 1 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,25 0,25 0,5 0 0,25 1 0,25 1 0,75 

Indicador  

FHA 

Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o número total de fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada 
de água por tipo: 

- Tamanho da fonte hídrica; 

- Se a fonte é ou não designada como área protegida (nacional ou internacionalmente) 

- Valor para a biodiversidade (p. ex.: diversidade e endemismo de espécies, número 
total de espécies protegidas); 

- Valor ou importância da fonte hídrica para comunidades locais e povos indígenas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,5 0 0,2 0 0,5 0,5 0 

b. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,75 0 0,1 0 0,25 0,75 0 

Indicador  

PAR 

Percentual e volume total de água 
reciclada e reutilizada 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o volume total de água reciclada e reutilizada pela organização. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 1 0 0,5 1 1 

b. Relate o volume total de água reciclada e reutilizada como um percentual do total 
de água retirada relatado no Indicador G4-EN8. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 

c. Relate as normas, metodologias e premissas adotadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,3 0,17 0,07 0,07 0,17 0,33 0 0,33 0,67 1 

Indicador  

NRA 

Não violação de leis e 
regulamentos aplicáveis à 

captação da água 
Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

A. Declarar a existência de outorga para captação da água superficial e 
subterrânea, de acordo com legislação e normas dos órgãos reguladores e da bacia 
hidrográfica pertencente; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

B. Declarar a existência de multas e sanções decorrentes do não atendimento de 
leis, resoluções e outros instrumentos normativos, federais ou estaduais relativos à 
captação da água. Quando não houver, declarar a não existência. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,25 0,5 0 0 0,25 0,25 0,5 1 

CRITÉRIO A usina trata seus efluentes líquidos de forma aceitável? 

Indicador 

DAD 

Descarte total de água 
discriminado por qualidade e 

destinação 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Volume total de descartes de água planejados e não planejadas por: 

- Destinação; 

- Qualidade da água, inclusive seu método de tratamento; 

- Se a água foi reutilizada por outra organização. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

b. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
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TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,75 0,75 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 1 

Indicador 

NVA  

Número total e volume de 
vazamentos significativos 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Número total e volume total de vazamentos significativos registrados. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,2 0 1 0,2 0 1 0 1 

b. Para vazamentos informados nas demonstrações financeiras da organização, 
relate as seguintes informações adicionais para cada um dos referidos vazamentos: 

- Localização do vazamento; 

- Volume do vazamento; 

- Material do vazamento, categorizado por: 

• Vazamentos de petróleo (no solo ou em superfícies hídricas); 

• Vazamentos de combustível (no solo ou em superfícies hídricas); 

• Vazamentos de resíduos (no solo ou em superfícies hídricas); 

• Vazamentos de produtos químicos (principalmente no solo ou em 
superfícies hídricas); 

Outros vazamentos (a serem especificados pela organização). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

c. Relate o impacto de vazamentos significativos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,007 0 0,33 0,07 0 0,33 0 0,83 

TEMA Gestão de resíduos 

CRITÉRIO 
Os resíduos gerados nas atividades da unidade são reduzidos a ponto de apenas 

restarem parcelas não passíveis de serem mais tratadas e dispostas de forma 
apropriada? 

Indicador  

RRP 

Reaproveitamento de resíduos no 
plantio 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Total de aplicação de torta de filtro em relação ao total de torta de filtro gerada; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 
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b. Total de bagaço utilizado para disposição no solo, queima para cogeração de 
energia, produção de óleos ou outro uso, em relação ao total de bagaço gerado, 
discriminado em porcentagem por tipo; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 

c. Total da palha utilizada para disposição no solo, cogeração de energia ou outro 
uso, em relação ao total da palhada gerada, em porcentagem por tipo; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0,5 1 0 0 0,5 0,5 0,5 1 

d. Total das cinzas dispostas no solo em relação ao total das cinzas geradas, em 
porcentagem; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 

e. Total de outros resíduos, como melaço, leveduras, óleo fusel e entre outros; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

f. Apenas menção às informações requeridas, sem que haja atendimento a nenhum 
dos subindicadores; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Em caso de não existência de alguma das informações acima requeridas, 
explicitar os motivos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,17 0,42 0,33 0,5 0,5 0,17 0,25 0,33 0,25 0,67 

Indicador  

PRE 

Peso total de resíduos 
discriminado por tipo e método de 

disposição 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Peso total de resíduos perigosos e não perigosos para cada um dos seguintes 
métodos de disposição: 

- Reutilização; 

- Reciclagem; 

- Compostagem; 

- Recuperação, inclusive recuperação de energia; 

- Incineração (queima de massa); 
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- Injeção subterrânea de resíduos; 

- Aterro; 

- Armazenamento no local; 

- Outros (a serem especificados pela organização). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 1 0 1 0,5 1 1 0,2 1 

b. Como o método de disposição de resíduos foi determinado: 

- Descarte direto pela organização ou por terceiros, ou ainda confirmado 
diretamente pela organização; 

- Informações fornecidas pela empresa contratada responsável pela disposição de 
resíduos; 

- Métodos padronizados adotados pela empresa contratada responsável pela 
disposição de resíduos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,10 0 0,5 0 1 0,25 1 0,5 0,10 1 

TEMA Biodiversidade e integridade ecológica 

CRITÉRIO 

Há procedimentos adequados para avaliar e proteger a biodiversidade e integridade 
ecológica na bacia hidrográfica (por exemplo, melhoramento da conectividade dos 

ecossistemas naturais e proteção da vida selvagem), incluindo áreas não protegidas 
da bacia? 

Indicador  

GEB 
Gestão de biodiversidade Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Data de emissão das licenças de operação vigentes das unidades de produção e 
classificação de cada uma delas de acordo com o mapa produzido pelo 
Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro do Estado de São Paulo, 
regulamentada pela Resolução Conjunta SMA - SAA - 004, de 18 de setembro de 
2008 e alterada pela Resolução Conjunta SMA/SAA-006, de 24 de setembro de 
2009, que define as áreas do estado de São Paulo em: 

- Adequada;  

- Adequada com Limitações Ambientais;  

- Adequada com Restrições Ambientais; 

- Inadequada. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Relato do estado de preservação (integral ou parcial) dos remanescentes de 
v0egetação nativa primária, assim como das ações desenvolvidas de proteção e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), remanescentes de 
vegetação nativa primária, bem como das formações secundárias no estágio 



247 
 

 

avançado de regeneração e das várzeas naturais não cultivadas, em áreas de 
terceiros, arrendadas e de fornecedores; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

c. Relato do estado de preservação (integral ou parcial) dos remanescentes de 
vegetação nativa primária, assim como das ações desenvolvidas de proteção e 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), remanescentes de 
vegetação nativa primária, bem como das formações secundárias no estágio 
avançado de regeneração e das várzeas naturais não cultivadas, em área própria; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

d. Relato das ações para a formação de corredores ecológicos dentro da área de 
propriedade da empresa em que se situa a usina; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 

e. Em caso de não existência de alguma das informações acima requeridas, 
explicitar os motivos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 

CRITÉRIO 
Alternativas econômica e ecologicamente mais apropriadas de produção são 

fomentadas? 

Indicador  

ATT 

Aquisição e transferência de 
tecnologia 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate quais foram as novas tecnologias e/ou novos procedimentos incorporados 
ou planejados, durante o período coberto pelo relatório, voltados para o aumento da 
eficácia e diminuição de insumos necessários, bem como resíduos e efluentes 
gerados. Se algum desses procedimentos já estiver coberto por outro relatório, 
apenas mencione e cite a localização da informação no documento. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TEMA Queima da palha da cana para colheita 
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CRITÉRIO 
A usina queima a palha de cana-de-açúcar nos campos? As práticas de queimada 
estão sendo controladas, especialmente os impactos adversos próximos a áreas 

protegidas e áreas urbanas? 

Indicador  

MEC 
Mecanização da colheita Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

A. Percentual de área, com relação à área total de plantio, em que ocorre colheita 
mecanizada em áreas próprias da empresa; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0 0,5 

B. Percentual de área, com relação à área total de plantio, em que ocorre colheita 
mecanizada em áreas de terceiros, arrendadas e de fornecedores; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0 0,5 

C. O estágio de adequação em relação à eliminação da queima da palha da cana 
nas áreas mecanizáveis e não mecanizáveis. Em caso de áreas de existência de 
áreas mecanizáveis, estime o ano previsto para a eliminação da queima. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,33 0,33 0,5 0,33 0,33 0,33 0,67 0 0,33 

TEMA Poluição do ar 

CRITÉRIO 
As emissões atmosféricas da unidade vêm sendo avaliadas, mitigadas, controladas 

e tratadas de forma apropriada? 

Indicador 

EDG  

Emissões diretas de gases de 
efeito estufa (GEE) 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Emissões diretas brutas de GEE (Escopo 1) em toneladas métricas de CO2 
equivalente, independentemente de quaisquer negociações de GEE, como 
compras, vendas ou transferências de compensações ou licenças. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0,2 1 1 1 0,5 1 0,2 

b. Gases incluídos no cálculo (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos); 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 0 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente 
separadamente das emissões diretas brutas (Escopo 1) de gases de efeito estufa; 
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EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Ano base escolhido, as justificativas usadas para a sua escolha, emissões no ano 
base e o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram 
a necessidade de novos cálculos de emissões no ano base; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

e. Normas, metodologias e premissas adotadas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

f. Fonte dos fatores de emissão usados e as taxas de potencial de aquecimento 
global usadas ou uma referência à fonte de GWP; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Abordagem de consolidação escolhida para as emissões (participação acionária, 
controle financeiro, controle operacional). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0,03 0,5 0,57 0,5 0,5 0,43 0,03 

Indicador  

EIG 

Emissões indiretas de gases de 
efeito estufa (GEE) provenientes 

da aquisição de energia 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes da aquisição de 
energia (Escopo 2) em toneladas métricas de CO2 equivalente, independentemente 
de quaisquer negociações de GEE, como compras, vendas ou transferências de 
compensações ou licenças; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0,2 

b. Gases incluídos no cálculo, se essa informação estiver disponível; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 1 1 0 

c. Ano base escolhido, as justificativas usadas para a sua escolha, emissões no ano 
base e o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram 
a necessidade de recalcular emissões no ano base; 
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EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

e. Fonte dos fatores de emissão usados e as taxas de potencial de aquecimento 
global (GWP) usadas ou uma referência à fonte de GWP, se essas informações 
estiverem disponíveis; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f. Abordagem de consolidação escolhida para as emissões (participação acionária, 
controle financeiro, controle operacional). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0,5 0 0,7 0,7 0,6 0,04 

Indicador 

OEI  

Outras emissões indiretas de 
gases de efeito estufa (GEE) 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Outras emissões indiretas brutas de GEE em toneladas métricas de CO2 
equivalente, excluindo emissões indiretas provenientes da geração de energia 
elétrica, aquecimento, refrigeração e vapor comprados e consumidos pela 
organização (essas emissões indiretas são relatadas no Indicador G4-EN16). 
Exclua quaisquer negociações de GEE, como compras, vendas ou transferências de 
offsets ou licenças; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 1 1 0,5 0 0,2 

b. Gases incluídos no cálculo, se essa informação estiver disponível; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0,5 1 0,5 1 0 0 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente 
separadamente de outras emissões indiretas brutas (Escopo 3) de gases de efeito 
estufa; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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d. Outras categorias de emissões indiretas (Escopo 3) e atividades incluídas no 
cálculo; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

e. Ano base escolhido, as justificativas usadas para a sua escolha, emissões no ano 
base e o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram 
a necessidade de recalcular emissões no ano base; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

f. Normas, metodologias e premissas adotadas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. Fonte dos fatores de emissão usados e as taxas de potencial de aquecimento 
global (GWP) usadas ou uma referência à fonte de GWP, se essas informações 
estiverem disponíveis. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,64 0 0,5 0,57 0,5 0,5 0 0,03 

Indicador 

IEE   

Intensidade de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Taxa da intensidade de emissões de GEE; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

b. Métrica específica (o denominador do índice) escolhida pela organização para 
calcular esse índice; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

c. Tipos de emissões de GEE incluídos no índice de intensidade: diretas (Escopo 1), 
indiretas provenientes da aquisição de energia (Escopo 2) ou outras emissões 
indiretas (Escopo 3); 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Gases incluídos no cálculo. 
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EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

Indicador  

REG 

Redução de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Volume de reduções de emissões de GEE obtidas como resultado direto de 
iniciativas de redução de emissões, em toneladas métricas de CO2 equivalente; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0,5 0 0 0 0 1 0,2 0,2 0,2 

b. Gases incluídos no cálculo (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos); 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 

c. Ano base ou a linha de base escolhida e as razões para essa escolha; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

e. Se as reduções de emissões de GEE foram obtidas para emissões diretas 
(Escopo 1), emissões indiretas provenientes da aquisição de energia (Escopo 2) ou 
outras emissões indiretas (Escopo 3). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,04 0,70 0 0 0 0 0,5 0,04 0,04 0,04 

Indicador 

ECO  

Emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio 

(SDO) 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Produção, importações e exportações de SDO em toneladas de CFC-11 
equivalente; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 

b. Substâncias incluídas no cálculo; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Normas, metodologias e premissas adotadas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Fonte dos fatores de emissão usados. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0,13 0,05 0 0 

Indicador 

ENS  

Emissões de NOx, SOx e outras 
emissões atmosféricas 

significativas 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Volume de emissões atmosféricas significativas, em quilogramas ou múltiplos, 
para cada uma das seguintes categorias: 

- NOX; 

- SOX; 

- Poluentes orgânicos persistentes (POP); 

- Compostos orgânicos voláteis (COV); 

- Poluentes atmosféricos perigosos (HAP, na sigla em inglês); 

- Material particulado (MP); 

- Outras categorias padrão de emissões atmosféricas identificadas em 
regulamentos; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 

b. Normas, metodologias e premissas adotadas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

c. Fonte dos fatores de emissão usados. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,33 0 0,83 0 0,17 0,17 0 0 

Indicador  

VLR 

Violação de leis e regulamentos 
que são aplicados às emissões e 

qualidade do ar 
Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. O estágio de atendimento dos limites de emissão para poluentes atmosféricos, 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 382, de 26 de dezembro de 2006, que 
estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes 
fixas; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. A existência de multas e sanções geradas em razão do uso legal da queima da 
palha, descrevendo-os. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 

PRINCÍPIO SUFICIÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA E OPORTUNIDADE 

TEMA Oportunidades de trabalho 

CRITÉRIO A empresa prioriza a mão de obra local? 

Indicador  

UML 
Uso da mão de obra local Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

A. Percentual de mão de obra contratado, com relação ao total da mão de obra 
empregada, oriundo da localidade, conceituado como a cidade em que a empresa 
se situa e os municípios que fazem fronteira, de acordo com os seguintes níveis 
organizacionais: 

- conselho administrativo; 

- diretorias; 

- gerências. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 

Indicador 

PMC  

Proporção de membros da alta 
direção contratados na 

comunidade local em unidades 
operacionais importantes 

Tipo: Indicador GRI 4 
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Compilação 

Relatar: 

a. Percentual de membros da alta direção de unidades operacionais importantes 
contratados na comunidade local; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,2 1 0 0 0 0 0 

b. Definição de “membros da alta direção” usada; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Qual é a definição geográfica de “local” adotada pela organização; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Definição usada para “unidades operacionais importantes. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,05 0,25 0 0 0 0 0 

CRITÉRIO 
Há oportunidades de capacitação para empregos alternativos disponíveis para todos 

os trabalhadores (por exemplo, para cortadores de cana afetados pela 
mecanização)? 

Indicador 
PGC   

Programas de gestão de 
competências e aprendizagem 

contínua que contribuem para a 
continuidade da empregabilidade 
dos empregados em período de 

preparação para a aposentadoria 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Tipo e escopo de programas implementados e a assistência prestada para 
aperfeiçoar as habilidades de empregados; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0 0 0 1 1 1 0 1 

b. Programas de transição oferecidos para facilitar a continuidade da 
empregabilidade em caso de aposentadoria ou de rescisão de contrato de trabalho. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,25 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 
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Indicador  

RMO 
Requalificação da mão de obra Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate a existência de cursos de requalificação da mão-de-obra oferecidos para 
os funcionários e ex-funcionários, discriminando o total de vagas oferecidas para 
cada curso em relação ao total de funcionários aptos a participação no curso; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 

b. Relate a existência de cursos oferecidos especificamente para os funcionários e 
ex-funcionários oriundos do trabalho no corte da cana na colheita, discriminando o 
total de vagas oferecidas para cada curso em relação ao total de funcionários aptos 
a participação no curso. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0 0,25 

CRITÉRIO Os trabalhadores são remunerados de forma justa e transparente? 

Indicador  

SUR 
Sustentabilidade e remuneração Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate se ocorre a utilização de ferramentas de mensuração de aspectos relativos 
à sustentabilidade na definição da remuneração de seus membros, descrevendo 
como elas refletem o grau de inserção da sustentabilidade nas definições 
institucionais e sua relação com a estratégia de negócios, os processos operacionais 
e os indicadores de gestão, no momento da definição da remuneração. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 

TEMA Qualidade do trabalho e segurança 

CRITÉRIO Os trabalhadores gozam de um ambiente sadio e seguro de trabalho? 

Indicador 

PFC  

Percentual da força de trabalho 
representada em comitês formais 
de saúde e segurança, compostos 

por empregados de diferentes 
níveis hierárquicos, que ajudam a 
monitorar e orientar programas de 

saúde e segurança no trabalho 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação Relatar: 
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a. Nível em que cada comitê formal de saúde e segurança constituído por 
empregados de diferentes categorias funcionais opera normalmente dentro da 
organização; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

b. Percentual do total da força de trabalho representada em comitês formais de 
saúde e segurança constituídos por empregados de diferentes níveis hierárquicos 
da organização. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador 

TLD  

Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, 

absenteísmo e número de óbitos 
relacionados ao trabalho 

discriminados por região e gênero 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Tipos de lesões, a taxa de lesões, a taxa de doenças ocupacionais, dias perdidos, 
a taxa de absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho para o total de 
trabalhadores (ou seja, empregados próprios e terceirizados), discriminados por: 

- Região; 

- Gênero; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 

b. Tipos de lesões, a taxa de lesões, a taxa de doenças ocupacionais, dias perdidos, 
a taxa de absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho para autônomos que 
trabalham no local e cuja segurança geral no ambiente de trabalho é de 
responsabilidade da organização, discriminados por: 

- Região; 

- Gênero; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 

c. Sistema de normas aplicado ao registro e relato de estatísticas de acidentes. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0,2 1 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,17 0,17 0,5 0,17 0,33 0,07 1 0,67 0,17 
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Indicador 

TSS  

Tópicos relativos a saúde e 
segurança cobertos por acordos 

formais com sindicatos 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Existência de acordos formais (locais ou globais) com sindicatos que abordam 
tópicos de saúde e segurança; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0 0,2 0 1 1 0 1 0 

b. Em caso afirmativo, relate até que ponto, em termos percentuais, os diversos 
tópicos de saúde e segurança são abordados nesses acordos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,1 0 0 0,1 0 1 0,5 0 1 0,25 

Indicador 

NCC  

Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos 

e códigos voluntários 
relacionados aos impactos 

causados por produtos e serviços 
na saúde e segurança durante seu 

ciclo de vida discriminado por 
tipo de resultado 

Tipo: Complementar GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos gerados por produtos e serviços na saúde e 
segurança durante o período coberto pelo relatório, discriminado por: 

- Casos de não conformidade com regulamentos que resultaram na aplicação de 
multa ou penalidade; 

- Casos de não conformidade com regulamentos que resultaram em advertência; 

- Casos de não conformidade com códigos voluntários; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 

b. Se a organização não tiver identificado nenhum caso de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários, uma breve declaração desse fato será 
suficiente. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 
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CRITÉRIO 
A empresa respeita os direitos dos trabalhadores e constrói relações empresa-

trabalhador positivas? 

Indicador 

IDH  

Impactos negativos significativos 
reais e potenciais em direitos 

humanos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas 

a esse respeito  

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o número de fornecedores submetidos a avaliações de impacto ambiental; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,2 0 0 0 1 0 

b. Relate o número de fornecedores identificados como causadores de impactos 
ambientais significativos negativos reais e potenciais; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

c. Relate os impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais 
identificados na cadeia de fornecedores; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

d. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de impactos 
ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais foram acordadas 
melhorias em decorrência da avaliação realizada; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de impactos 
ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais a organização 
encerrou relacionamento com base em avaliações realizadas e por que razão. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,04 0 0 0 0,8 0 

Indicador 

NHT   

Número total de horas de 
treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou 

procedimentos relacionados a 
aspectos de direitos humanos 

relevantes para as operações da 
organização, incluindo o 

percentual de empregados 
treinados 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação Relatar: 
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a. Número total de horas dedicadas, no período coberto pelo relatório, a treinamento 
em políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados a Aspectos dos 
direitos humanos relevantes para as operações da organização; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Percentual de empregados treinados, no período coberto pelo relatório, em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados a Aspectos dos direitos 
humanos relevantes para as operações da organização. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indicador 

OLN   

Operações e fornecedores 
identificados em que o direito de 

exercer a liberdade de associação 
e a negociação coletiva possa 

estar sendo violado ou haja risco 
significativo e as medidas 

tomadas para apoiar esse direito 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Operações e fornecedores em que o direito de exercer a liberdade de associação 
e a negociação coletiva pode estar sendo violado ou estar correndo risco de violação, 
discriminados por: 

- Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor; 

- Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores considerados em 
situação de risco; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,2 1 0 1 1 0,5 0,2 0 0,2 

b. Medidas tomadas pela organização no período coberto pelo relatório no sentido de 
apoiar o exercício da liberdade de associação e da negociação coletiva. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,35 0,5 0 0,5 1 0,25 0,1 0 0,75 

Indicador 

NCD 

Número total e percentual de 
acordos e contratos de 

investimentos significativos que 
incluem cláusulas de direitos 

humanos ou que foram 
submetidos à avaliação referente 

a direitos humanos 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 
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Compilação 

Relatar: 

a. Relate o número total e percentual de acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos a 
avaliação referente a direitos humanos; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

b. Relate a definição de “acordos de investimentos significativos” usada pela 
organização. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 

Indicador 

OTI 

Operações e fornecedores 
identificados como de risco para 
a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para 

contribuir para a efetiva 
erradicação do trabalho infantil 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate as operações e fornecedores que possam apresentar riscos significativos 
de ocorrência de casos de: 

• Trabalho infantil 

• Trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 1 0,5 1 0,2 0 

b. Relate as operações e fornecedores que possam apresentar riscos significativos 
de ocorrência de casos de trabalho infantil, discriminados por: 

• Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor 

• Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores considerados em 
situação de risco; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 

c. Relate as medidas tomadas pela organização durante o período coberto pelo 
relatório para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,33 0 0,67 0,5 0,5 0,33 0,07 0,33 
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Indicador 

OTF 

Operações e fornecedores 
identificados como de risco 

significativo para a ocorrência de 
trabalhos forçado ou análogo ao 
escravo e medidas tomadas para 
contribuir para a eliminação de 
todas as formas de trabalhos 

forçado ou análogo ao escravo 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate as operações e fornecedores que apresentam riscos significativos de 
ocorrência de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo, discriminados por: 

- Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor; 

- Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores considerados em 
situação de risco; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0,5 1 1 0,2 1 

b. Relate as medidas tomadas pela organização durante o período coberto pelo 
relatório para contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0,5 0,25 0,5 0,5 0,1 1 

Indicador 

PST  

Percentual do pessoal de 
segurança que recebeu 

treinamento nas políticas ou 
procedimentos da organização 

relativos a direitos humanos que 
sejam relevantes às operações 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento formal nas políticas 
ou procedimentos específicos de direitos humanos da organização e sua aplicação 
na segurança; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

b. Se os requisitos de treinamento também se aplicam a empresas contratadas para 
fornecer pessoal de segurança. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 
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Indicador 

NVI 

Número total de casos de 
violação de direitos de povos 

indígenas e tradicionais e 
medidas tomadas a esse respeito 

Tipo: Complementar GRI 3 e Indicador 
GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Número total de casos identificados de violação de direitos de povos indígenas no 
decorrer do período coberto pelo relatório; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

b. Situação atual dos casos e as medidas tomadas com referência ao seguinte: 

- A organização analisou o caso; 

- Um plano de reparação está sendo implementado; 

- O plano de reparação foi implementado e seus resultados analisados por meio de 
processos rotineiros de análise da gestão interna; 

- O caso não está mais sujeito a medidas corretivas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 0 

Indicador 

PFD 

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em 

critérios relacionados a direitos 
humanos 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios 
relacionados a direitos humanos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Indicador  

VSM   

Variação da proporção do salário 
mais baixo, discriminado por 
gênero, comparado ao salário 

mínimo local em unidades 
operacionais importantes 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Quando uma parcela significativa dos empregados recebe salários sujeitos às 
regras do salário mínimo, relate a variação entre o salário mais baixo por gênero em 
unidades operacionais importantes e o salário mínimo; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

b. Se há um salário mínimo local ou se ele varia entre unidades operacionais 
importantes, discriminado por gênero. Em circunstâncias em que diferentes salários 
mínimos podem ser usados como referência, informe qual salário mínimo está sendo 
usado; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

c. Definição usada para “unidades operacionais importantes”. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,33 0 0,33 0,67 0,67 0,83 0,83 

TEMA Comunidade e desenvolvimento regional 

CRITÉRIO 
A empresa contribui com a comunidade lindeira para educação, cultura e 

fortalecimento de capacidades? 

Indicador  

GED 

Geração de oportunidades de 
educação 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate as ações realizadas ou planejadas de oferta de cursos de alfabetização, 
educação ambiental e outros temas educacionais à comunidade. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CRITÉRIO 
A empresa fortalece oportunidades locais e a diversidade econômica (por exemplo, 

spinoffs econômicos)? 

Indicador 

PGF 

Proporção de gastos com 
fornecedores locais em unidades 

operacionais importantes 
Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Percentual do orçamento de compras e contratos gasto de unidades operacionais 
importantes que é gasto com fornecedores locais (p. ex.: percentual de produtos 
comprados e serviços contratados localmente); 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,2 0 0 1 1 0 1 

b. Definição geográfica de “local” adotada pela organização; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

c. Definição usada para “unidades operacionais importantes”. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,07 0 0 0,33 0,33 0 0,67 

PRINCÍPIO EQUIDADE INTERGERACIONAL 

TEMA Integridade ecológica de longo prazo 

CRITÉRIO 
A integridade ecológica e biofísica vem sendo mantida para futuras gerações em 

todas as escalas (em especial diversidade de culturas e cobertura florestal)? 

Indicador  

UOP 

Unidades operacionais próprias, 
arrendadas ou administradas 
dentro ou nas adjacências de 

áreas protegidas e áreas de alto 
valor para a biodiversidade 

situadas fora de áreas protegidas 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. As seguintes informações para cada unidade operacional própria, arrendada ou 
administrada dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor para 
a biodiversidade situadas fora de áreas protegidas: 

-  Localização geográfica; 

- Áreas subsuperficiais e subterrâneas próprias, arrendadas ou administradas pela 
organização; 

- Posição em relação à área protegida (dentro da área, nas suas adjacências ou 
abrangendo partes da área protegida) ou à área de alto valor para a biodiversidade 
situada fora de áreas protegidas; 

- Tipo de operação (escritório, fabricação/produção ou operação extrativa); 

- Tamanho da unidade operacional em km2; 

- Valor para a biodiversidade caracterizado: 

• Pelo atributo da área protegida ou de alto valor para a biodiversidade situada 
fora da área protegida (ecossistema terrestre, de água doce ou marinho); 

De acordo com uma listagem de status de proteção (como do Sistema IUCN de 
Categorias de Gestão de Áreas Protegida, da Convenção de Ramsar, da legislação 
nacional). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 

Indicador  

DIB 

Descrição de impactos 
significativos de atividades, 
produtos e serviços sobre a 

biodiversidade em áreas 
protegidas e áreas de alto valor 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 
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para a biodiversidade situadas 
fora de áreas protegidas 

Compilação 

Relatar: 

a. Natureza de impactos diretos e indiretos significativos sobre a biodiversidade em 
relação a um ou mais dos seguintes Aspectos: 

- Construção ou uso de fábricas, minas e infraestrutura de transportes; 

- Poluição (introdução de substâncias que não ocorrem naturalmente no habitat, 
oriundas de fontes pontuais e não pontuais); 

- Introdução de espécies invasoras, organismos nocivos e agentes patogênicos; 

- Redução de espécies; 

- Conversão de habitats; 

- Mudanças em processos ecológicos fora da faixa natural de variação (p. ex.: 
salinidade ou mudanças no nível do lençol freático); 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 

b. Impactos diretos e indiretos significativos, tanto positivos como negativos, em 
relação ao seguinte: 

- Espécies afetadas; 

- Extensão de áreas impactadas; 

- Duração dos impactos; 

- Reversibilidade ou irreversibilidade dos impactos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0,25 

Indicador 

HAB  

Habitats protegidos ou 
restaurados 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Tamanho e a localização de todas as áreas de habitat protegido ou restaurado e 
se o sucesso das medidas de restauração foi aprovado por especialistas externos 
independentes; 

 
EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 

 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0, 0 0,5 

 
b. Se há parcerias com terceiros para proteger ou restaurar áreas de habitat diferentes 
daquelas nas quais a organização supervisionou e implementou medidas de 
restauração ou proteção; 

 
EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 

 
c. Status de cada área com base na sua condição no final do período coberto pelo 
relatório; 
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EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 d. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

 
EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0,25 

PRINCÍPIO MANUTENÇÃO DE RECUROS E EFICIÊNCIA 

TEMA Eficiência ecológica e da produção 

CRITÉRIO 
A empresa adota práticas mais sustentáveis na agricultura (conservação do solo, 

controle de pestes biológico, colheita verde, controle não químico de ervas e 
pragas)? 

Indicador  

MCA 
Manutenção do canavial Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Reforma do canavial, em que se deve relatar a razão entre a quantidade de 
colheitas e a reforma do canavial, por exemplo: 1/4 (uma reforma para cada quatro 
colheitas); 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 

b. Rotação de culturas, que deverá ser expressa pelo total de área dedicada para 
rotação, assim como quais são as culturas utilizadas para a rotação; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 

c. Medidas adotadas para impedir impactos cumulativos no solo e na água 
decorrentes das técnicas utilizadas, como erosão laminar e linear. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,17 0,33 0,33 0,17 0,17 0,5 0,17 0,5 0,17 0,17 

Indicador  

TPL 
Técnicas de plantio Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Uso do plantio direto, representado pela porcentagem de área cultivada em que foi 
utilizado o plantio direto sobre o total de área cultivada; 
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EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

00 001 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 

b. Uso do cultivo mínimo, representado pela porcentagem de área cultivada em que 
foi utilizado o plantio mínimo sobre o total de área cultivada; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 

c. Uso de outras técnicas alternativas aplicadas ao plantio, como terraceamento, sulco 
duplo, plantio alternado e outros; 

Neste subindicador, devem ser descritas as técnicas utilizadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,25 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,38 0 

Indicador  

UND 

Uso de nutrientes, defensivos e 
maturadores 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Discrimine o uso total de cada uma das substâncias abaixo por ano em toneladas, 
excluindo-se os nutrientes e outros orgânicos que sejam fruto de reuso e reciclagem, 
já discriminados por outros indicadores: 

- compostos nitrogenados (t/ano); 

- compostos fosfatados (t/ano); 

- outros macronutrientes (discriminar) (t/ano); 

- micronutrientes (discriminar) (t/ano); 

- maturadores (t/ano); 

- pesticidas (t/ano); 

- herbicidas (t/ano); 

- inceticidas (t/ano); 

- fungicidas (t/ano); 

- outros defensivos agrícolas (discriminar) (t/ano). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

CRITÉRIO 
A empresa maximiza o uso de seus recursos e capacidades através do uso de 

coprodutos e subprodutos (por exemplo, uso de resíduos para energia, 
combustíveis líquidos e tratamento do solo) 

Indicador  Fertirrigação Tipo: Indicadores Novos Propostos 
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FER 

Compilação 

Relatar: 

a. Porcentagem do total de vinhaça reutilizado em função do total de vinhaça 
produzida, devendo-se relatar o porquê da não utilização total, se por inviabilidade 
econômica ou tecnológica; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 

b. Declarar a existência e vigência de Plano de Aplicação de Vinhaça (PAV) nos 
moldes da Norma Técnica P4.231 - CETESB - e a não existência de multas e sanções 
provenientes do não cumprimento da norma. No caso da não existência de plano e/ou 
multas oriundas do não atendimento da norma, relatar os casos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,25 0,25 0,25 1 0,5 1 0,5 1 0,75 1 

TEMA Impactos referentes a emissão de gases do efeito estufa 

CRITÉRIO 
As emissões diretas, indiretas e o uso de energia fóssil são avaliadas e minimizadas 

ao longo de toda a cadeia de produção do etanol, com o grau apropriado de 
certeza? 

Indicador  

UGE 
Uso e geração de energia Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Porcentagem de energia renovável em relação ao total de energia gasto na 
execução de atividades com maquinário externo, como o uso de tratores, automóveis 
e outros nas fases de plantio, cultivo e colheita da cana; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 

b. Porcentagem de energia utilizada nos processos de produção e processamento, 
no ambiente interno da usina, oriunda da cogeração de energia, a partir da queima 
do bagaço e da palha; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 0,5 

c. Total (megawatt/ano) de energia oriunda de cogeração que é exportada. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 1 1 0,5 1 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,17 0,5 0,17 0,5 1 0,67 0,5 0,33 0,5 0,67 
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TEMA Efeitos perversos (paradoxo da eficiência) 

CRITÉRIO A produção de etanol aumenta a necessidade geral por energia em alguma escala? 

Indicador 

RCE 
Redução do consumo de energia Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Volume das reduções de consumo de energia obtidas diretamente em decorrência 
de melhorias na conservação e eficiência, em joules ou seus múltiplos; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0,5 0,2 0 0,2 0 0 1 1 0 

b. Os tipos de energia incluídos nas reduções: combustível, energia elétrica, 
aquecimento, refrigeração e vapor; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

c. Base usada para o cálculo das reduções do consumo de energia, como ano de 
referência ou linha de base, e as razões para a sua escolha; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

d. Normas, metodologias e premissas adotadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,05 0,88 0,05 0 0,05 0 0 0,75 0,75 0 

PRINCÍPIO CIVILIDADE SOCIOECOLÓGICA E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

TEMA Governança local 

CRITÉRIO 
A empresa contribui para fomentar a boa governança local (como participação na 

tomada de decisão, iniciativas em parceria)? 

Indicador 

CGG 

Composição dos grupos 
responsáveis pela governança e 

discriminação de empregados por 
categoria funcional de acordo 

com gênero, faixa etária, minorias 
e outros indicadores de 

diversidade 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Percentual de indivíduos que integram os órgãos de governança da organização 
em cada uma das seguintes categorias de diversidade: 

- Gênero; 

- Faixa etária: abaixo de 30 anos, de 30 a 50 anos, mais de 50 anos; 

- Grupos minoritários; 
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- Outros indicadores de diversidade, quando relevantes; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 

b. Percentual de empregados por categoria funcional em cada uma das seguintes 
categorias de diversidade: 

- Gênero; 

- Faixa etária: abaixo de 30 anos, de 30 a 50 anos, mais de 50 anos; 

- Grupos minoritários; 

- Outros indicadores de diversidade, quando relevantes. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0,5 

Indicador  

POC 

Percentual de operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 

desenvolvimento local 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Percentual de operações que implementaram programas de engajamento da 
comunidade, de avaliação de impactos e de desenvolvimento local, incluindo, entre 
outros, o uso de: 

- Avaliações de impactos sociais, inclusive avaliações de impactos em gênero, com 
base em processos participativos; 

- Avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo; 

- Divulgação pública dos resultados de avaliações de impactos ambientais e sociais; 

-  Programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de comunidades 
locais; 

- Planos de engajamento de stakeholders com o devido mapeamento dessas partes. 

- Comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo grupos 
vulneráveis; 

- Conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e outras 
entidades representativas de trabalhadores para discutir impactos; 

- Processos formais de queixas e reclamações por parte de comunidades locais. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,2 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,2 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 

Indicador  

ECP 

Envolvimento de comunidades no 
planejamento, monitoramento e 

implementação de ações 
Tipo: Indicadores Novos Propostos 
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Compilação 

Relatar: 

a. Ações, de cunho social e ambiental, que envolvem a comunidade externa 
desenvolvidas durante o período coberto pelo relatório, bem como o seu papel na 
definição do planejamento e execução das ações; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b. Número de reuniões abertas à participação da comunidade em relação ao total de 
reuniões realizadas para cada uma das ações; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Destacar o papel da comunidade, quantificando o número de participantes, 
qualificando seu papel enquanto: 

• membro da organização e equipe executiva; 

• participante da ação, com espaço para inclusão de ideias em pelo um ou mais 
momentos do planejamento e organização; 

• participante da atividade, sendo ela de total responsabilidade do 
planejamento e organização por parte da empresa; 

não participante, sendo incluída somente como parte interessada na divulgação de 
notícias e informações. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Indicador 

VMS 

Valor monetário de multas 
significativas e número total de 

sanções não monetárias 
aplicadas em decorrência da não 

conformidade com leis e 
regulamentos 

Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Multas e sanções não monetárias significativas nos seguintes termos: 

- Valor monetário total de multas significativas; 

- Número total de sanções não monetárias; 

- Processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 

b. Se a organização não tiver identificado nenhum caso de não observância de leis 
ou regulamentos, uma breve declaração desse fato será suficiente; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Contexto em que multas significativas e sanções não monetárias foram aplicadas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,07 0,17 0,17 0 0,17 0 0,5 

Indicador 

NQR 

  

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos na 

sociedade registradas, 
processadas e solucionadas por 

meio de mecanismo formal 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Número total de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade 
registradas por meio de mecanismos formais durante o período coberto pelo relatório; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

b. Entre as queixas e reclamações identificadas, relate quantas delas foram: 

- Processadas durante o período coberto pelo relatório; 

- Solucionadas durante o período coberto pelo relatório; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

c. Número total de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade 
protocoladas antes do período coberto pelo relatório que foram solucionadas nesse 
período. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0,33 0 0 0 0 0 

CRITÉRIO 
A empresa contribui de forma justa com os custos de infraestrutura e recursos 

consumidos que são compartilhadas com a comunidade (por exemplo escolas e 
estradas)? 

Indicador 

DII 

Desenvolvimento e impacto de 
investimentos em infraestrutura e 

serviços oferecidos 
Tipo: Essencial GRI 3 e Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Nível de desenvolvimento de investimentos significativos em infraestrutura e 
serviços apoiados; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 

b. Impactos atuais ou esperados sobre comunidades e economias locais. Relate 
impactos positivos e negativos que considerar importantes; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

c. Se esses investimentos e serviços são comerciais, em espécie ou gratuitos. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,17 0 0,83 

TEMA Gestão Corporativa 

CRITÉRIO A tomada de decisão na empresa inclui todos os stakeholders relevantes? 

Indicador 

PCS 

Processos de consulta 
entre stakeholders e o mais alto 
órgão de governança em relação 

aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Processos de consulta usados entre os stakeholders e o mais alto órgão de 
governança em relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais. Se a consulta 
for delegada a outras estruturas, órgãos ou pessoas, indique a quem e quaisquer 
processos existentes de feedback para o mais alto órgão de governança. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0,5 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0,5 0 

CRITÉRIO A empresa considera a sustentabilidade em suas decisões de forma suficiente? 

Indicador 

PDG  

Processo de delegação do mais 
alto órgão de governança para 

tópicos econômicos, ambientais e 
sociais 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governança para executivos seniores e 
outros empregados. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 
EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 
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0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Indicador 

EGC 

Estrutura de governança da 
organização, incluindo os comitês 
do mais alto órgão de governança 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais 
alto órgão de governança; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

b. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na 
tomada de decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 

c. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na 
tomada de decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,33 0,33 0,33 0,5 0 0,33 0,33 0,33 0,66 0,33 

Indicador 

VCC 

Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento da 
organização, como códigos de 

conduta e de ética 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização, como códigos de conduta e de ética. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Indicador 

PFA 

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em 

critérios ambientais 
Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios 
ambientais. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0,2 0 0 0,5 0 0 0 1 1 0,5 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 

Indicador 

IAC 

Impactos ambientais negativos 
significativos reais e potenciais 

na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o número de fornecedores submetidos a avaliações de impacto ambiental; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,2 0 0 0 0 1 0,2 

b. Relate o número de fornecedores identificados como causadores de impactos 
ambientais significativos negativos reais e potenciais; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

c. Relate os impactos ambientais significativos negativos reais e potenciais 
identificados na cadeia de fornecedores; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de impactos 
ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais foram acordadas 
melhorias em decorrência da avaliação realizada; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

e. Relate o percentual de fornecedores identificados como causadores de impactos 
ambientais significativos negativos reais e potenciais com os quais a organização 
encerrou relacionamento com base em avaliações realizadas e por que razão. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,04 0 0 0 0 0,80 0 

Indicador 

MCG 

Medidas tomadas para 
desenvolver e aprimorar o 

conhecimento do mais alto órgão 
de governança sobre tópicos 

econômicos, ambientais e sociais 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação Relatar: 
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a. Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento do mais alto órgão 
de governança sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 

Indicador 

PAG  

Processos de avaliação do 
desempenho do mais alto órgão 

de governança no que diz 
respeito à tópicos econômicos, 

ambientais e sociais 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança no que 
diz respeito à governança de tópicos econômicos, ambientais e sociais; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,5 1 0 1 1 1 0 

b. Se essa avaliação é independente ou não e com que frequência ela é realizada; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 

c. Se essa avaliação é uma autoavaliação; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

d. Medidas tomadas em resposta à avaliação do desempenho do mais alto órgão de 
governança no que diz respeito à governança de tópicos econômicos, ambientais e 
sociais, incluindo, no mínimo, mudanças em sua composição e em práticas 
organizacionais. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,38 0,25 0 0,38 0,25 0,88 0 

Indicador 

OGI 

Papel desempenhado pelo mais 
alto órgão de governança na 

identificação e gestão de 
impactos, riscos e oportunidades 

derivados de questões 
econômicas, ambientais e sociais 
e na implementação de processos 

de due diligence 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação Relatar: 
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a. Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na identificação e gestão 
de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais 
e sociais. Mencione o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na 
implementação de processos de due dilligence; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 

b. Se processos de consulta e relacionamento com stakeholders são usados para 
apoiar o mais alto órgão de governança na identificação e gestão de impactos, riscos 
e oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais e sociais. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0 

PRINCÍPIO PRUDÊNCIA, PRECAUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

TEMA Incerteza e adaptação 

CRITÉRIO 
A empresa é suficientemente resiliente em face à surpresa e a mudança (por 

exemplo, produtos múltiplos, componentes modulares, alternativas de mercado, 
flexibilidade administrativa e capacidade de aprendizado)? 

Indicador  

PES  

Produção de etanol de segunda 
geração 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Relate o total em metros cúbicos de etanol de segunda geração produzido, os 
subprodutos utilizados, e a tecnologia usada para a produção; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Se a planta ainda não está em operação, declarar a existência de projeto para 
produção ou a existência de projetos de pesquisa para tal. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 

CRITÉRIO 
A empresa promove capacidades adaptativas na região e reduzem a vulnerabilidade 

local em relação a dinâmica externa (por exemplo, eventos climáticos extremos)? 

Indicador  

CAE 

Capacidade adaptativa em relação 
à eventos extremos e mudanças 

climáticas 
Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação Relatar: 
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a. Relate e descreva os planos, ações e programas em funcionamento, ou 
planejamento, voltados para a adaptação da produção de etanol frente a diferentes 
cenários de mudanças climáticas e eventos extremos. 

 
EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 

 0,2 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,2 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

PRINCÍPIO INTEGRAÇÃO DE CURTO E LONGO PRAZO 

TEMA Promoção de visão e ação coletiva 

CRITÉRIO 

As medidas apropriadas e colaborativas estão sendo tomadas pelo stakeholders em 
todos os níveis para garantir que os desafios e oportunidades do etanol sejam 

anexados de forma integrada (incluindo as metas desejadas para médio e longo 
prazo)? 

Indicador  

EOS 

Existência de órgão responsável 
pela sustentabilidade 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Se há um ou mais órgãos responsáveis pelo tema sustentabilidade na estrutura da 
organização, indicando seu nível organizacional: 

- Comitê formal ligado ao Conselho de Administração; 

- Comissão Executiva; 

- Comitê formal ligado ao Conselho de Administração e Comissão Executiva; 

- Outro órgão ligado ao Conselho de Administração, presidente ou CEO; 

Outra opção (especificar aqui). 

De forma adicional, relatar qual é a denominação do ou dos órgãos responsáveis, 
assim como o seu grau de dedicação ao tema: 

- Sustentabilidade, só trabalha esse assunto; 

Outra denominação, trabalha outros assuntos além da sustentabilidade; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0,5 1 1 1 1 

b. Como se dá o preenchimento dos cargos nesse (s) órgão (s): 

- Conselheiros, gestores ou membros da organização, dentre eles uma parcela de 
especialistas em sustentabilidade (graduação, pós-graduação ou mais de 2 anos de 
atuação em áreas ligadas à sustentabilidade, seja ambiental, social, econômica e/ou 
empresarial); 

- Conselheiros e / ou gestores não especialistas em sustentabilidade; 

- Membros da organização e especialistas externos; 

- Outra opção (especificar aqui). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
EMP. 

A 
EMP. 

O 
EMP. 

M 
EMP. 

R 
EMP. 

L 
EMP. 

S 
EMP. 

Z 
EMP. 

B 
EMP. 

G 
EMP. 

E 
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0 0 0,5 0 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

CRITÉRIO 
Os tradeoffs existentes entre diferentes alternativas estão sendo discutidos e 

avaliados de maneira suficiente e inclusiva, e concebidas de forma a não deslocar 
os efeitos adversos para as futuras gerações? 

Indicador  

EPI 

Existência de planos e/ou 
programas que considerem 

impactos ambientais, sociais e 
econômicos para a construção de 

diferentes cenários de 
desenvolvimento em curto, médio 

e longo prazo 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Quais são os planos e programas para mitigação de impactos existentes, seu foco 
temporal (curto, médio e longo prazo) e como são tratados os seguintes temas: 

- Mitigação de riscos ao meio físico: solo (contaminação por metais pesados e outros 
poluentes persistentes, erosão, compactação irreversível e outros aspectos da 
qualidade do solo); recursos hídricos (impactos sobre a quantidade e qualidade das 
superficiais e subterrâneos); 

- Mitigação de riscos ao meio biótico: biodiversidade do ecossistema (desmatamento, 
degradação de habitats da fauna em geral e perda de biodiversidade e população); 

- Mitigação de riscos e maximização de oportunidades junto ao meio social: interação 
e impactos sobre a comunidade local (geração e extinção de empregos, capacitação 
de mão de obra, dependência da economia local, infraestrutura de transportes, 
educação e saúde); 

- Mitigação de riscos e maximização de oportunidades junto meio econômico: 
cenários sobre a demanda de etanol, novos mercados e clientes potenciais, 
incorporação de novas tecnologias de produção, novos produtos em desenvolvimento 
e outros; 

- Otimização dos instrumentos de governança: mudanças na estrutura corporativa, 
participação das partes interessadas, atuação no mercado (se possui capital aberto 
ou se planeja abrir o capital) e modificações da visão institucional, metas e/ou 
objetivos a serem alcançados. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Indicador  

MAS 

Atendimento de metas de 
sustentabilidade 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Como ocorre o atendimento a metas de sustentabilidade estipuladas na empresa: 

- Cada setor segue as metas gerais estipuladas pelo órgão que trata da 
sustentabilidade na estrutura da organização, mas também possui metas próprias 
voltadas para a sua realidade, de forma a monitorar o acompanhamento das duas; 

- A maioria dos setores segue as metas gerais estipuladas pelo órgão que trata da 
sustentabilidade na estrutura da organização, mas também possui metas próprias 
voltadas para a sua realidade, de forma a monitorar o acompanhamento das duas; 
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- A minoria dos setores segue as metas gerais estipuladas pelo órgão que trata da 
sustentabilidade na estrutura da organização, mas também possui metas próprias 
voltadas para a sua realidade, de forma a monitorar o acompanhamento das duas; 

- Os setores somente seguem as metas gerais estipuladas pelo órgão que trata da 
sustentabilidade na estrutura da organização, sendo que este monitora o 
acompanhamento da meta; 

- Outro (especificar). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 1 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Indicador  

FRS 

Frequência de reuniões do órgão 
responsável pela sustentabilidade 

Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Detalhe com que frequência o órgão que trata da sustentabilidade na estrutura da 
organização se reúne com o Conselho de Administração para tratar do tema, 
comparando descritivamente a inserção do tema em relação a inserção de outros 
temas, como relativos à operação e temas econômicos, nas reuniões do Conselho: 

- Semanalmente; 

- Mensalmente; 

- Semestralmente; 

- Anualmente; 

- Outro (especificar). 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indicador  

ISC 

Inclusão da sustentabilidade nos 
valores, metas e código de ética 

da empresa 
Tipo: Indicadores Novos Propostos 

Compilação 

Relatar: 

a. Missão e a visão de futuro da organização e de seus negócios define o conceito da 
sustentabilidade, assim como a forma em que ele está incluído; 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 

b. Como o código de conduta orienta a forma de adoção de princípios da 
sustentabilidade. Da mesma forma, como o Código de Conduta da organização define 
quais são as responsabilidades sociais e ambientais das partes envolvidas. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 
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0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0,25 0,5 0,25 0,5 0 0,25 1 0,75 1 0,75 

Indicador 

ORS  

Órgão ou o cargo de mais alto 
nível que analisa e aprova 
formalmente o relatório de 

sustentabilidade da organização e 
garante que todos os aspectos 

materiais sejam abordados 

Tipo: Indicador GRI 4 

Compilação 

Relatar: 

a. Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade da organização e garante que todos os aspectos materiais sejam 
abordados. 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 

EMP. 
A 

EMP. 
O 

EMP. 
M 

EMP. 
R 

EMP. 
L 

EMP. 
S 

EMP. 
Z 

EMP. 
B 

EMP. 
G 

EMP. 
E 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

  

 

 

 


