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RESUMO 

 

 

Este estudo de caso investigou a capacidade de accountability do Itaú Unibanco em seus 

relatórios de sustentabilidade anuais conforme as diretrizes GRI ao longo dos anos de 2008 a 

2017. A análise teve como pano de fundo a Teoria dos Stakeholders (FREEMAN, 1984) e 

envolveu a aplicação do framework proposto por Bouten et al. (2011) para avaliação da 

completude e abrangência dos relatórios, além de entrevista com a executiva de sustentabilidade 

do Itaú Unibanco. Os resultados obtidos evidenciam uma trajetória de contínuo aprimoramento 

na qualidade do relato do banco, com níveis de abrangência superiores a 80% nos últimos três 

anos. A pesquisa também mostrou a conexão entre as práticas de relato e a definição e 

atualização da estratégia de sustentabilidade da instituição, ambas amparadas no diálogo com 

stakeholders. Este trabalho contribui para ampliar o conhecimento sobre experiências 

empresariais e pode servir de referência para futuras avaliações sobre o Itaú Unibanco ou outras 

companhias do setor financeiro. 

 

 

Palavras-chave: Global Reporting Initiative, Itaú Unibanco, accountability, relatório de 

sustentabilidade 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This case study investigated Itaú Unibanco's accountability capacity in its annual sustainability 

reports according to the GRI guidelines throughout the years of 2008 and 2017. The analysis 

was based on Stakeholders Theory (FREEMAN, 1984) and involved application of the 

framework proposed by Bouten et al. (2011) to evaluate the completeness and 

comprehensiveness of the reports, as well as an interview with Itaú Unibanco's sustainability 

executive. The results show a continuous improvement in the quality of the bank's report, with 

comprehensiveness levels above 80% in the last three years. The research also highlighted the 

connection between reporting practices and the definition and updating of the institution's 

sustainability strategy, both supported by the dialogue with stakeholders. This work contributes 

to increase knowledge about business experiences and can serve as a reference for future 

evaluations of Itaú Unibanco or other companies in the financial sector. 

 

 

Keywords: Global Reporting Initiative, Itaú Unibanco, accountability, sustainability report 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O relato da sustentabilidade empresarial vem ganhando relevância para o mercado e para a 

academia nas últimas décadas. Inicialmente restrita a balanços sociais publicados de forma 

separada às demonstrações financeiras e apenas por poucas empresas, a prestação de contas em 

aspectos econômicos, ambientais e sociais evoluiu, principalmente nos últimos 20 anos, com: 

códigos voluntários de mercado como a Global Reporting Initiative (GRI) e o Integrated 

Reporting (IR); legislações setoriais no Brasil que exigem a disponibilização de informações 

(como o Relatório de Responsabilidade Socioambiental elaborado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica e a Resolução nº 4.327/2014 do Banco Central); e investimentos crescentes 

das organizações para submeter esses relatórios a partes externas e independentes de verificação 

e disponibilizá-los em diversos formatos a seus stakeholders. 

 

No âmbito acadêmico, a literatura reconhece a relevância do relato para a transparência e o 

engajamento com públicos de interesse (ECCLES; PERKINS; SERAFEIM, 2012) e diversos 

estudos foram desenvolvidos nos últimos anos analisando sua correlação com a assimetria de 

informações entre companhia e mercado (CORMIER, LEDOUX; MAGNAN, 2011; 

CUADRADO-BALLESTEROS; GARCÍA-SÁNCHEZ; FERRERO, 2016; GARCÍA-

SÁNCHEZ; NOGUERA-GÁMEZ, 2017), o desempenho e a melhoria de performance em 

indicadores-chave (CLARKSON et al., 2008; HERBOHN; WALKER; MONICA LOO, 2014) 

e o atendimento a expectativas e demandas dos stakeholders (BRADFORD et al., 2017; 

JAMES, 2014).  

 

Bradford et al. (2017), Ionela-Corina (2016), Hahn e Lülfs (2013) e Sethi, Martell e Demir 

(2017), entre outros, investigaram os fatores que explicam a qualidade dos relatórios, a 

diversidade de aspectos tratados por esses documentos e as características essenciais para a 

publicação de relatórios exemplares. Esses estudos envolveram metodologias quantitativas, em 

análises estatísticas sobre empresas publicamente listadas em um ou mais países, e qualitativas, 

especialmente em estudos de caso. Um exemplo é o trabalho de Bouten et al. (2011), que 

avaliou a completude e abrangência de relatórios de empresas de capital aberto na Bélgica. 
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Outro caso é o de Hourneaux Junior et al. (2017), com uma análise múltipla de casos da 

Petrobras e Repsol.  

 

Bouten et al. (2011) investigaram os relatórios GRI de 2005 das empresas de capital aberto na 

Bélgica para verificar o nível de completude e abrangência dessas publicações. Por completude, 

os autores consideraram o número de itens relatados. Abrangência, por sua vez, é definida pelo 

relato de três tipos de informação para cada item: visão e objetivos; abordagem de gestão; e 

indicadores de desempenho. A premissa dos autores é de que essas duas características ampliam 

a capacidade de accountability das empresas, definida como a prestação de contas das ações 

pelas quais a organização é responsável. 

 

Este trabalho visa contribuir para os estudos nessa área com a análise específica do caso 

brasileiro do Itaú Unibanco. Maior banco brasileiro e um dos 20 maiores no mundo (ITAÚ 

UNIBANCO, 2018d), a instituição é reconhecida publicamente pelas suas práticas em 

sustentabilidade empresarial. O Itaú Unibanco é a única empresa do mercado financeiro a 

compor o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI, na sigla em inglês) desde a sua criação 

e também integrou todas as carteiras do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. 

Além disso, o banco conta com diversos reconhecimentos em sustentabilidade no último biênio, 

com destaque para o Guia Exame de Sustentabilidade como melhor empresa do setor 

Financeiro (2016), Empresas Líderes em Transparência de acordo com o CDP Latin America 

(2016) e Época Empresa Verde como Destaque do Ano e campeão na categoria Finanças 

Verdes (2017). 

 

O objetivo deste estudo é compreender como desenvolveu-se a capacidade de accountability 

do Itaú Unibanco na última década e em que medida essa prestação de contas está relacionada 

com o aprimoramento da gestão da sustentabilidade empresarial. Para isso, foram investigadas 

as seguintes questões: 

• Em que medida os relatórios apresentaram aspectos materiais ao negócio nas 

dimensões econômica, ambiental e social ou focaram-se preponderantemente em 

apenas uma dessas dimensões? 

• Ao relatar cada um desses aspectos, o banco conseguiu oferecer contexto à prestação 

de contas e subsidiar seus stakeholders com os três tipos de informação? 

• Se e como a evolução em accountability está relacionada com a definição da 

estratégia e do sistema de governança para a gestão da sustentabilidade empresarial? 
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A metodologia de pesquisa adotada é qualitativa, especificamente o estudo de caso. A análise 

dos dados envolveu entrevista com a Superintendente de Sustentabilidade e Negócios 

Inclusivos do Itaú Unibanco e a aplicação de um framework já utilizado na literatura (BOUTEN 

et al., 2011) para a avaliação de completude (quantidade de aspectos relatados) e abrangência 

(qualidade do relato desses aspectos) nos relatórios dos últimos 10 anos da instituição 

financeira. 

 

Este trabalho está estruturado nas seguintes seções: apresentação do referencial teórico; 

descrição da metodologia empregada; estudo do caso Itaú Unibanco; discussão dos resultados; 

e conclusões. Por fim, são listadas as referências bibliográficas e disponibilizados apêndices 

relacionados aos materiais da pesquisa. 

 

Além de somar ao referencial teórico no campo do relato da sustentabilidade empresarial, o 

presente estudo também busca contribuir para a prática de empresas de todos os setores e países. 

O modelo desenvolvido para essa pesquisa é replicável, sendo que futuros trabalhos podem se 

debruçar em análises similares sobre outras empresas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Desenvolvimento sustentável 

 

 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento publicou o 

Relatório Brundtland, intitulado Our Common Future, com a primeira definição do conceito de 

desenvolvimento sustentável. A publicação introduziu a proposta de que este só é possível se 

garantir o atendimento às necessidades atuais sem comprometer a habilidade de as gerações 

futuras atender às suas próprias necessidades. Como analisa Barkemeyer (2014), essas são 

apenas as primeiras duas linhas do texto do relatório que tentam sumarizar o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Uma leitura mais aprofundada das páginas seguintes evidencia a 

prioridade em suprir as necessidades da população mais pobre e a ideia de limitações por 

condições tecnológicas e sociais impostas ao meio ambiente. 

 

Essa percepção holística de progresso, humanidade e meio ambiente fica clara, inclusive, na 

mensagem assinada por Gro Harlem Brundtland no próprio documento. Nela, destaca-se a 

preocupação de que essa agenda não se limitasse apenas a aspectos ambientais, uma vez que “o 

meio ambiente não existe como uma esfera desvinculada das ações, ambições e necessidades 

humanas” (WCED, 1987, p. 7, tradução da autora). Da mesma forma, a mensagem reforça a 

necessidade de fortalecer a cooperação internacional e o multilateralismo para encarar desafios 

globais e corrigir o rumo do desenvolvimento. 

 

A partir do Relatório Brundtland, diversas diretrizes globais para a promoção do 

desenvolvimento sustentável foram definidas ao longo das décadas de 1990 e 2000 por 

entidades internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Câmara de 

Comércio Internacional (ICC), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Barkemeyer (2014) estudou o alinhamento de algumas delas ao Relatório 

Brundtland e concluiu que, em grande medida, a visão original está difusa nas diretrizes mais 

recentes, por dois principais aspectos. Em primeiro lugar, o foco acentuou-se em aspectos 

ambientais, algo que Brundtland repudiou no relatório de 1987 ao defender que o meio 
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ambiente não pode ser dissociado dos desafios sociais. Além disso, os referenciais estudados 

ignoravam a existência de limitações tecnológicas e sociais para o desenvolvimento sustentável. 

O autor argumenta que essas mudanças podem refletir a incerteza do setor privado sobre sua 

responsabilidade em relação ao desenvolvimento de maneira geral, o paradigma de relações 

ganha-ganha e a visão do mercado como facilitador do desenvolvimento. 

 

No Brasil, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, deu origem à Agenda 21. Conforme Barrutia 

(2015), tal documento representou uma significativa tentativa de transformar em realidade o 

conceito de desenvolvimento sustentável, pois promovia um plano de coordenação de esforços 

internacionais, nacionais, regionais e locais. De acordo com o autor, três benefícios principais 

emergiram da Agenda 21: o incentivo à participação popular como instrumento de legitimidade 

das políticas públicas, a orientação de longo prazo e a capacidade de estimular novos projetos, 

regulações e meios de produção e consumo responsáveis. Barrutia promoveu uma revisão da 

literatura sobre a implementação de Agendas 21 Locais, previstas no documento original da 

Rio-92. De acordo com o autor, é reconhecido o avanço de diversas iniciativas locais orientadas 

ao desenvolvimento sustentável e atreladas à Agenda 21. No entanto, a pesquisa de Barrutia 

reconhece falhas no nível de engajamento local e na orientação de longo prazo, esperadas pelo 

autor diante da inovação e da ambição inerentes ao empreendimento das agendas locais. 

 

Oito anos mais tarde, um novo esforço pela definição de diretrizes de longo prazo para o 

desenvolvimento sustentável foi empreendido pela ONU, com a criação dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Os oito objetivos, com horizonte de 15 anos, 

estabeleciam metas e indicadores para acompanhar a evolução das 191 nações signatárias. Além 

disso, foram incorporados por iniciativas comunitárias para o desenvolvimento das agendas 

locais e incorporados em agendas empresariais. Porém, como ressalta Ruediger (2018), os 

ODM foram construídos em meio a grande resistência de países ricos, o que contribuiu para 

que seu foco ficasse limitado aos países em desenvolvimento e a questões como pobreza, 

nutrição e saúde. 

 

Mais recentemente, em 2015, a ONU estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) em substituição aos ODM. Reconhecendo os avanços obtidos pela agenda do milênio, 

os ODS foram recebidos com maior potencial mobilizador, seja pela abrangência e interrelação 

dos seus 17 objetivos, pela escala global de países signatários ou pela definição de 169 metas 
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na Agenda 2030, fortalecendo mais uma vez a visão de longo prazo. A tentativa é de ampliar o 

escopo de atuação, com um modelo que promova “a dignidade das Pessoas nas múltiplas 

dimensões sociais; a Prosperidade econômica sem a debilitação do Planeta; a busca gradativa 

da Paz interna e entre países, construída por meio de Parcerias entre sociedade, Estado e 

instituições públicas, não governamentais e privadas” (Ruediger, 2018, p. 11, tradução da 

autora). O alinhamento dos ODS ao Relatório Brundtland é evidente, pelo menos nesses 

primeiros anos de implementação, pela visão sistêmica do desenvolvimento sustentável, pelo 

reconhecimento das limitações de cada signatário na implementação desses objetivos e pelo 

reforço explícito ao multilateralismo e à cooperação como meios de implementação da Agenda 

2030. 

 

A tabela 1, abaixo, reúne os principais conceitos apresentados nesse primeiro bloco do 

referencial teórico. 

 

Conceitos-chave do referencial teórico – Parte 1 

Conceito Descrição Autores 

Desenvolvimento 

sustentável 

Capacidade de atender às necessidades atuais sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras atender às 

suas próprias demandas. Considera as limitações tecnológicas, 

sociais e ambientais impostas a essa capacidade e tem como 

foco a redução de desigualdades. 

WCED, 

1987 

Agenda 21 Compromisso firmado pelos Estados participantes na 

Conferência Rio-92 da ONU para o desenvolvimento de 

iniciativas locais voltadas ao desenvolvimento sustentável a 

partir do engajamento da população na definição dessas 

iniciativas. 

ONU, 

1992 

Objetivos de 

Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) 

Objetivos assumidos pelas 191 nações-membro da ONU em 

2000, sintetizam acordos de cúpulas anteriores elegendo 

prioridades e metas para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

ONU, 

2000 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 

Também conhecida como Agenda Pós-2015, substitui os 

ODM e renova o compromisso dos Estados signatários com 

as 169 metas em 17 ODS voltados ao desenvolvimento 

sustentável. 

ONU, 

2015 

Tabela 1: Conceitos-chave do referencial teórico – Parte 1. Fonte: elaboração própria  
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2.2. Estratégia de sustentabilidade 

 

 

Em 1984, Edward Freeman confrontou a visão clássica de que as empresas existiam para gerar 

valor aos seus acionistas ao propor a Teoria dos Stakeholders. A visão clássica, conhecida como 

a Teoria dos Acionistas, que tem Friedman (1970) como um de seus expoentes, defende que o 

objetivo das companhias é maximizar o retorno a seus acionistas. A premissa de Freeman era a 

de que as organizações, na verdade, devem atender às expectativas de todos os públicos que as 

afetam ou são por elas afetados. Para isso, segundo o autor, as organizações deveriam focar no 

relacionamento com seus públicos, em entender seus interesses e em conhecer o nível de 

interação com a companhia. O objetivo era considerar, nos processos de definição e 

implementação de estratégias, os impactos causados sobre esses públicos. A Teoria dos 

Stakeholders abriu campo para que diversas organizações ampliassem o diálogo com suas 

partes interessadas e para a definição de diretrizes para o relato da sustentabilidade corporativa 

(veja mais na próxima seção – 2.3. Relato de sustentabilidade). 

 

Segundo Freeman (2004), a obra de 1984 continha algumas fraquezas, em especial o fato de 

estar fortemente baseada em sua própria visão sobre estratégia nas organizações, o que conferiu 

um cunho “de consultoria”. Nesse artigo de 2004, Freeman aponta o desenvolvimento de dois 

novos livros, com a parceria dos pesquisadores Jeffrey Harrison, Robert Phillips e Andrew 

Wicks. Com as novas obras, o autor pretende apresentar de maneira mais clara experiências e 

técnicas para a geração de valor aos stakeholders e os avanços no campo acadêmico 

relacionados ao conceito inicial de sua teoria. 

 

Freeman não esperava o impacto que sua teoria causou no campo da então responsabilidade 

social corporativa. Mais de uma década depois, a ideia de que as empresas serviam a mais do 

que seus acionistas alcançou um novo patamar. O conceito do triple bottom line (Profit – Planet 

– People), cunhado por John Elkington em 1997 na obra Canibais com Garfo e Faca, influencia 

até hoje a visão e as práticas de sustentabilidade das empresas. Em seu livro, Elkington declara 

o seu desconforto pelo envolvimento das corporações com o tema da sustentabilidade após a 

publicação do Relatório Brundtland e na Conferência Rio-92 estar muitas vezes limitado ao 

“esverdeamento” dos negócios, sem a clara percepção da intensidade da lógica do 

desenvolvimento sustentável. Para o autor, “o capitalismo sustentável necessitará muito mais 
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do que apenas tecnologias e mercados que promovam ativamente a desmaterialização” 

(ELKINGTON, 2012, p. 108, tradução da autora). Dessa inquietude nasceu a proposta da sua 

Teoria dos Três Pilares, que propõe a geração de valor financeiro, ambiental e social.  

 

Na época de sua publicação, e até hoje, indicadores para mensurar o resultado das corporações 

nos três pilares são um desafio para a sua implementação. A própria lógica dos Três Pilares 

ainda não foi adequadamente interpretada, segundo o autor. Em artigo na Harvard Business 

Review (2018), Elkington revisita o conceito criado por ele 25 anos atrás e lamenta que este 

tenha sido reduzido à mensuração e apresentação de resultados nas três dimensões 

(ELKINGTON, 2018). A proposta era mais ampla: de transformar a lógica do capitalismo e 

promover uma mudança disruptiva de paradigma, como o que o pesquisador chama de “código 

genético” para a criação de valor. Elkington reconhece que algumas lideranças capturaram a 

sua proposta e reinventaram seus negócios para, ao menos, progredir em duas dimensões sem 

prejudicar a terceira. É o caso, segundo ele, da dinamarquesa Novo Nordisk, da anglo-holandesa 

Unilever e da alemã Covestro. 

 

Stuart Hart é um dos pesquisadores referenciados por Elkington em Canibais com Garfo e 

Faca. No mesmo ano da publicação do livro, Hart também discutia a necessidade de ir além da 

conformidade legal e da redução de impactos ambientais nas estratégias de sustentabilidade das 

organizações. Reconhecendo os avanços das últimas décadas em reduzir os índices de poluição 

e aprimorar a eficiência operacional e de consumo de recursos naturais, o pesquisador propõe 

que as companhias orientem sua atuação para a identificação de oportunidades de negócios 

decorrentes de desafios ambientais e o investimento em inovação e em tecnologias limpas 

(HART, 1997). Anos mais tarde, o pesquisador propôs um modelo para que as empresas 

pudessem incorporar a sustentabilidade em seus negócios, considerando dois eixos: (i) a 

necessidade de atender às necessidades atuais e, ao mesmo tempo, garantir resultados no futuro; 

e (ii) a necessidade de fortalecer capacidades e competências organizacionais e, ao mesmo 

tempo, incorporar novas perspectivas e conhecimentos do ambiente externo (Figura 1). A partir 

do cruzamento dessa matriz, Hart propõe quatro dimensões de geração de valor aos acionistas, 

nas quais as organizações devem apresentar crescente melhoria de performance. No modelo de 

Hart, a inclusão das necessidades de stakeholders fica mais evidente nos quadrantes à direita 

da matriz, especialmente para a construção da reputação e da legitimidade da organização. 
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Figura 1: Dimensões-chave de geração de valor ao acionista. Fonte: traduzido de Hart, Milstein 

e Caggiano, 2003, p. 57 

 

 

O modelo de Hart é um dos que propõe o alinhamento entre a criação de valor aos stakeholders 

e aos shareholders. Mais recentemente, Michael Porter introduziu o conceito da criação de 

valor compartilhado (CSV, na sigla em inglês), segundo o qual as empresas devem “criar valor 

econômico de forma que também criem valor para a sociedade ao atender suas necessidades e 

desafios”, reconectando o sucesso dos negócios ao progresso social (PORTER; KRAMER, 

2011, p. 64). No modelo proposto por Porter, há três formas de geração de valor compartilhado: 

redesenhar produtos e serviços focados em atender necessidades da sociedade; redefinir a 

produtividade na cadeia de valor; e fomentar cadeias produtivas locais. O autor, em artigo 

publicado na Harvard Business Review, cita algumas experiências corporativas que 

exemplificam essas alavancas. Entre as empresas comentadas por Porter estão a Vodafone e a 

Thompson Reuters, com novas soluções orientadas às demandas de seus consumidores, o Wal-
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Mart, a Mark & Spencer e a Coca-Cola, com ações voltadas às suas cadeias de valor, e a Nestlé 

e a Yara, com iniciativas orientadas ao fortalecimento de cadeias locais. 

 

Três anos mais tarde, Crane et al. (2014) criticaram a proposta de criação de valor 

compartilhado de Porter e Kramer, qualificando-a como um sintoma dos equívocos e 

deficiências que têm impedido o trabalho acadêmico em responsabilidade social corporativa e 

o ensino e a pesquisa na área de negócios. Segundo eles, o conceito trouxe avanços pela ampla 

aceitação no ambiente corporativo e na academia e pela promessa de integração dos negócios 

ao progresso social. No entanto, quatro fraquezas ameaçam seu objetivo de redefinir o 

capitalismo: 

• a ideia não é original, apenas reúne conceitos já explorados na literatura prévia e 

sem o devido crédito. Além disso, Crane et al. acusam Porter e Kramer de 

caricaturar a responsabilidade social corporativa como algo restrito à filantropia, 

apenas para dispensá-la; 

• a CSV ignora os trade-offs e as tensões entre objetivos sociais e ambientais, 

articulando uma lógica de ganha-ganha que norteia todas as decisões empresariais; 

• a proposta é ingênua em relação à conformidade das organizações. Porter e Kramer 

assumem como premissa que as empresas atenderão aos parâmetros definidos pelo 

poder público e ignoram a ausência de conformidade nos negócios demonstrada 

amplamente pela literatura; 

• o modelo é baseado em uma concepção rasa do papel das organizações na 

sociedade, uma vez que não questiona a validade e viabilidade do capitalismo, da 

busca constante por desempenho e eficiência. 

 

Na mesma edição do California Management Review, Porter e Kramer respondem às críticas 

de Crane et al. Além de reconhecerem as influências da literatura prévia ao seu trabalho e 

justificarem a ausência de citação direta no artigo original da Harvard Business Review, os 

autores argumentam o entendimento da conformidade das organizações como pré-requisito do 

comportamento esperado na criação de valor compartilhado e reforçam o impacto causado por 

seu modelo. Ao oferecer uma proposta estruturada de implementação, a CSV passou a ser 

adotada por companhias de diferentes portes e regiões e teve ampla aceitação, segundo seus 

autores, justamente por alinhar o progresso social com o os objetivos corporativos de maneira 
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concreta e tangível, inclusive com os “modelos estratégicos antigos” de concorrência e prática 

corporativa predominante.  

 

Outros pesquisadores também acompanharam nos últimos anos a evolução das empresas em 

todo o mundo para incorporar desafios ao desenvolvimento sustentável em suas estratégias. 

Eccles, Perkins e Serafeim, por exemplo, defenderam que o caminho para uma organização 

promover a sustentabilidade começa por uma das seguintes alavancas: o compromisso direto 

de seu CEO, que estabelece uma visão transversal para tornar o negócio mais sustentável e 

estabelece em uma orientação top-down os mecanismos de sua implementação; as pressões de 

engajamento com os públicos externos, normalmente a partir de um evento grave ou catalisador 

que então promove a transformação de diversos players (ECCLES; PERKINS; SERAFEIM, 

2012). Ainda segundo os autores, independentemente de como a jornada pela sustentabilidade 

empresarial tenha sido iniciada, três capacidades organizacionais são fundamentais para a 

sustentação dessa estratégia e o contínuo desenvolvimento da companhia: capacidade de 

mudança, inovação e ambiente de confiança. Entre os exemplos corporativos que evidenciam 

essas capacidades organizacionais citadas pelos autores estão a Novo Nordisk, a Dow 

Chemical, a Toyota e inclusive a brasileira Natura. 

 

Outro pesquisador que analisou a adoção de estratégias de sustentabilidade nas companhias é 

Simon Zadek, cuja pesquisa propõe cinco estágios de aprendizagem corporativa no caminho 

para a sustentabilidade empresarial (ZADEK, 2004). Segundo o autor, todas as empresas devem 

navegar por esses cinco estágios de maturidade: defensivo, de conformidade, gerencial, 

estratégico e cidadão. Zadek propõe uma ferramenta para que as companhias identifiquem seu 

nível de maturidade para cada tópico ou questão relevante em seu negócio. A lógica é de que, 

especialmente para assuntos ainda latentes ou emergentes no setor, um nível de aprendizagem 

organizacional mais elevado pode representar uma oportunidade de diferenciação ou novos 

negócios (o autor cita, por exemplo, a adoção de uma política de direitos humanos por parte da 

Rio Tinto quando o setor ainda nem discutia esse assunto). Do outro lado, uma postura 

defensiva ou de conformidade em assuntos já institucionalizados e cujo debate setorial já está 

avançado representa riscos. 

 

A tabela 2, a seguir, reúne os principais conceitos apresentados nesse segundo bloco do 

referencial teórico. 
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Conceitos-chave do referencial teórico – Parte 2 

Conceito Descrição Autores 

Teoria dos 

Stakeholders 

As organizações devem atender às expectativas de todos os 

públicos com os quais se relacionam, que afetam suas 

operações ou são por elas afetados. Isso implica direcionar 

esforços para compreender o relacionamento com esses 

públicos e considerar seus impactos, riscos e oportunidades 

na tomada de decisões estratégicas. 

Freeman, 

1984 

Tripple Bottom Line Teoria que propõe a geração de valor financeiro, ambiental 

e social pelas organizações. É fundamentada no tripé: 

Profit, Planet, People. 

Elkington, 

1997 

Dimensões-chave de 

geração de valor ao 

acionista 

Matriz para a incorporação da sustentabilidade aos 

negócios. Nesse modelo, uma organização deve equilibrar 

dois eixos: atender às necessidades atuais e garantir 

resultados futuros; e fortalecer capacidades institucionais 

sem deixar de incorporar novas competências e 

perspectivas do ambiente externo. 

Hart, 

Milstein e 

Caggiano, 

2003 

Criação de valor 

compartilhado 

Modelo no qual as organizações devem perseguir a geração 

de valor econômico ao mesmo tempo em que promovem a 

criação de valor para a sociedade. O valor compartilhado 

pressupõe a orientação dos negócios e suas cadeias 

produtivas para o atendimento de necessidades, desafios e 

anseios da sociedade. 

Porter e 

Kramer, 

2011 

Estágios de 

maturidade da gestão 

da sustentabilidade 

empresarial 

Proposta de avaliação das práticas de uma organização 

sobre determinado tema da sustentabilidade em cinco 

estágios: defensivo, de conformidade, gerencial, estratégico 

e cidadão. A combinação entre o estágio da companhia no 

tema e do contexto em que esse tema se encontra na 

sociedade (latente ou institucionalizado) pode representar 

uma oportunidade ou um risco à gestão. 

Zadek, 2004 

Tabela 2: Conceitos-chave do referencial teórico – Parte 2. Fonte: elaboração própria 
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2.3. Relato de sustentabilidade 

 

 

O relato da sustentabilidade empresarial é reconhecido como um dos mecanismos para 

promover a gestão do tema dentro das companhias. Conforme apontam Eccles, Perkins e 

Serafeim (2012), essa prática fortalece a transparência da organização com seus públicos, 

contribuindo para que esses se comprometam com os objetivos corporativos de longo prazo, 

uma vez que conseguem compreender para onde, porque e como a companhia pretende evoluir 

em sua estratégia. Ainda de acordo com Pérez-López, Moreno-Romero e Barkemeyer (2013), 

o processo de relato tem alto potencial de subsidiar a gestão, sobretudo por oferecer um 

diagnóstico de desempenho da companhia e permitir a discussão sobre desafios e metas. 

 

O movimento pelo relato de aspectos ESG (sigla em inglês para ambiental, social e de 

governança) na prestação de contas das empresas não é um fenômeno recente. Ainda na década 

de 1970, algumas organizações complementavam informes financeiros com publicações de 

aspectos sociais; na década de 1980, o foco mudou para temas ambientais; e a partir da década 

de 1990 as companhias passaram a incorporar cada vez mais simultaneamente informações 

sobre esses dois campos em seus relatórios corporativos (HAHN; KUHNEN, 2013). Foi no 

final dessa última década do século XX que nasceu o modelo atualmente mais empregado nos 

relatórios de sustentabilidade corporativos: a Global Reporting Initiative (GRI) (KPMG, 2017). 

 

A GRI, fundada em 1997, é uma organização internacional multistakeholder que define 

parâmetros para o relato da sustentabilidade empresarial (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2018a). Depois de lançar cinco versões de diretrizes (G1 em 2009, G2 em 2002, 

G3 em 2006, G3.1 em 2011 e G4 em 2013), a entidade divulgou em 2016 os Standards da GRI, 

cuja aplicação na elaboração de relatórios de sustentabilidade visa oferecer aos stakeholders 

um panorama completo e balanceado dos tópicos materiais para a organização e seus 

respectivos impactos (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2016). Os Standards 

compreendem: (i) princípios de definição do conteúdo e de elaboração do relatório; (ii) 

requisitos para a apresentação da forma de gestão de tópicos materiais; e (iii) um conjunto de 

33 cadernos para tópicos específicos da sustentabilidade com indicadores que padronizam a 

prestação de contas sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2016). 
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O modelo proposto pela GRI é aceito internacionalmente, com mais de 30 mil relatórios 

elaborados por um número superior a 12 mil organizações em acordo com suas diretrizes 

disponibilizados em sua plataforma global (database.globalreporting.org) em junho de 2018 

(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018b). Além disso, os Standards (assim como as 

versões anteriores de diretrizes da entidade) estão alinhados ao conceito de desenvolvimento 

sustentável definido pelo Relatório Brundtland, em 1987, e ao conceito do triple bottom line 

cunhado por Elkington, em 1997 (GRI, 2016). 

 

Ionela-Corina, reconhecendo essa predominância, analisou os fatores que impactam o relato 

das organizações dentro desse modelo, considerando todos os relatórios cadastrados na base de 

dados da GRI entre 2013 e 2015 (IONELA-CORINA, 2016). A autora concluiu que, 

geograficamente, as regiões com maior número de relatórios publicados eram a Europa e a Ásia, 

com destaque para a China, onde os escândalos relacionados a práticas de trabalho e de gestão 

ambiental pressionam as organizações a investir em mecanismos de gestão e relato que 

protejam sua reputação. A América Latina aparece em terceiro lugar na pesquisa de Ionela-

Corina. Na análise por setor, as companhias relatoras são predominantemente de segmentos 

com alto impacto ambiental, como a indústria química, de mineração e de energia. 

Adicionalmente, o número de relatórios publicados cresce de forma consistente, especialmente 

entre empresas grandes e multinacionais, sendo praticamente ignorado por pequenas e médias 

empresas (IONELA-CORINA, 2016). Por fim, a autora ressalta a tendência das companhias 

relatoras de adotar a versão mais recente das normas. No período analisado por ela, a versão 

G4 das diretrizes havia sido recém-lançada e a pesquisadora identificou a rápida e crescente 

adoção das novas diretrizes, assim como havia sido observado em pesquisas anteriores, quando 

do lançamento da versão G3.1 (IONELA-CORINA, 2016). 

 

Uma das principais críticas relacionadas ao relato da sustentabilidade empresarial de acordo 

com o modelo GRI é o desafio de tratar de aspectos negativos da estratégia e do desempenho 

das companhias. Hahn e Lülfs (2013) analisaram as diversas estratégias de legitimação adotadas 

pelas corporações em seus relatórios ao tratar de aspectos negativos. Os autores avaliaram 

relatórios GRI de empresas listadas no US Dow Jones Industrial Average Index e no German 

DAX Index e identificaram seis estratégias de legitimação (Tabela 3). 
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Estratégias de legitimação 

Estratégia Características 

Marginalização Considera os aspectos negativos como não relevantes ou negligenciáveis. É 

comum o uso de adjetivos de negação ou que diminuam a importância do fato 

relatado. 

Abstração Os aspectos negativos são atribuídos a condições do setor de atuação e 

apresentados como pertinentes a toda a cadeia. A linguagem é vaga e ambígua, 

sem atribuir a responsabilidade a atores específicos. 

Indicação de 

fatos 
Os aspectos negativos são mencionados e quantificados pela companhia relatora. 

Racionalização É subdividida pelos autores em racionalização instrumental e racionalização 

teórica. Na primeira classe, as empresas apresentam uma narrativa dos fatores 

que levaram aos impactos negativos, argumentando que estes foram causados por 

investimentos em tecnologias que beneficiam os negócios e os stakeholders 

(danos colaterais para um bem maior). No segundo grupo, a narrativa atribui os 

impactos negativos a comportamentos inevitáveis, enfatizando que existe um 

caminho normal ou natural que os negócios seguem e que, por sua vez, implica a 

geração de impactos negativos. 

Autorização Nessa estratégia, as companhias recorrem a fontes externas de legitimação, como 

estudos acadêmicos e benchmarkings, para contextualizar os aspectos negativos 

em seus relatórios. 

Ações 

corretivas 

A narrativa dos aspectos negativos é acompanhada da identificação de medidas 

de correção e planos de ação. Em alguns casos, essas ações são apresentadas de 

forma vaga e imprecisa, mas em outros relatórios os autores notaram a 

proposição de ações concretas para corrigir eventos negativos ou evitar sua 

recorrência no futuro. 

Tabela 3: Estratégias de legitimação. Fonte: adaptado pela autora a partir de Hahn e Lülfs, 

2013, p. 409 e 410 

 

Os autores discutiram o potencial de cada uma das seis estratégias para a elaboração de 

relatórios verdadeiros e justos, conforme as diretrizes estabelecidas pela GRI. Todas as 

estratégias foram analisadas considerando duas perspectivas para a gestão da legitimidade: 

simbólica e substancial. A primeira ocorre quando a organização busca apenas alterar a 

percepção dos stakeholders. A gestão substancial da legitimidade, por sua vez, apoia-se na 

mudança de objetivos, estruturas e iniciativas. Nesse sentido, as estratégias de marginalização 
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e abstração são categorizadas como simbólicas e as demais estratégias podem ser empregadas 

sob as duas óticas. A indicação de fatos, por si só, não assegura a abordagem substancial, uma 

vez que a seleção de quais dados e fatos indicar pode ter em si um viés simbólico. Da mesma 

forma, a apresentação vaga e ambígua de ações corretivas não necessariamente reflete uma 

gestão substancial, podendo limitar-se ao discurso. 

 

A partir da análise qualitativa do conteúdo dos relatos, Hahn e Lülfs concluíram que as 

estratégias para a gestão simbólica da legitimidade predominam dentre os documentos 

elaboradores, sendo, portanto, incompatível com o princípio de imparcialidade proposto pela 

GRI. Os autores argumentam que o modelo GRI está focado em o que deve ser relatado, mas 

não é claro em relação a como relatar. Para facilitar a aplicação dos princípios de equilíbrio, 

transparência e imparcialidade, recomendam modelo para o reporte de aspectos negativos 

(Figura 2). A proposta é que informações que descrevam e expliquem o aspecto negativo de 

forma clara e precisa sejam mandatórias, a fim de garantir a adequada apresentação de contexto 

aos stakeholders. Essas podem, ainda, ser complementadas pela prestação de informações 

relacionadas a como tal incidente ou aspecto negativo foi avaliado pela companhia e as ações 

adotadas a partir dessa reflexão. 

 

 

Figura 2: Modelo para o relato de aspectos negativos. Fonte: traduzido de Hahn e Lülfs, 2013, p. 

415 

 

Sethi, Martell e Demir (2017) avaliaram a qualidade dos relatórios de sustentabilidade 

empresarial de 2012 das 104 maiores instituições financeiras no mundo, investigando fatores 

que contribuem para a completude e qualidade do relato. Utilizando um modelo de análise 

estatística proposto previamente por pesquisadores do Weissman Center for International 

Business da Baruch College (universidade da cidade de Nova York), os autores investigaram a 
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correlação entre a qualidade dos relatórios e os fatores já identificados na teoria como possíveis 

influências para o relato: tamanho da organização, rentabilidade (medida pelo ROE), arcabouço 

legal do país em que a companhia está sediada (especialmente para aspectos ambientais), 

diversidade de segmentos em que a instituição opera e a participação em iniciativas 

internacionais. 

 

Entre as principais conclusões dos autores, destacam-se: (i) a maioria das instituições 

financeiras de grande porte publicam relatórios de sustentabilidade empresarial regularmente; 

(ii) organizações envolvidas em iniciativas internacionais ou do setor financeiro têm maior 

inclinação a apresentar informações mais detalhadas; (iii) corrupção e suborno são aspectos 

explorados com mais ênfase pelos relatórios do que questões ambientais e de filantropia; e (iv) 

a qualidade e quantidade de informação é influenciada pelas pressões legais em países com 

requisitos mais rígidos relacionados a sustentabilidade, meio ambiente e transparência. 

 

O modelo proposto pela GRI foi utilizado como ponto de partida e parâmetro para o 

desenvolvimento de uma codificação para análise da abrangência de relatórios por Bouten et 

al. (2011). Os pesquisadores desenvolveram um framework para avaliar a qualidade e 

abrangência do relato da sustentabilidade sobre tópicos específicos. De acordo com os autores, 

pesquisas anteriores tinham discutido o caráter qualitativo ou quantitativo dos indicadores de 

sustentabilidade, porém não havia sido, ainda, investigada de forma sistemática a capacidade 

dos relatos de apresentar uma narrativa abrangente sobre cada tópico priorizado pela 

organização relatora.  

 

A proposta de avaliação sistemática de Bouten et al. (2011) envolve a verificação dos níveis de 

completude e abrangência das publicações. Por completude, os autores consideraram o número 

de itens relatados. Abrangência, por sua vez, é definida pelo relato de três tipos de informação 

para cada item: visão e objetivos (VO); abordagem de gestão (AG); e indicadores de 

desempenho (ID). O código de análise do conteúdo desenvolvido para verificar esses dois níveis 

é derivado diretamente da estrutura das diretrizes G3 da GRI. Na época do estudo, essa era a 

versão vigente, permitindo a disponibilidade de dados para a pesquisa. Como mostra a Figura 

3, a dimensão 1 é composta pelas áreas (equivalentes às dimensões econômica, ambiental e 

social das diretrizes GRI) e pelos itens (equivalentes ao que a GRI chama de aspectos). A 

dimensão 2 reúne os três tipos de informação analisados pelos pesquisadores. 
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Figura 3: Estrutura do código. Fonte: traduzido e adaptado de Bouten et al., 2011, p. 192 

 

A premissa dos pesquisadores é de que as empresas que apresentam cada item com esses três 

tipos de informação fornecem mais qualidade na prestação de contas a seus públicos e, dessa 

forma, ampliam a sua capacidade de accountability, definida como a prestação de contas das 

ações pelas quais a organização é responsável. 

 

Os autores aplicaram esse código a uma amostra de 108 companhias belgas, analisando 

especialmente a quantidade de tópicos relatados pelas organizações (considerado completude 

do relatório pelos pesquisadores) e o que chamaram de índice de abrangência do relato de cada 

tópico, calculado conforme a imagem a seguir (Figura 4). 
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Figura 4: Nível de abrangência do relatório. Fonte: traduzido de Bouten et al., 2011, p. 195 

 

Os resultados obtidos pelos pesquisadores confirmaram os baixos índices de completude e 

abrangência dos relatórios das empresas belgas. Cerca de 27% das companhias analisadas não 

cobriram os aspectos materiais que garantiriam a prestação de contas em sua completude, e, das 

73% restantes, o número de aspectos relatados foi considerado baixo pelos autores. Mais de 

59% das empresas analisadas não forneceram os três tipos de informação sobre os aspectos 

relatados e 32% delas não abordaram visão e objetivos e abordagem de gestão para qualquer 

aspecto relatado. Além disso, cerca de 64% dos aspectos relatados não continham indicadores 

de performance.  

 

Adicionalmente, resultados obtidos pela aplicação do framework confirmaram sua 

compatibilidade com pesquisas anteriores: os bancos são os que apresentam maiores índices de 

completude e abrangência; e as diferenças no relato de aspectos ambientais entre empresas 

sensíveis nesse aspecto e as que não têm grandes impactos ambientais é evidente (BOUTEN et 

al., 2011). 

 

Mais recentemente, o framework do relato integrado foi lançado, tornando-se mais uma 

referência internacional para o relato da sustentabilidade empresarial. Esse modelo foi 

estabelecido pelo International Integrated Reporting Council (IIRC), coalização global de 

entidades reguladoras, investidores, empresas, profissionais de contabilidade e ONGs que 

defende a comunicação sobre geração de valor como o próximo passo na evolução do relato da 

sustentabilidade empresarial (INTEGRATED REPORTING, 2018).  

 

A proposta do relato integrado é estruturar a geração de valor de uma organização em seis 

capitais e comunicar aos stakeholders de que forma os estoques de valor em cada capital 

crescem ou diminuem em função do contexto e da estratégia de atuação. Os seis capitais são: 

financeiro, manufaturado, natural, social e de relacionamento, intelectual e humano. Nesse 

modelo, a prestação de contas das companhias deve estar mais focada na lógica e na estratégia 

de atuação, no discurso que conecta as diversas iniciativas de negócio e na comunicação clara 
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sobre como todas essas ações convergem para resultados e impactos mensuráveis (chamados 

pelo IIRC de outputs e outcomes) (INTEGRATED REPORTING, 2013).  

 

O framework do IIRC, diferentemente das diretrizes propostas pela GRI, está orientado para o 

stakeholder provedor de capital financeiro. Um dos objetivos com esse foco é reduzir a 

assimetria de informações entre companhia e mercado, construindo uma narrativa mais clara e 

objetiva que evidencie aos financiadores de que forma as atividades e resultados não financeiros 

contribuem para a geração de valor no longo prazo.  

 

Diversas empresas vêm implementando o modelo do relato integrado, constituindo a rede 

global do IIRC. Além disso, o diálogo da coalização com o meio acadêmico e outras iniciativas 

voluntárias internacionais também tem contribuído para o aprendizado e aperfeiçoamento do 

framework. No Brasil, essas interações são promovidas pela Comissão Brasileira de 

Acompanhamento do Relato Integrado. Ainda que reconhecida e incentivada pelo IIRC, a 

Comissão opera de forma independente e está aberta à participação voluntária de profissionais 

brasileiros de empresas, universidades, ONGs e sociedade civil para discutir desafios e 

compartilhar experiências na implementação do modelo (COMISSÃO BRASILEIRA DE 

ACOMPANHAMENTO DO RELATO INTEGRADO, 2018). A Comissão foi formada com 

cinco grupos de trabalho: Gestão do Conhecimento; Comunicação; Investidores; Acadêmico; e 

Empresas Pioneiras (front runners). Com reuniões mensais, esses grupos compartilham 

experiências e os avanços obtidos em cada frente. Além disso, no site da Comissão são 

disponibilizados materiais de referência desenvolvidos pelos grupos, como publicações 

acadêmicas a respeito do relato integrado, pesquisas e levantamentos sobre relato da 

sustentabilidade empresarial e relatórios considerados como cases de aplicação do modelo. 

 

A tabela 4, a seguir, reúne os principais conceitos apresentados nesse terceiro bloco do 

referencial teórico. 
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Conceitos-chave do referencial teórico – Parte 3 

Conceito Descrição Autores 

Diretrizes 

GRI 

Modelo para a prestação de contas da sustentabilidade 

empresarial mais utilizado em todo o mundo, estabelece 

princípios e indicadores para que companhias disponibilizem de 

forma clara e transparente informações sobre seus impactos 

econômicos, ambientais e sociais. Lançado em 1999, passou 

por cinco atualizações até a publicação dos GRI Standards, 

vigentes desde 2016. 

Global 

Reporting 

Initiative 

Framework 

do relato 

integrado 

Modelo para o relato da sustentabilidade empresarial lançado 

em 2013 e alicerçado no conceito de geração de valor em seis 

capitais: financeiro, manufaturado, natural, social e de 

relacionamento, intelectual e humano. Defende que o relato das 

organizações esteja focado na explicação da estratégia de 

atuação e de como as diversas iniciativas convergem para a 

efetividade dessa estratégia, gerando valor aos acionistas e à 

sociedade. 

International 

Integrated 

Reporting 

Council 

Tabela 4: Conceitos-chave do referencial teórico – Parte 3. Fonte: elaboração própria 

 

  



32 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

O objetivo e as condições de desenvolvimento desta pesquisa são consistentes com a abordagem 

metodológica qualitativa. Não se pressupõe, a priori, uma hipótese claramente estabelecida a 

ser testada, uma vez que o intento é explorar uma determinada realidade, com suas múltiplas 

facetas e complexidades, para a partir dela sugerir indagações e proposições – e a pelo menos 

algumas delas identificar respostas, enquanto outras seguirão em aberto para futuros estudos. 

O método qualitativo, conforme Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado e Baptista Lucio 

(2006) tem essas características como essenciais e pressupõe, inclusive, idas e vindas no 

processo de análise para refinar e aperfeiçoar as questões de pesquisa desenhadas inicialmente. 

 

Dentre os diversos métodos de pesquisa qualitativa existentes, este trabalho baseou-se no estudo 

de caso. Como aponta Yin (2005), essa estratégia é preferida para questões do tipo “como”, 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco encontra-

se em fenômenos contemporâneos. Ela também é recomendada para a compreensão de casos 

complexos e para examinar situações em que não se pode manipular comportamentos relevantes 

(YIN, 2005). 

 

O propósito deste estudo de caso é exploratório, pois, ainda de acordo com Yin (2005), um 

estudo exploratório visa o desenvolvimento de hipóteses e proposições para futuras inquirições 

adicionais. Como reforçam Marconi e Lakatos (2017), estudos exploratórios objetivam 

aumentar a familiaridade com o fenômeno, clarificar conceitos e desenvolver hipóteses. 

 

O caso selecionado para esta pesquisa foi o do Itaú Unibanco. A escolha dessa empresa é 

justificada de forma mais detalhada à frente, na seção 3.1. O estudo abrangeu a análise dos 

últimos 10 relatórios anuais publicados pelo banco (referentes ao período de 2008 a 2017), aos 

quais aplicou-se o framework proposto por Bouten et al. (2011) para avaliação da abrangência 

de relatórios, complementada por uma entrevista com a Superintendente de Sustentabilidade e 

Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco e a consulta a outros dados secundários nos sites 

institucional e de relações com investidores do banco. Os procedimentos de coleta e análise dos 

dados também são detalhados mais à frente, na seção 3.2. 
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Uma ressalva da literatura acerca dos estudos de caso, apontada por Yin (2005) e Gil (2017), é 

o risco de falta de rigor da pesquisa, possibilitando uma fragilidade metodológica que coloca 

em risco a validade interna da pesquisa. Vale ressaltar, como também ambos os autores 

argumentam, que esse problema se apresenta também em outros métodos de pesquisas e que, 

para evitá-lo, é necessário atenção aos critérios de seleção dos casos e de coleta e análise de 

dados. Nesse sentido, os procedimentos adotados para seleção e análise do caso foram descritos 

detalhadamente a seguir. 

 

Outra preocupação importante na avaliação de estudos de casos, destacada pelos dois autores 

citados anteriormente, é a dificuldade de se chegar a uma generalização científica a partir do 

estudo específico de um ou poucos indivíduos. Em linha com essa limitação, o objetivo deste 

trabalho não é o de desenvolver generalizações aplicáveis a outras empresas brasileiras. Em vez 

disso, espera-se entender melhor a experiência do Itaú Unibanco, a fim de que essa trajetória 

sirva como referência para futuros estudos sobre essa mesma companhia ou estudos similares 

a este. 

 

 

3.1. Seleção do caso 

 

 

A seleção do caso é fundamental para evitar o que Yin (2005) caracteriza como o pior cenário 

“após ter começado a coleta formal de dados, o caso acaba se revelando não viável ou representa 

um exemplo de algo diferente daquilo que você tinha a intenção de estudar” (YIN, 2005, p. 103, 

tradução da autora). 

 

Uma vez que esta pesquisa visa compreender a evolução em accountability e a relação desta 

com a gestão da sustentabilidade empresarial, os potenciais casos foram identificados a partir 

do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Quarto índice 

do tipo no mundo e pioneiro na América Latina, o ISE foi criado em 2006 e, em sua carteira 

anual, sinaliza ao mercado de capitais as empresas preocupadas com sustentabilidade, servindo 

de benchmark e referência para o investimento socialmente responsável (MARCONDES; 

BACARJI, 2010).  
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O primeiro procedimento de triagem foi o mapeamento da composição de cada carteira do ISE 

desde a sua criação (Apêndice I) e a seleção das empresas listadas em todas as edições. Ao final 

dessa etapa, os potenciais candidatos para análise eram oito: Banco do Brasil, Bradesco, 

Braskem, Cemig, CPFL, Eletropaulo, Itaú Unibanco (considerando até 2009 a presença tanto 

do Itaú Banco quanto do Unibanco, antes de promoverem a sua fusão) e Natura. 

 

Em função das limitações de tempo e recursos para a pesquisa, o estudo de oito casos seria 

inviável e, por isso, adotou-se um segundo procedimento de triagem: identificar a presença de 

metas de sustentabilidade nos últimos dois ciclos de relato das oito empresas. Esse critério foi 

adotado para garantir que os casos de estudo incluíssem a divulgação de metas e objetivos no 

tema, pelo menos nos últimos anos. Nessa etapa, identificou-se que o Bradesco, o Itaú 

Unibanco, a Cemig e a Eletropaulo prestam contas em seus relatórios sobre as metas do período 

relatado, e o respectivo desempenho ante esses objetivos, e sobre as metas previstas para o 

próximo ciclo. As empresas Banco do Brasil e a CPFL citam em seus relatórios que contam 

com metas específicas para aspectos de sustentabilidade, porém não as apresentam no 

documento. Já a Braskem e a Natura não mencionam a definição de metas para os temas 

socioambientais.  

 

Dentre as quatro empresas resultantes desses dois filtros, duas atuam no setor elétrico e duas no 

mercado financeiro. Para o propósito deste estudo, foram selecionadas inicialmente as 

instituições financeiras (Bradesco e Itaú Unibanco). A escolha foi reflexo de um importante 

movimento regulatório desse setor durante o período analisado: a definição, pelo Banco Central 

(Bacen), da obrigatoriedade de implementação de uma Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras, por meio da Resolução nº 4.327/2014.  

A norma determinou o prazo de 2015 para implementação da PRSA, com estrutura de 

governança compatível com a natureza e complexidade da instituição. A resolução 

explicitamente incentiva a participação de stakeholders no desenvolvimento e na revisão da 

Política, a cada cinco anos, pela diretoria ou conselho de administração da instituição financeira. 

Além disso, é exigido dessas companhias o mapeamento e a gestão de riscos socioambientais, 

com a definição clara de diretrizes e ações para isso, além da avaliação de efetividade dessas 

ações, permitindo o contínuo aprimoramento das organizações. 

 

Em função do prazo para elaboração deste trabalho, não foi possível agendar uma entrevista 

com o Bradesco, etapa da coleta de dados essencial para o alcance dos objetivos propostos pela 
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pesquisa. Por isso, e pelos motivos apresentados a seguir, fez-se a escolha do Itaú Unibanco 

para o estudo de caso. Yin (2005) aponta cinco fundamentos lógicos para a definição de um 

estudo de caso único: decisivo; raro ou extremo; representativo ou típico; revelador; e 

longitudinal. A seleção do Itaú Unibanco está apoiada no segundo tipo, uma vez que a 

instituição é reconhecida como referência na prestação de contas e na gestão da sustentabilidade 

empresarial. O Itaú Unibanco é a única empresa do mercado financeiro a compor o Índice de 

Sustentabilidade Dow Jones (DJSI, na sigla em inglês) desde a sua criação e também integrou 

todas as carteiras do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 (ITAÚ UNIBANCO, 

2018d). A instituição adota as diretrizes GRI de relato desde 2004 (cinco anos após a criação 

da primeira versão do framework da entidade) (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018b). 

Além disso, participa de outras inciativas voluntárias de prestação de contas em 

sustentabilidade, como o Pacto Global (desde 2003) (PACTO GLOBAL, 2018), o Programa 

Brasileiro GHG Protocol (desde 2008) (PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL, 

2018) e o CDP (desde 2010) (CDP, 2018). De acordo com o seu site institucional (ITAÚ 

UNIBANCO, 2018a), o banco recebeu no último biênio 13 reconhecimentos de sua gestão de 

sustentabilidade, com destaque para o Guia Exame de Sustentabilidade como melhor empresa 

do setor Financeiro (2016), Empresas Líderes em Transparência de acordo com o CDP Latin 

America (2016) e Época Empresa Verde como Destaque do Ano e campeão na categoria 

Finanças Verdes (2017). 

 

 

3.2. Procedimentos de análise 

 

 

A validade do constructo em estudos de caso está relacionada ao estabelecimento de 

procedimentos adequados para a coleta e análise dos dados, evitando julgamentos subjetivos, a 

seleção aleatória de informações e o encadeamento frágil de evidências (YIN, 2005). A fim de 

assegurar essa validade do constructo, a coleta e análise de dados deste estudo de caso envolveu 

a triangulação de fontes (entrevista e dados secundários). Dentre as informações secundárias, a 

pesquisa teve como foco os relatórios anuais aderentes aos princípios da Global Reporting 

Initiative (GRI) publicados pelo Itaú Unibanco nos últimos 10 anos, além dos sites institucional 

e de relações com investidores da empresa. A análise dos dados considerou, ainda, a aplicação 

de um código adaptado de Bouten et al. (2011). 
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Esse modelo permite avaliar a completude e a abrangência das informações apresentadas no 

relatório de sustentabilidade publicado pela instituição, evidenciando em que medida 

determinados aspectos são cobertos apenas com indicadores de desempenho, que podem ser 

reflexo apenas de fatores externos ou de contexto da operação, ou apresentados de forma 

estruturada, com clara determinação de objetivos e metas, políticas e práticas de gestão 

decorrentes dessa visão e indicadores de desempenho que evidenciam os avanços tangíveis 

dessa gestão (BOUTEN et al., 2011). Publicado no Accounting Forum 35, o artigo dos 

pesquisadores já foi referenciado em diversas pesquisas posteriores que investigaram a 

qualidade e abrangência de relatórios (KUMARASINGHE; WILL; HOSHINO, 2018; 

UTGÅRD, 2018; HOURNEAUX JUNIOR et al., 2017).  

 

O modelo de Bouten et al. foi construído a partir da versão G3 das Diretrizes da GRI. Uma vez 

que o período analisado aqui, dos anos-base 2008 a 2017, incluía relatórios baseados nas 

versões G3.1, G4 e Standards, a árvore de código foi adaptada às mudanças nos parâmetros das 

outras três versões. As quatro versões da árvore de análise adotadas para a pesquisa são 

disponibilizadas ao final deste trabalho (Apêndice B). Esse ajuste fez-se necessário para 

garantir a aderência do modelo aos relatórios analisados e não impactou a integridade da 

análise, uma vez que as três versões seguem a mesma lógica de estrutura com áreas, itens e os 

três tipos de informação. 

 

 

3.2.1. Passo a passo da aplicação do framework de Bouten et al. (2011) 

 

 

Cada relatório publicado no período de 2009 a 2018 (referentes às operações de 2008 a 2017) 

do Itaú Unibanco foi submetido à avaliação conforme o modelo proposto por Bouten et al. 

(2011). Dessa forma, foi possível estabelecer uma pontuação para a completude e a abrangência 

de cada um desses documentos ao longo da última década. 
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Passo 1 | Verificação da completude 

 

Consultou-se o sumário de conteúdo da GRI (obrigatório para publicações de acordo com as 

diretrizes) para identificar quais áreas e itens foram cobertos pelo documento. Dois tipos de 

análises foram realizados sobre esses dados. Primeiro, avaliou-se se todas as áreas foram 

apresentadas no relatório e atribuiu-se um percentual de áreas abrangidas, calculado pelo 

número de áreas relatadas sobre o total de áreas disponíveis na versão das diretrizes GRI 

adotada pela publicação. Em seguida, foram contabilizados os itens relatados e atribuído a cada 

relatório um percentual de completude, calculado conforme a fórmula abaixo (Figura 5). 

Importante salientar que pesquisa de Bouten et al. (2011) não atribuiu um percentual de 

completude aos relatórios analisados. A avaliação de completude dos pesquisadores focou na 

quantidade de empresas que relatavam determinado item, uma vez que o estudo visava 

investigar o conjunto dos relatórios de companhias de capital aberto da Bélgica em 2005. 

 

 

Figura 5: Percentual de completude do relatório. Fonte: elaboração própria 

 

Passo 2 | Verificação da abrangência 

 

A partir das referências do sumário de conteúdo da GRI, que indica as páginas em que os 

aspectos e indicadores estão relatados, procedeu-se à leitura desses conteúdos para identificar 

se eles cobriam os três tipos de informação propostos pela árvore de análise do conteúdo. Cada 

item foi pontuado de 1 a 3, conforme o número de tipos de informação presentes em seu relato. 

Em seguida, calculou-se o nível de abrangência do relatório conforme a fórmula de Bouten et 

al. (2011) apresentada na Figura 4 (página 29). 
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3.2.2. Entrevista com o Itaú Unibanco 

 

 

Com base nos resultados obtidos a partir da aplicação do modelo de avaliação do nível de 

abrangência dos relatórios, investigou-se com profundidade os anos ou momentos que 

registraram maior evolução na pontuação geral da empresa ou no nível de transparência sobre 

visão e objetivos. O estudo desses momentos considerou aspectos internos ou externos que 

possam ter afetado o nível de transparência sobre os temas de sustentabilidade, buscando 

identificar fatores que contribuíram para que as empresas fortalecessem sua gestão e/ou seu 

relato de sustentabilidade.  

 

Nesse ponto, foram utilizadas fontes de dados secundários, como os sites institucional e de 

relações com investidores, e realizada uma entrevista com a Superintendente de 

Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco. A entrevista teve como um de seus 

principais objetivos compreender se e como o processo anual de elaboração dos relatórios está 

relacionado com a definição e aprimoramento da estratégia de sustentabilidade do banco. 

Denise Hills ocupa a posição de executiva do banco responsável por sustentabilidade desde 

2010, tendo liderado a área nessa instituição durante grande parte do período analisado por esta 

pesquisa. Ela ingressou no Itaú em 2006, quando o banco adquiriu o Bank Boston, onde atuava 

até então. Além de Superintendente no Itaú Unibanco, Denise Hills é presidente da Rede Brasil 

do Pacto Global desde 2017 e, antes disso, ocupou o posto de vice-presidente da iniciativa de 

2015 a 2016. Ela também atua como co-chair do Steering Comittee da United Nations 

Environment Programme – Finance Initiative (UNEP-FI). Além disso, integra os conselhos do 

Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e da Comissão 

de Sustentabilidade da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).  

 

As fontes secundárias forneceram evidências para a proposição de premissas que explicariam 

as mudanças de relato e de gestão identificadas na primeira etapa de análise. Esses pressupostos 

foram apresentados na entrevista para identificar em que medida a visão corporativa sobre a 

evolução histórica do tema considerava esses aspectos. A entrevista presencial teve duração de 

aproximadamente uma hora e, nesse momento, também se buscou entender o discurso 

institucional sobre a última década de relato e gestão da sustentabilidade (o questionário da 

entrevista consta no Apêndice C). Cabe ressaltar que a entrevista não teve um caráter validador 

da análise e que as informações nela obtidas não necessariamente representaram a leitura dos 
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fatos. A intenção deste trabalho não é a de replicar a visão institucional da empresa, e sim de 

confrontá-la com outras evidências e contextos para clarificar a visão sobre os objetos de 

estudo.  
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4. ESTUDO DO CASO ITAÚ UNIBANCO 

 

 

4.1. Perfil da companhia 

 

 

Maior banco brasileiro e um dos 20 maiores no mundo, o Itaú Unibanco atua de maneira 

diversificada nos setores financeiros de atacado e varejo do Brasil e outros 20 países (ITAÚ 

UNIBANCO, 2018d). Conforme evidencia a tabela abaixo (Tabela 5), a instituição ampliou 

suas operações e alcançou ganhos de eficiência na última década, com crescimentos de 

resultado e base de clientes superiores aos de número de colaboradores e pontos de atendimento. 

 

Indicadores de porte do Itaú Unibanco 2008* 2017 

Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores (R$ bilhões) 10,6 23,9 

Ativos totais (R$ bilhões) 632,7 1.435,0 

Patrimônio líquido (R$ bilhões) 43,7 126,9 

Número de colaboradores (mil) 108,0 96,4 

Número de agências e postos de atendimento bancário (mil) 4,6 4,9 

Número de clientes (milhões) 40 60 

*Dados pós-fusão do Itaú com o Unibanco apurados no encerramento de 2008, exceto o número de clientes. Este refere-se 

ao ano de 2009, pois em 2008 o Itaú Unibanco ainda não havia eliminado duplicidades nas bases de contas e contratos 

ativos. 

Tabela 5: Indicadores de porte do Itaú Unibanco. Fonte: elaboração própria a partir dos 

relatórios 2008 e 2017 do Itaú Unibanco (ITAÚ UNIBANCO, 2009; ITAÚ UNIBANCO, 2018) 

 

O banco tem suas origens no início do século XX: o Unibanco e o Itaú, cuja fusão em 2008 

levou à criação do maior banco do Hemisfério Sul (ITAÚ UNIBANCO, 2009), foram fundados 

em 1924 e 1945, respectivamente (ITAÚ UNIBANCO, 2018d). O Itaú Unibanco é a única 

empresa do mercado financeiro a compor o Índice de Sustentabilidade Dow Jones  e o Índice 

de Sustentabilidade Empresarial da B3 desde as respectivas criações (ITAÚ UNIBANCO, 

2018d). Detentora da marca mais valiosa do Brasil, conforme levantamento da Interbrand de 

2017 (INTERBRAND, 2017), avaliada em R$ 28,2 bilhões, a instituição recebe anualmente 

premiações do mercado por suas práticas e resultados. Em 2017, destacaram-se: 
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• maior banco da América Latina e Caribe, de acordo com ranking anual S&P Global 

Market; 

• líder na América Latina e Caribe no Top 1000 World Banks da The Banker; 

• campeão na categoria Bancos do Guia Você S/A – As Melhores Empresas para 

Trabalhar; 

• eleito o melhor em quatro categorias do World's Best Investment Banks da Global 

Finance; 

• destaque em três categorias do anuário Valor Grandes Grupos (ITAÚ UNIBANCO, 

2018c). 

 

 

4.2. Estratégia e governança da sustentabilidade 

 

 

Ao longo da última década, o Itaú Unibanco teve dois momentos distintos em sua estratégia e 

estrutura de governança para a sustentabilidade empresarial. O primeiro deles ocorreu logo em 

seguida à fusão das duas empresas. Em outubro de 2008, a instituição conduziu dois painéis, 

um com colaboradores e outro com a presença também de clientes, fornecedores, representantes 

de ONGs e outras instituições financeiras. Com base nessa escuta e em estudos sobre as práticas 

de relato no Brasil e no exterior, o Itaú Unibanco definiu a Essência da Sustentabilidade, com 

oito temas prioritários para sua estratégia: transparência e governança; satisfação dos clientes; 

critérios socioambientais; diversidade; mudanças climáticas; educação financeira; micro 

finanças; e engajamento de stakeholders (ITAÚ UNIBANCO, 2009). No ano seguinte, a 

Política de Sustentabilidade da instituição foi atualizada e a estrutura de governança para 

acompanhamento e gestão das iniciativas nos oito temas materiais envolvia quatro grupos 

multidisciplinares de colaboradores, conforme mostra a tabela a seguir (Tabela 6). 
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Governança de sustentabilidade do Itaú Unibanco em 2009 

Grupo da governança de 

sustentabilidade 

Nível hierárquico de 

seus integrantes 

Periodicidade de 

reuniões 

Função 

Comitê de Acompanhamento 

da Sustentabilidade 

Conselho de 

Administração 

Anual Acompanhamento 

Comitê Executivo de 

Sustentabilidade 

Comitê Executivo (vice-

presidentes) 

Semestral Diretrizes e 

políticas 

Comitê de Sustentabilidade Diretores-Gerentes e 

Diretores 

Bimestral Estratégica 

Comissão de 

Sustentabilidade 

Superintendentes e 

Gerentes 

Mensal Operacional 

Tabela 6: Governança de sustentabilidade do Itaú Unibanco em 2009. Fonte: elaboração 

própria, com informações do Relatório Anual de Sustentabilidade 2009 (ITAÚ UNIBANCO, 

2010) 

 

Em 2011, esse contexto mudou, com a definição de uma nova estratégia de sustentabilidade, 

batizada de Mapa da Sustentabilidade. O Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 descreve as 

etapas dessa revisão. Em 2010, o banco revisitou os resultados do engajamento da Essência da 

Sustentabilidade para debatê-la e iniciou a realização de entrevistas com toda a liderança da 

instituição. Essas entrevistas foram concluídas em 2011, período em que também foram 

realizados workshops com representantes internos de diversas áreas e uma análise dos principais 

direcionadores estratégicos do Itaú Unibanco, como a sua cultura corporativa (Nosso Jeito de 

Fazer), o propósito da marca Itaú, as diversas políticas e regulamentos do banco e os 

compromissos voluntários e pactos dos quais a instituição era signatária. Nessa época, Denise 

Hills estava à frente da área de Sustentabilidade e descreveu o processo, na entrevista concedida 

para este estudo, como “de dentro para fora”. Ela comentou o desafio de engajar todas as áreas 

e garantir o alinhamento de todos com as prioridades do Mapa da Sustentabilidade, um esforço 

de “combinar a regra do jogo com todos os envolvidos”. O relato da Superintendente de 

Sustentabilidade e Negócios Inclusivos está alinhado ao processo descrito no Relatório Anual 

de Sustentabilidade 2011, que aponta a validação da nova estratégia pelo Comitê Executivo de 

Sustentabilidade do banco (ITAÚ UNIBANCO, 2012). 

 

O Mapa da Sustentabilidade do Itaú Unibanco é organizado em três focos estratégicos: Diálogo 

e Transparência; Educação Financeira; e Riscos e Oportunidades Socioambientais. Para 
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integrar esses focos à agenda do banco, quatro frentes viabilizadoras também são previstas no 

mapa: Cultura; Governança e Gestão; Incentivos; e Eficiência. Essas frentes são estruturas 

internas e transversais que permitem a incorporação dos focos por todas as áreas da instituição 

(ITAÚ UNIBANCO, 2012).  

 

O principal norteador do desenvolvimento do Mapa da Sustentabilidade foi a visão do Itaú 

Unibanco, que havia sido definida em 2009, após a fusão das duas empresas: ser líder em 

performance sustentável e em satisfação dos clientes. A Superintendente de Sustentabilidade e 

Negócios Inclusivos destacou, em sua entrevista, que desde o estabelecimento dessa visão havia 

uma necessidade latente de definir o conceito de performance sustentável. Afinal, era preciso 

ter clareza do que a visão estabelecia como objetivo principal do Itaú Unibanco. A definição 

desse conceito foi elaborada em conjunto com o Mapa da Sustentabilidade, em 2011. 

 

O Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 esclarece o conceito de performance sustentável 

como “gerar valor compartilhado para colaboradores, clientes, acionistas e sociedade, 

garantindo a perenidade do negócio” (ITAÚ UNIBANCO, 2012, p. 35). Para alcançá-la, quatro 

fatores interagem em um círculo virtuoso, como mostra a figura a seguir (Figura 6). A 

performance sustentável é alcançada por meio de: 

• diálogo permanente, parceria no desenvolvimento e atuação como agente de 

transformação na sociedade; 

• estabelecimento de relações de longo prazo e entrega de resultado financeiro aos 

acionistas; 

• equilíbrio na relação, adequação na oferta de soluções e transparência no 

relacionamento com os clientes, visado à fidelização, fortalecendo iniciativas de 

educação financeira e integrando critérios ambientais, sociais e de governança na 

análise de riscos e no desenho de produtos; 

• desenvolvimento dos colaboradores em um ambiente de meritocracia e adequado 

clima organizacional, alinhado às diretrizes de cultura do banco. 
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Figura 6: Performance sustentável. Fonte: Itaú Unibanco, 2012, p. 35 

 

A estrutura de governança da sustentabilidade do Itaú Unibanco também foi revista em 2011 

para refletir o amadurecimento e a nova estratégia de sustentabilidade. A principal mudança foi 

o estabelecimento de quatro grupos temáticos para gerenciar iniciativas específicas e promover 

o alinhamento interno e o compartilhamento de conhecimento. Na nova estrutura, o Comitê de 

Sustentabilidade e a Comissão de Sustentabilidade foram consolidados em um único fórum 

(Tabela 7). 
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Governança de sustentabilidade do Itaú Unibanco em 2011 

Grupo da governança de 

sustentabilidade 

Nível hierárquico 

de seus 

integrantes 

Periodicidade 

de reuniões 

Função 

Comitê de Supervisão da 

Sustentabilidade 
Conselho de 

Administração 

Anual Acompanhamento e 

validação da estratégia de 

longo prazo 

Comitê Executivo de 

Sustentabilidade 
Comitê Executivo 

(vice-presidentes) 

Semestral Integração entre as 

estratégias de negócio e a 

sustentabilidade 

Comitê de 

Sustentabilidade 
Diretores e 

Superintendentes 

Não definida Implementação e 

monitoramento da estratégia 

de sustentabilidade 

Grupos de Gestão 

(temáticos) 

• Diálogo e 

Transparência 

• Educação 

Financeira 

• Riscos e 

Oportunidades 

Socioambientais 

• Compromissos 

Voluntários 

Gerentes e 

Analistas 

Não definida Gestão das iniciativas em 

andamento em cada um dos 

temas, alinhamento interno e 

compartilhamento do 

conhecimento 

Tabela 7: Governança de sustentabilidade do Itaú Unibanco em 2011. Fonte: elaboração 

própria, com informações do Relatório Anual de Sustentabilidade 2011 (ITAÚ UNIBANCO, 

2012) 

 

A Superintendente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco destacou que a 

instituição passa atualmente por uma nova revisão em sua estratégia de sustentabilidade. Esse 

processo, iniciado em 2017 e a ser concluído em 2018, é descrito no Relatório Anual 

Consolidado 2017 com quatro etapas principais: 

• pesquisa on-line com colaboradores para avaliar a percepção deles sobre a 

sustentabilidade no Itaú Unibanco, conhecimento sobre as iniciativas desenvolvidas 

e sugestões de temas e modelo de atuação; 
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• três painéis com especialistas externos, outras instituições financeiras e executivos 

do banco para discutir as temáticas de responsabilidade socioambiental, 

transformação digital e impacto gerado x impacto percebido; 

• realização de pesquisa com metodologia de acompanhamento da reputação para 

avaliar a percepção de stakeholders sobre duas iniciativas de sustentabilidade do 

banco; 

• realização de 14 entrevistas individuais com os executivos do banco. 

 

A nova estratégia será comunicada ao mercado no próximo Relatório Anual Consolidado do 

banco. Na entrevista concedida para este trabalho, Denise Hills pontuou alguns dos 

questionamentos do momento atual da instituição e que estão influenciando a revisão das 

prioridades na gestão da sustentabilidade empresarial. Ela comentou que os atuais focos 

estratégicos podem estar desatualizados em relação ao contexto atual do banco, citando como 

exemplo a questão da educação financeira. Em uma economia conectada e descentralizada 

como a que vivemos, com a nova legislação trabalhista brasileira e as relações de trabalho 

reinventadas entre profissionais das novas gerações e empresas, um ponto de questionamento é 

se o viés de educar o cliente para a gestão financeira não deveria ser repensado como fomento 

ao empreendedorismo. Outro ponto importante da nova estratégia é o que a executiva chamou 

de “pegada zero”: não mais equilibrar as três dimensões da sustentabilidade para no balanço 

geral ter um saldo positivo, mas sim buscar o desenvolvimento sem deixar qualquer “pegada” 

negativa, seja ela ambiental, social ou econômica. 

 

 

4.3. Histórico do relato 

 

 

O Itaú Unibanco publica relatórios anuais de sustentabilidade de acordo com as diretrizes GRI 

desde 2004 (cinco anos após a criação da primeira versão do framework da entidade) (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2018b). Além disso, participa de outras inciativas voluntárias de 

prestação de contas em sustentabilidade, como o Pacto Global, o Programa Brasileiro GHG 

Protocol e o CDP, conforme mostra a figura a seguir (Figura 7). 
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Figura 7: Participação do Itaú Unibanco em iniciativas voluntárias de relato. Fonte: elaboração 

própria 

 

 

4.3.1. Estrutura das publicações 

 

 

Os relatórios do Itaú Unibanco entre 2008 e 2017 adotaram as seguintes versões das diretrizes 

GRI: 

• G3 > Relatórios Anuais de Sustentabilidade 2008, 2009 e 2010; 

• G3.1 > Relatórios Anuais de Sustentabilidade 2011 e 2012; 

• G4 > Relatórios Anuais Consolidados 2013, 2014 e 2015; 

• Standards > Relatórios Anuais Consolidados 2016 e 2017. 
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Em relação à organização de capítulos, os documentos também podem ser agrupados. Entre 

2008 e 2011, as publicações seguiram a mesma estrutura. Apenas em 2012 houve uma mudança 

nessa ordenação de conteúdos. Naquele ano o relatório foi dividido conforme os focos 

estratégicos definidos pelo Mapa da Sustentabilidade - a estratégia de sustentabilidade do Itaú 

Unibanco definida no ano anterior.  

 

A partir de 2013, a publicação passou a se chamar Relatório Anual Consolidado e apresentou-

se em uma estrutura significativamente diferente daquelas dos anos anteriores. Essa mudança é 

justificada no relatório de 2013 pela busca de inovação, transparência e eficiência na prestação 

de contas, unificando em um único documento os principais relatórios elaborados anualmente 

pelo banco: Formulário 20-F, o Relatório Anual e o Prospecto de Dívida do Programa de Notas 

de Médio Prazo (Programa MTN) (ITAÚ UNIBANCO, 2014). 

 

Essa mudança também marca o início da publicação do Relato Integrado do Itaú Unibanco, 

voltado ao mercado de capitais e orientado pelo framework do International Integrated 

Reporting Council (IIRC). O banco é uma das front runners do relato integrado no Brasil, grupo 

de empresas que, desde 2013, implementa o modelo do IIRC e é considerado referência no país 

no movimento do relato integrado. De acordo com Denise Hills, essa mudança do Itaú Unibanco 

para o formato de Relato Integrado e Relatório Anual Consolidado foi um verdadeiro processo 

de transformação “de fora para dentro”. Ao contrário do processo que definiu a Essência da 

Sustentabilidade em 2009, a Superintendente de Sustentabilidade e Negócios afirma que todo 

o movimento para o relato integrado foi e continua sendo discutido constantemente com os 

stakeholders. Segundo ela, as informações apuradas para o relato são utilizadas em todas as 

demais interações da instituição com seus públicos, como as reuniões com investidores, 

posicionamentos para a imprensa e relacionamento com clientes. Por meio dessa relação 

rotineira com os stakeholders, demandas de informação desses públicos são incorporadas nos 

ciclos posteriores de elaboração do relatório, criando um mecanismo contínuo de escuta e 

aprimoramento do relato. 

 

Conforme aponta o Relatório Anual Consolidado 2013, o Itaú Unibanco formou naquele ano 

um grupo de trabalho de reporting, encarregado de revisar o modelo de prestação de contas do 

banco (ITAÚ UNIBANCO, 2014). De acordo com Denise Hills, esse grupo continua muito 

atuante na instituição, agora com reuniões que ela chamou de “orgânicas”, sem periodicidade 

definida e com contínua troca entre seus membros. Na entrevista concedida para este trabalho, 
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Hills lembrou como nos anos de 2012 e 2013, quando o banco começou a trabalhar na 

reformulação de seu modelo de prestação de contas à sociedade, as reuniões e debates entre as 

áreas eram intensos, em um movimento que repercutiu por toda a instituição. A escolha desse 

grupo pelo Relatório Anual Consolidado trouxe, segundo a executiva, um dilema que até hoje 

inquieta os profissionais: para atender a todos os públicos, o relatório tem quase 500 páginas, o 

que torna a publicação por vezes desencorajante de ser lida. A cada ano a equipe implementa 

melhorias e busca aprimorar o relato, esforço percebido na análise de completude e 

abrangência, apresentada a seguir. 

 

 

4.3.2. Completude e abrangência 

 

 

Por meio da análise baseada nas árvores de conteúdo adaptadas a partir do framework de Bouten 

et al. (2011), identificou-se que todas as edições do relatório de sustentabilidade do Itaú 

Unibanco analisadas relataram todas as áreas das respectivas diretrizes GRI. Isso significa que 

na totalidade das publicações foram cobertos temas relacionados aos impactos econômicos, 

ambientais e sociais do banco.  

 

O percentual de completude foi de 100% nos quatro primeiros anos e apenas a partir de 2012 

alguns itens deixaram de ser relatados, pois foram considerados como não materiais. O gráfico 

a seguir apresenta o índice de completude (Figura 8). A seleção dos itens relatados é justificada 

em cada publicação, conforme o processo de materialidade do Itaú Unibanco. A transição das 

diretrizes G3.1 para G4 teve como principal mudança o estímulo às organizações para que 

relatassem somente aspectos materiais aos negócios, contribuindo para a concisão do relato. 
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Figura 8: Percentual de completude dos relatórios do Itaú Unibanco. Fonte: elaboração própria 

 

Na avaliação do índice de abrangência, identificou-se uma evolução, na maioria dos anos, de 

crescimento do percentual de itens para os quais o relato apresentou visão e objetivos, 

abordagem de gestão e indicadores de desempenho. O gráfico a seguir mostra os respectivos 

índices de abrangência obtidos em cada um dos relatórios (Figura 9). As exceções ao aumento 

constante do índice de abrangência foram os anos 2012 e 2017. 

 

 

Figura 9: Índice de abrangência dos relatórios do Itaú Unibanco. Fonte: elaboração própria 

 

Destaca-se que, além do crescente percentual de itens cobertos pelos três tipos de informação, 

o Itaú Unibanco também ampliou a cobertura dos demais itens com pelo menos dois tipos de 

informação. A tabela a seguir (Tabela 8) descreve os resultados obtidos a cada ano. Percebe-se 

que a partir de 2015 todos os itens são relatados com pelo menos dois tipos de informação. 
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Cobertura dos itens relatados pelo Itaú Unibanco por um, dois ou três tipos de informação 

Publicação Número de 

itens 

relatados 

Itens com três 

tipos de 

informação 

Itens com dois 

tipos de 

informação 

Itens com um 

tipo de 

informação 

Relatório Anual de 

Sustentabilidade 2008 
34 

6% 71% 24% 

Relatório Anual de 

Sustentabilidade 2009 
34 

41% 32% 26% 

Relatório Anual de 

Sustentabilidade 2010 
34 

50% 32% 18% 

Relatório Anual de 

Sustentabilidade 2011 
37 

57% 24% 19% 

Relatório Anual de 

Sustentabilidade 2012 
32 

41% 44% 16% 

Relatório Anual 

Consolidado 2013 
20 

60% 35% 5% 

Relatório Anual 

Consolidado 2014 
25 

72% 24% 4% 

Relatório Anual 

Consolidado 2015 
28 

89% 11% 0% 

Relatório Anual 

Consolidado 2016 
19 

89% 11% 0% 

Relatório Anual 

Consolidado 2017 
21 

81% 19% 0% 

Tabela 8: Cobertura dos itens relatados pelo Itaú Unibanco por um, dois ou três tipos de 

informação. Fonte: elaboração própria 

 

O relatório de 2012 marcou um momento de transição no relato do Itaú Unibanco. Como 

pontuou em entrevista a Superintendente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do banco, 

esse ano foi um período de transição na gestão, em que a instituição havia recém-definido uma 

nova estratégia de sustentabilidade e, ao longo do período, todas as áreas estavam sendo 

engajadas para alinhar essas diretrizes e discutir mecanismos para implementação, 

monitoramento e comunicação dessa estratégia. Denise Hills também afirmou que os anos de 

2012 e 2013 foram de grande discussão interna sobre o relato, o que culminou no formato do 

Relatório Anual Consolidado em 2013. 
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Em relação a 2017, a redução no nível de abrangência foi equivalente à metade daquela de 2012 

e com um universo total de itens relatados equivalente a 65% do apresentado em 2012. Em 

números absolutos, o relatório de 2017 relatou os três tipos de informação para 17 itens, 

enquanto o de 2012 relatou apenas 13 itens com essa abrangência. 

 

Vale comentar ainda o primeiro relatório da amostra, de 2008, cujo índice de abrangência foi 

de 6%. Essa publicação foi a primeira a ser elaborada depois da fusão entre Itaú e Unibanco e 

seu período de relato (janeiro a dezembro de 2008) incluía nove meses daquele ano em que as 

duas instituições operaram de forma independente uma da outra. O próprio documento ressalta 

o desafio de apresentar um relato integrado sobre os dois bancos poucos meses após a fusão 

(ITAÚ UNIBANCO, 2009). Esse período ainda inicial de consolidação das duas operações 

explica o resultado obtido na análise de abrangência. Na maioria dos itens avaliados, a 

publicação apresentava as práticas de cada banco e os respectivos indicadores de resultados, 

contemplando apenas dois dos três tipos de informação avaliados. 

 

Apenas no ano seguinte é que o relatório passou a apresentar metas e desafios. Expostos em 

quadros destacados ao longo da publicação, esses desafios para 2010 foram retomados no ano 

seguinte para a prestação de contas. O Relatório Anual de Sustentabilidade 2010 traz em uma 

tabela as metas estabelecidas para o período e o respectivo resultado, além dos desafios para o 

ano seguinte. Em 2011, a publicação novamente apresentou esse formato de prestação de 

contas, inclusive resgatando as metas de 2010 cujas ações ainda estavam em andamento no final 

do ano anterior. 

 

Ao longo dos anos, o relatório passou a trazer, de forma mais explícita, as diretrizes, objetivos 

e metas para cada aspecto da sustentabilidade gerenciado pela companhia. Em 2013, o Itaú 

Unibanco começou a inserir em seus relatórios metas com horizontes de médio e longo prazo. 

Nesse ano, as questões relacionadas à gestão e qualificação da cadeia de fornecedores foram 

relatadas com metas estipuladas para 2015 e 2020 (ITAÚ UNIBANCO, 2014). Dois anos mais 

tarde, aspectos de educação financeira (um dos focos estratégicos do Mapa da Sustentabilidade 

do Itaú Unibanco) e ambientais de água, energia, emissões e resíduos também passaram a contar 

com metas para 2020 (ITAÚ UNIBANCO, 2016). O diagrama a seguir (Figura 10), sintetiza a 

maneira como metas e objetivos foram apresentados ao longo dos anos nos relatórios. 
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Figura 10: Evolução da apresentação de metas e objetivos do Itaú Unibanco. Fonte: elaboração 

própria 

 

Na entrevista, a executiva de Sustentabilidade do banco atribuiu essa evolução ao 

amadurecimento da gestão da sustentabilidade e ao alinhamento com as áreas. Ela destacou 

ainda que o Itaú Unibanco passa atualmente por um processo de revisão de sua estratégia de 

sustentabilidade e que, a partir do próximo relatório, podem ser esperadas mais inovações e 

aperfeiçoamento da apresentação de diretrizes, visão e objetivos da instituição.  

 

Segundo Denise Hills, essa é uma característica do banco, de buscar sempre explorar o novo e 

aprender rápido com os erros de principiante. Para ela, a preocupação não é a de “não errar”, 

mas sim a de “errar logo”, para aprender rápido. Esse perfil de atuação do banco também é 

importante, em sua avaliação, para o seu papel de liderança: afinal, um líder não se limita a 

seguir o que outros já fazem. De acordo com a Superintendente de Sustentabilidade e Negócios 

Inclusivos essa busca pelo novo foi um dos principais impulsionadores da evolução na 

prestação de contas do banco. Foi essa característica que levou a instituição a adotar as mais 

recentes diretrizes da GRI assim que fossem lançadas, todas as vezes, a engajar-se no grupo de 
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front runners do relato integrado e a seguir, ainda hoje e provavelmente sempre, inquieta e 

persistente em busca da melhoria contínua do relato. 

 

 

4.4. Relação entre relato e estratégia 

 

 

A entrevista realizada com a Superintendente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú 

Unibanco teve como um de seus principais objetivos compreender se e como o processo anual 

de elaboração dos relatórios está relacionado com a definição e aprimoramento da estratégia de 

sustentabilidade do banco. Já na análise dos relatórios, foi possível perceber o alinhamento entre 

essas duas esferas, mesmo que sem a possibilidade de identificar como isso foi conduzido. 

 

O Relatório Anual de Sustentabilidade 2008 apontou que os temas materiais da publicação 

foram definidos pela Essência da Sustentabilidade, construída a partir do engajamento de 

públicos interno e externos e adotada pela instituição como norteador de temas prioritários para 

a gestão (ITAÚ UNIBANCO, 2009). Nos anos posteriores, o mesmo alinhamento da 

materialidade é percebido. Em 2012, inclusive, os capítulos do relatório refletiam os focos 

estratégicos do Mapa da Sustentabilidade, estratégia definida em 2011 como evolução da 

Essência da Sustentabilidade (ITAÚ UNIBANCO, 2013). A partir do Relatório Anual 

Consolidado 2013 a seção que explicita os parâmetros de elaboração e limites da publicação 

esclarece que o documento apresenta, de maneira integrada, a prestação de contas sobre os 

temas materiais do Mapa da Sustentabilidade e sobre os requisitos exigidos por outros 

compromissos anuais de relato, como o Formulário 20F, entregue à Securities and Exchange 

Commission (SEC), nos Estados Unidos. 

 

Denise Hills falou sobre os diferentes papeis que o relato da sustentabilidade desempenhou na 

trajetória do Itaú Unibanco ao longo da última década. Segundo ela, nos primeiros anos a 

elaboração do relatório teve função relevante na definição de diretrizes e iniciativas de gestão 

da sustentabilidade. Em primeiro lugar, o framework fornecido pelas diretrizes da Global 

Reporting Initiative permitiu identificar quais indicadores eram amplamente aceitos pelo 

mercado e garantiriam a comparabilidade do relatório com os de outras empresas. Além disso, 

o processo de elaboração de acordo com as diretrizes da entidade assegurou o engajamento 
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constante de stakeholders e o diálogo qualificado com representantes da sociedade para 

compreender quais eram suas expectativas em relação ao banco. Outro ganho trazido pela 

elaboração do relatório nos primeiros anos foi a possibilidade de conhecer práticas e indicadores 

de outras instituições financeiras e, em um processo de benchmarking, aprimorar iniciativas do 

banco. Por fim, o esforço que o desenvolvimento do relatório exige foi fundamental para o 

adequado monitoramento de indicadores-chave. 

 

A executiva afirmou que o relatório é uma “fotografia” da companhia. Ele reúne, de maneira 

unificada, tudo o que foi realizado no período e os resultados alcançados. Segundo ela, essa 

fotografia é essencial para que, a partir dela, seja possível a tomada de decisão e a 

implementação de iniciativas para aprimorar a gestão. Denise Hills argumentou que os 

indicadores propostos pela GRI, por si só, não são adequados para a gestão da sustentabilidade: 

eles não subsidiam a decisão gerencial, no dia a dia das operações. O seu papel, segundo ela, é 

o de fornecer uma visão geral e sistêmica da instituição. Na entrevista, Denise Hills A 

entrevistada destacou a relevância desse processo, especialmente nos primeiros anos após a 

fusão entre Itaú e Unibanco. A dedicação de todas as áreas para a elaboração dos Relatórios 

Anuais de Sustentabilidade estabeleceu o momento e a massa crítica necessários para a reflexão 

sobre a gestão da sustentabilidade. Iniciativas antes pontuais, como a análise de riscos 

ambientais, sociais e de governança, puderam ser enxergadas de maneira transversal e 

incorporadas na agenda estratégica do banco. 

 

Atualmente, com a evolução e maturidade da gestão da instituição financeira sobre a 

sustentabilidade empresarial, o papel do relatório foi invertido. Para a executiva, a publicação 

tem hoje essencialmente uma função de accountability perante a sociedade. O grupo temático 

de reporting, instituído em 2013, vem aprimorando a definição e apuração dos indicadores que 

evidenciam a geração de valor do Itaú Unibanco nos seis capitais do relato integrado. A 

publicação do Relato Integrado fornece a todos os públicos uma narrativa coerente e estratégica 

sobre porque o banco existe, como opera e para quais prioridades direciona sua gestão. O 

Relatório Anual Consolidado, por sua vez, é um documento de consulta e de prestação de 

contas. Ele reúne as principais informações de interesse dos diversos stakeholders e, por isso 

mesmo, o documento é extenso. Segundo Denise Hills, uma possível perspectiva para essa 

publicação é a sua disponibilização on-line, interativa, como um portal de transparência do 

banco para a sociedade.  
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Independentemente do formato adotado, o que é claro hoje no Itaú Unibanco é que a divulgação 

ampla de informações é condição necessária. Na entrevista concedida para este trabalho, a 

executiva pontuou que, atualmente, não existe o questionamento “se” o banco deveria publicar 

um relatório de sustentabilidade. Segundo ela, “essa fase passou há muito tempo e hoje a 

questão é como fazer isso com mais clareza e transparência”.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A atuação do Itaú Unibanco está alinhada à Teoria dos Stakeholders de Freeman (1984). A 

instituição reconhece a necessidade de servir a seus stakeholders e não apenas aos acionistas e 

explicita isso no conceito de performance sustentável que integra sua visão: “gerar valor 

compartilhado para colaboradores, clientes, acionistas e sociedade, garantindo a perenidade do 

negócio” (ITAÚ UNIBANCO, 2012, p. 35). O banco conta com políticas e diretrizes 

específicas para a questão da sustentabilidade, busca incorporar essa temática nos negócios 

(como a análise de risco socioambiental no crédito) e direciona recursos financeiros e humanos 

para promover accountability perante seus stakeholders. Está entre os pioneiros na prestação 

de contas da sustentabilidade empresarial tanto de acordo com as diretrizes GRI como pelo 

framework do relato integrado, sendo todos os relatórios do período analisado submetidos à 

verificação independente. Exemplo disso é a criação do grupo temático de reporting em 2013, 

que continua ativo na instituição e reúne representantes de diversas áreas, entre elas 

Sustentabilidade, Comunicação e Relações com Investidores. 

 

Os relatórios dos anos iniciais da análise (2008 a 2011) evidenciam a lógica do Tripple Bottom 

Line, proposta por Elkington (1997). A estrutura de capítulos desses Relatórios Anuais de 

Sustentabilidade organiza os conteúdos relacionados aos impactos econômicos (Negócios), 

sociais (Relacionamentos) e ambientais (Meio ambiente). Nessas publicações, inclusive, os 

temas ambientais são abordados como um subcapítulo de Relacionamentos, no entendimento 

de que representam a relação da instituição com o meio ambiente. 

 

A partir de 2011, o Itaú Unibanco fica mais próximo da visão de geração de valor 

compartilhado, proposta por Porter e Kramer (2011), com a definição do conceito de 

performance sustentável. Desde então o aprofundamento de tal visão é acelerado, culminando 

na adoção do framework do relato integrado em 2013. A partir desse ano, a instituição fortalece 

continuamente a análise de suas atividades sob a ótica da geração de valor e passa a publicar o 

Relato Integrado do Itaú Unibanco, que apresenta a estratégia, os avanços e os desafios do 

banco nos seis tipos de capitais. 
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Não foi identificada na leitura dos relatórios, nem na entrevista com a Superintendente de 

Sustentabilidade e Negócios Inclusivos, uma relação direta e explícita às dimensões-chave de 

Hart, Milstein e Caggiano (2003). Mesmo assim, é possível inferir esse alinhamento nos 

seguintes pontos: 

• no eixo interno, a incorporação da sustentabilidade no desenvolvimento de produtos 

contribui para a redução de riscos e para a inovação e reposicionamento da 

instituição. São exemplos disso no caso do Itaú Unibanco a adoção de critérios 

socioambientais na avaliação de riscos para concessão de crédito e os produtos 

alinhados aos desafios de mobilidade e empoderamento feminino. Além disso, as 

iniciativas de ecoeficiência da instituição contribuem para a redução de custos, 

contabilizada e divulgada nos últimos quatro relatórios em quadros que destacam os 

projetos desenvolvidos e seus resultados ambientais e financeiros; 

• no eixo externo, o processo de desenvolvimento do “Jeito de Fazer” em 2008 e 2009 

é um exemplo de fortalecimento das capacidades institucionais e aprendizagem de 

novas competências externas. Como descrito por Denise Hills na entrevista, esse 

processo buscou aproveitar o que cada empresa tinha como pontos fortes – como a 

disciplina e organização do Itaú e a leveza e informalidade do Unibanco – para criar 

um novo banco que fosse além da simples soma das duas instituições fundadoras. 

Outros paralelos possíveis no eixo externo são o constante engajamento com 

públicos externos e a busca por inovação no relato, que contribuem para a reputação 

da instituição e para a sua trajetória de crescimento. 

 

Avaliando especificamente o histórico de relato do Itaú Unibanco, é possível um paralelo com 

a pesquisa de Ionela-Corina (2016). A autora identificou a tendência das organizações de 

adotarem rapidamente as mais recentes versões das normas GRI, refletida no crescente número 

de relatórios com a versão G4 nos anos de 2013 a 2015. No caso do Itaú Unibanco, o 

pioneirismo em incorporar ao relato as novas diretrizes da entidade sempre que eram lançadas 

foi uma constante. O relato migrou para as versões G3.1, G4 e Standards no mesmo ano de suas 

publicações, de forma voluntária.  

 

Outra correlação possível é com o estudo de Sethi, Martell e Demir (2017). Os autores 

identificaram que as organizações envolvidas em iniciativas internacionais ou do setor 

financeiro têm maior inclinação de apresentar informações mais detalhadas. Ao analisar a 

experiência do Itaú Unibanco é possível afirmar que o contínuo aprimoramento do relato estava 
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relacionado ao compromisso do banco em atender os princípios voluntários assinados. Denise 

Hills descreveu isso em sua entrevista como o perfil da instituição de estar sempre à frente, 

buscando romper fronteiras e antecipar tendências, inclusive aquelas relacionadas à demanda 

por informações por parte dos stakeholders. 

 

Ao confrontar os resultados obtidos neste estudo de caso com aqueles relatados por Bouten et 

al. (2011), percebe-se a diferenciação do Itaú Unibanco em relação aos níveis de completude e 

abrangência. A pesquisa de Bouten et al. trouxe uma visão consolidada das empresas de capital 

aberto belgas que refletia índices de abrangência. Segundo os autores, apenas quatro 

companhias relataram dois tipos de informação para todos os itens. O Itaú Unibanco, por sua 

vez, apresenta desde 2015 pelo menos dois tipos de informação para cada item relatado, sendo 

que para mais de 80% dos itens a instituição oferece os três tipos de informação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

O caso do Itaú Unibanco retrata uma experiência de compromisso com a prestação de contas. 

A instituição testou formatos para apresentar com transparência seus resultados a todos os 

stakeholders e buscou sempre estar alinhada às mais atuais tendências e diretrizes de relato. 

Esse esforço envolveu pessoas e recursos financeiros, e só foi possível porque a instituição 

comprometeu-se com a empreitada e a liderança apoiou o desafio encarado pelas equipes. 

 

O relatório de sustentabilidade do Itaú Unibanco é atualmente uma referência entre as 

companhias, especialmente para adoção do framework do relato integrado. E a pesquisa 

desenvolvida neste estudo de caso reforça essa percepção do mercado. Submetido à avaliação 

de um modelo previamente adotado na literatura para verificar a capacidade de accountability 

por meio da avaliação de completude e abrangência, o relatório do Itaú Unibanco apresentou 

níveis de abrangência superiores a 80% nos últimos três anos. Mais do que isso, a evolução 

positiva na prestação de contas é percebida de forma consistente ao longo da última década, 

com o aumento de itens cobertos por dois ou três tipos de informação. As novidades anunciadas 

pela executiva do banco em entrevista podem representar um novo salto na forma de relato da 

instituição e são novamente um exemplo que pode ser observado e compreendido por outras 

companhias para que estas também aprimorem suas práticas de relato. 

 

Como toda trajetória, o caso do Itaú Unibanco não está livre de críticas e desafios. A instituição 

tem atualmente um documento de 500 páginas para comunicar-se com todos os stakeholders, 

cuja leitura não é uma empreitada fácil. A redação, em nome da concisão, assume que o leitor 

já conhece o negócio da instituição e o mercado financeiro, temas que não necessariamente 

qualquer indivíduo conhece em detalhes. Uma possível alternativa é direcionar a publicação 

com versões para públicos específicos ou disponibilizá-la em um formato que permita buscas 

intuitivas do conteúdo, facilitando o acesso à informação de interesse do leitor. 

 

A análise do percentual de completude evidenciou uma importante mudança no paradigma de 

relato a partir de 2013, com o lançamento das diretrizes G4 da GRI e o movimento do relato 

integrado. A partir de então, os relatórios passaram a focar nos aspectos materiais às 

organizações, sem a necessidade de responder a todos os indicadores propostos pelo framework 
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da GRI. Dessa forma, a completude de um relato não está mais relacionada ao atendimento de 

100% dos aspectos propostos, e sim ao seu alinhamento com o negócio e os temas materiais 

para a estratégica da companhia. Diante disso, uma oportunidade para estudos futuros é a de 

desenvolver um indicador mais adequado para a avaliação de completude do relato do que 

aquele proposto por Bouten et al. (2011). Um dos possíveis caminhos para isso seria a 

correlação entre temas materiais e estratégia de negócio da organização relatora. 

 

Este trabalho permitiu compreender melhor a experiência do Itaú Unibanco e aplicar em um 

exemplo prático do mercado teorias da gestão e do relato da sustentabilidade. Os objetivos 

propostos pela pesquisa foram atingidos, pois, identificou-se que: 

• a avaliação de completude conforme Bouten et al. (2011) apontou que os relatórios do 

Itaú Unibanco abrangeram, ao longo de todo o período, aspectos econômicos, 

ambientais e sociais; 

• a avaliação de abrangência conforme Bouten et al. (2011) evidenciou níveis crescentes 

de apresentação dos aspectos materiais de forma ampla, com os três tipos de informação 

avaliados (visão e objetivos, abordagem de gestão e indicadores de desempenho). Nos 

últimos três anos analisados, o nível de abrangência dos relatórios do Itaú Unibanco foi 

superior a 80%; 

• o papel do relato em sustentabilidade, no caso do Itaú Unibanco, foi nos anos iniciais 

fundamental para a estruturação da gestão e da governança no tema e atualmente é 

valorizado pela instituição para a prestação de contas. Como afirmou Denise Hills na 

entrevista concedida para este trabalho, não existe um questionamento no banco sobre 

“se” vai relatar, e sim a busca contínua por aprimorar o formato dessa prestação de 

contas. 

 

O alcance desses resultados deve ser reconhecido, entretanto, diante das limitações do método 

empregado. Como estudo de caso, essa pesquisa não pode ser generalizada a outros casos. Sua 

contribuição está na ampliação do conhecimento acerca de experiências empresariais, com o 

estudo aprofundado sobre o Itaú Unibanco na última década de relato. Este Trabalho Aplicado 

pode subsidiar futuros estudos nesse campo e ser usado por outras empresas em processos de 

benchmarking ou por estudantes interessados no tema. Futuros estudos podem complementar 

esta pesquisa considerando os próximos anos de relato do Itaú Unibanco ou ainda outras 

empresas do setor financeiro, possibilitando a comparação de trajetórias e resultados.  



62 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução n. 4.327, de 25 de abril de 2014. Disponível 

em: <http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf>. Acesso em: 4 

mar. 2018. 

 

BARRUTIA, JM. et al. Review: from Rio to Rio+20: twenty years of participatory, long term 

oriented and monitored local planning?. Journal of Cleaner Production. 106, Bridges for a more 

sustainable future: Joining Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU) 

and the European Roundtable for Sustainable Consumption and Production (ERSCP) 

conferences, 594-607, nov. 1, 2015. ISSN: 0959-6526. 

 

BARKEMEYER, R. et al. What happened to the 'development' in sustainable development? 

Business guidelines two decades after Brundtland. Sustainable Development. 22, 1, 15-32, jan. 

2014. ISSN 0968-0802. 

 

CUADRADO-BALLESTEROS, B.; GARCÍA-SÁNCHEZ, IM.; FERRERO, JM. How are 

corporate disclosures related to the cost of capital? The fundamental role of information 

asymmetry. Management Decision. 7, 1669, 2016. ISSN: 0025-1747. 

 

BOUTEN, L. et al. Corporate social responsibility reporting: A comprehensive picture? 

Accounting Forum. 35, Special issue: Social and Environmental Accounting and 

Accountability, 187-204, jan. 1, 2011. ISSN: 0155-9982. 

 

BRADFORD, M. et al. Corporate sustainability reporting and stakeholder concerns: is there a 

disconnect?. Accounting Horizons. 31, 1, 83-102, mar. 2017. ISSN: 08887993. 

 

CDP. Site institucional – avaliação dos questionários do Itaú Unibanco. 2018. Disponível em: 

<www.cdp.net/pt/responses/9578?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fpt%2Frespo

nses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3DITA%25C3%25

9A&queries%5Bname%5D=ITA%C3%9A>. Acesso em: 5 maio 2018. 

 

CLARKSON, P. M. et al. Revisiting the relation between environmental performance and 

environmental disclosure: an empirical analysis. Accounting, Organizations and Society. 33, 

303-327, jan. 2008. ISSN: 0361-3682. 

 

COMISSÃO BRASILEIRA DE ACOMPANHAMENTO DO RELATO INTEGRADO. 

Site institucional. 2018. Disponível em: <www.relatointegradobrasil.com.br/>. Acesso em: 3 

mar. 2018. 

 

CRANE, A. et al. Contesting the value of "creating shared value". California Management 

Review. 56, 2, 130-153, 2014. ISSN: 00081256.  

 

CORMIER, D.; LEDOUX, MJ.; MAGNAN, M. The informational contribution of social and 

environmental disclosures for investors. Management Decision. 8, 1276, 2011. ISSN: 0025-

1747. 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf
https://www.cdp.net/pt/responses/9578?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fpt%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3DITA%25C3%259A&queries%5Bname%5D=ITA%C3%9A
https://www.cdp.net/pt/responses/9578?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fpt%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3DITA%25C3%259A&queries%5Bname%5D=ITA%C3%9A
https://www.cdp.net/pt/responses/9578?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fpt%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3DITA%25C3%259A&queries%5Bname%5D=ITA%C3%9A
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/www.relatointegradobrasil.com.br/


63 

 

 

ECCLES, R.G.; KRZUS, M.P.; RIBOT, S. The integrated reporting movement: meaning, 

momentum, motives and materiality. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2015. (Wiley corporate 

F&A series). ISBN: 9781118646984. 

 

ECCLES, R. G.; PERKINS, K. M.; SERAFEIM, G. How to become a sustainable company. 

MIT Sloan Management Review, p. 43-50, verão 2012. 

 

ELKINGTON, J. 25 years ago I coined the phrase “triple bottom line.” Here’s why it’s time 

to rethink it. Harvard Business Review, 2018. Disponível em: <https://hbr.org/2018/06/25-

years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it>. Acesso em: 

2 jul. 2018. 

 

______. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books, 2012. ISBN: 

9788576801238. 

 

FREEMAN, R. E. Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984.  

(Pitman series in business and public policy). ISBN: 0273019139. 

 

______. The stakeholders approach revisited. Zeitschrift für Wirtschafts – und 

Unternehmensethik. 2004. 

 

FRIEDMAN, M. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York 

Times Magazine, set. 1970. ISBN: 978-3-540-70818-6. 

 

GARCÍA-SÁNCHEZ, I.; NOGUERA-GÁMEZ, L. Integrated information and the cost of 

capital. International Business Review. 26, 959-975, out. 2017. ISSN: 0969-5931.  

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN: 

9788522458233. 

 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Site institucional. 2018. Disponível em: 

<www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>. Acesso em: 3 mar. 2018. 2018a. 

 

______. Banco de dados. 2018. Disponível em <http://database.globalreporting.org/>. Acesso 

em: 3 mar. 2018. 2018b. 

 

______. Sustainability Reporting Guidelines Version 3.0. 2006 

 

______. Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1. 2011 

 

______. G4 Sustainability Reporting Guudelines: Implementation Manual. 2013 

 

______. Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2016. 2016 

 

HAHN, R.; KUHNEN, M. Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, 

theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production. 5, 

2013. ISSN: 0959-6526. 

 

https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it
https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://database.globalreporting.org/


64 

 

HAHN, R.; LÜLFS, R. Legitimizing negative aspects in GRI-Oriented sustainability 

reporting: a qualitative analysis of corporate disclosure strategies. Journal of Business Ethics. 

3, 401, 2014. ISSN: 01674544. 

 

HART, S. L. Beyond greening: strategies for a sustainable word. The Harvard Business 

Review. 75, 1, 66-76, jan. 1997. ISSN: 00178012. 

 

HART, S. L.; MILSTEIN, M. B.; CAGGIANO, J. Creating sustainable value. The Academy 

of Management Executive. 2, 56, 2003. ISSN: 0896-3789. 

 

HERBOHN, K.; WALKER, J.; MONICA LOO, H. Y. Corporate social responsibility: the 

link between sustainability disclosure and sustainability performance. Abacus. 50, 4, 422-459, 

dez. 2014. ISSN: 00013072. 

 

HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ-COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. 

Metodología de la investigación. Mexico: McGrawHill, 2006. ISBN: 9789701057537. 

 

HOURNEAUX JUNIOR, F. et al. Strategic aspects in sustainability reporting in oil & gas 

industry: the comparative case-study of Brazilian Petrobras and Spanish Repsol. Ecological 

Indicators. 72, 203-214, jan. 2017. ISSN: 1470160X. 

 

IONELA-CORINA, C. Corporate responsibility reporting according to Global Reporting 

Initiative: an international comparison. Audit Financiar. 14, Iss 136, p. 424-435 (2016). ISSN: 

1844-8801. 

 

INTEGRATED REPORTING. Site institucional. 2018. Disponível em: 

<http://integratedreporting.org/>. Acesso em: 3 mar. 2018. 

 

______. The International <IR> Framework. 2013. 

 

INTERBRAND. Ranking das Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2017. 2017. Disponível 

em: <www.interbrand.com/wp-content/uploads/2018/01/Best-Brazilian-Brands-2017.pdf>. 

Acesso em: 5 jul. 2018. 

 

ITAÚ UNIBANCO. Site institucional. Disponível em: <www.itau.com.br/sobre/>. Acesso em: 

27 abr. 2018. 2018a. 

 

______. Site de relações com investidores https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores. 

Disponível em: <www.itau.com.br/sobre/>. Acesso em: 27 abr. 2018. 2018b. 

 

______. Relatório Anual de Sustentabilidade 2008. 2009. Disponível 

em:<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RA_2008_PT.pdf?title=Relat%C3%B3ri

o%20Anual%20-%202008>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual de Sustentabilidade 2009. 2010. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2009pt.pdf?title=Relat%C3%B3rio%20

Anual%20-%202009>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

http://integratedreporting.org/
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.interbrand.com/wp-content/uploads/2018/01/Best-Brazilian-Brands-2017.pdf
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/sobre/
https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
https://www.itau.com.br/sobre/
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RA_2008_PT.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202008
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RA_2008_PT.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202008
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2009pt.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202009
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2009pt.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202009


65 

 

______. Relatório Anual de Sustentabilidade 2010. 2011. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2010PT.pdf?title=Relat%C3%B3rio%20

Anual%20-%202010>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual de Sustentabilidade 2011. 2012. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2011.pdf?title=Relat%C3%B3rio%20An

ual%20-%202011>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual de Sustentabilidade 2011. 2012. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2011.pdf?title=Relat%C3%B3rio%20An

ual%20-%202011>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual 2012. 2013. Disponível em: 

<www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/2012/pt/downloads/ItauUnibanco-

RA2012.pdf.> Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual Consolidado 2013. 2014. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/2013RAO_port.pdf?title=Relat%C3%B3rio%20

Anual%20Consolidado>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual Consolidado 2014. 2015. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/2014RAO_port.pdf?title=Relat%C3%B3rio%20

Anual%20Consolidado>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual Consolidado 2015. 2016. Disponível 

em:<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_RAC_2015_port.pdf?title=Relat%C

3%B3rio%20Anual%20Consolidado%20-%202015>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual Consolidado 2016. 2017. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_RAC_2016_port.pdf?title=Relat%C3%

B3rio%20Anual%20Consolidado%20-%202016>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

 

______. Relatório Anual Consolidado 2017. 2018. Disponível em: 

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_RAC_2017_port.pdf?title=Relat%C3%

B3rio%20Anual%20Consolidado%202017>. Acesso em: 27 abr. 2018. 2018c. 

 

______. Relato Integrado 2017. 2018. Disponível em:  

<www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_Itau_2017_BR.pdf?title=R

elato%20Integrado%202017>. Acesso em: 27 abr. 2018. 2018d. 

 

JAMES, M. L. The benefits of sustainability and integrated reporting: an investigation of 

accounting majors' perceptions. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2014. 

 

KPMG. KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting. 2017, Disponível 

em: 

<https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf>. 

Acesso em: 12 maio 2018. 

 

file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2010PT.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202010
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2010PT.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202010
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2011.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202011
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2011.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202011
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2011.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202011
file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/%3cwww.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/RAS2011.pdf%3ftitle=Relat%25C3%25B3rio%20Anual%20-%202011
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_Itau_2017_BR.pdf?title=Relato%20Integrado%202017
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_Itau_2017_BR.pdf?title=Relato%20Integrado%202017
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_Itau_2017_BR.pdf?title=Relato%20Integrado%202017


66 

 

KUMARASINGHE, S.; WILL, M.; HOSHINO, Y. Enhancing performance by disclosing 

more: some evidence from Japanese companies. Pacific Accounting Review (Emerald Group 

Publishing Limited). 30, 1, 110-128, jan. 2018. ISSN: 01140582. 

 

MARCONDES, A. W.; BACARJI, C. D. ISE – Sustentabilidade no mercado de capitais. 

Report, 2010. ISBN: 978-85-64086-00-5. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 

Atlas, 2010. 2010. ISBN: 9788522457588. 

 

ONU. Agenda 21. Disponível em: <www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. 

Acesso em: 21 abr. 2018. 

 

ONU BR. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 3 mar. 2018. 

 

PACTO GLOBAL. Banco de dados dos relatórios COP. 2018. Disponível em: 

<www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants>. Acesso em: 5 maio 2018. 

 

PÉREZ-LÓPEZ, D.; MORENO-ROMERO, A.; BARKEMEYER, R. Exploring the 

relationship between sustainability reporting and sustainability management practices. Business 

Strategy & the Environment (John Wiley & Sons, Inc). 24, 8, 720-734, dez. 2015. ISSN: 

09644733. 

 

PORTER, M.; KRAMER, M. Criação de valor compartilhado. Harvard Business Review – 

Brasil, p. 16-32, jan. 2011. 

 

PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL. Participantes do Registro Público de 

Emissões. 2018. Disponível em: <www.registropublicodeemissoes.com.br/participantes>. 

Acesso em: 5 maio 2018. 

 

RUEDIGER, M. A. et al. Políticas públicas para o desenvolvimento sustentável: dos mínimos 

sociais dos objetivos de desenvolvimento do milênio à agenda multissetorial e integrada de 

desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2018. ISBN: 978-85-68823-51-1. 

 

SETHI, S.; MARTELL, T.; DEMIR, M. An evaluation of the quality of corporate social 

responsibility reports by some of the world's largest financial institutions. Journal of Business 

Ethics. 140, 4, 787-805, fev. 15, 2017. ISSN: 01674544. 

 

UTGÅRD, J. Retail chains' corporate social responsibility communication. Journal of Business 

Ethics. 147, 2, 385-400, jan. 8, 2018. ISSN: 01674544. 

 

WCED, United Nations World Commission on Environment and Development. Our 

Common Future Report (1987). Gale: Cengage Learning, 2009. 813p. ISBN: 978-1-4144-3714-

9. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. ISBN: 

9788577806553. 

 

ZADEK, S. The path to corporate responsibility. Harvard Business Review, p. 1-8, dez., 2004.  

file:///C:/Users/Carol%20Jungmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TT5U6Y1P/www.registropublicodeemissoes.com.br/participantes


67 

 

APÊNDICE A – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO ISE 

 

 

 

Composição da carteira do ISE 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

AES Tiete X X X X X X X X X X X

Acesita X X

All América Latina X X

Anhanguera X X

Aracruz X X X

Arcelor BR X

B2W X X X X

Banco do Brasil X X X X X X X X X X X X X

Belgo Mineira X

BicBanco X X X X X

Bradesco X X X X X X X X X X X X X

Braskem X X X X X X X X X X X X X

BRF X X X X X X X X

CCR X X X X X X X X X X

Celesc X X X X X

Cemig X X X X X X X X X X X X X

Cesp X X X X X X X X X

Cielo X X X X X

Coelce X X X X X X X X X

Copasa X X X X

Copel X X X X X X X X X X X X

Copesul X

CPFL X X X X X X X X X X X X X

Dasa X X X X X

Duratex X X X X X X X X X X

Ecorodovias X X X X X X X

EDP X X X X X X X X X X X X

Eletrobras X X X X X X X X X X X

Eletropaulo X X X X X X X X X X X X X

Embraer X X X X X X X X X X X

Engie X X

Tractebel X X X X X X X X X X X

Even X X X X X X X

Fibria X X X X X X X X X

Fleury X X X X X

Gerdau X X X X X X X X X

Gol X

Inds Romi X X

Iochpe-Maxion X X X

Itaú Banco X X X X

Itaú Unibanco X X X X X X X X X

Itaúsa X X X X X X X X X

Inds Romi X X

Iochpe-Maxion X X X

Itaú Banco X X X X

Itaú Unibanco X X X X X X X X X

Itaúsa X X X X X X X X X

JSL X

Klabin X X X X X
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Composição da carteira do ISE (cont.) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Light X X X X X X X X X X X

Localiza X

Lojas Americanas X X X X

Lojas Renner X X X X

Metalúrgica Gerdau X X X X X X X X X

MRV X X

Natura X X X X X X X X X X X X X

Odontoprev X

Oi X

Perdigão X X X X

Petrobrás X X

Redecard X X X

Sabesp X X X X X X X X

Sadia X X

Santander X X X X X X X X

SulAmerica X X X X X X X X

Suzano Papel e Celulose X X X X X X X X X

Suzano Petroquímica X X

Tam X

Telefônica X X X X X X X X

Telemar X X X X

Tim X X X X X X X X X X

Ultrapar X X X X

Unibanco X X X

Usiminas X

Vale X X X X X

VCP X X X X

Weg X X X X X X X X

Fonte: http://isebvmf.com.br/carteiras-e-questionarios-3?locale=pt-br
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APÊNDICE B – ÁRVORES DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

 

 

As árvores de conteúdo apresentadas a seguir espelham as versões G3, G3.1, G4 e Standards 

da Global Reporting Initiative e são baseadas na árvore de conteúdo de Bouten et al. (2011). 

 

 

Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Dimensão 2: Tipos de informação

Desempenho social - 

práticas trabalhistas e 

trabalho decente

Diversidade e igualdade de 

oportunidades

Relações entre trabalhadores e a 

governança

Saúde e segurança no trabalho

Treinamento e educação

Transporte

Geral

Emprego

Biodiversidade

Emissões, efluentes e resíduos

Produtos e serviços

Desempenho 

econômico

Desempenho 

ambiental

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G3

Dimensão 1: Conteúdo

Desempenho econômico

Presença no mercado

Impactos econômicos indiretos

Materiais

Conformidade

Energia

Água
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G3 (continuação)

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Compliance

Rotulagem de produtos e serviços

Comunicaões de marketing

Conformidade

Concorrência desleal

Desempenho social - 

direitos humanos

Conformidade

Saúde e segurança do cliente

Comunidade

Corrupção

Políticas públicas

Práticas de segurança

Desempenho social - 

sociedade

Desempenho social - 

responsabilidade pelo 

produto

Direitos indígenas

Liberdade de associação e negociação 

coletiva

Trabalho infantil

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

Práticas de investimento e de processos 

de compra

Não discriminação
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Geral

Desempenho social - 

práticas trabalhistas e 

trabalho decente

Emprego

Relações trabalhistas

Saúde e segurança no trabalho

Treinamento e educação

Igualdade de remuneração entre 

mulheres e homens

Diversidade e igualdade de 

oportunidades

Transporte

Desempenho 

ambiental

Materiais

Energia

Água

Biodiversidade

Emissões, efluentes e resíduos

Produtos e serviços

Conformidade

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G3.1

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Desempenho 

econômico

Desempenho econômico

Presença no mercado

Impactos econômicos indiretos
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Práticas de segurança

Reparação

Desempenho social - 

responsabilidade pelo 

produto

Saúde e segurança do cliente

Rotulagem de produtos e serviços

Comunicações de marketing

Privacidade do cliente

Conformidade

Desempenho social - 

sociedade

Comunidades locais

Corrupção

Políticas públicas

Concorrência desleal

Conformidade

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G3.1 (continuação)

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Desempenho social - 

direitos humanos

Práticas de investimento e de processos 

de compra

Não discriminação

Liberdade de associação e negociação 

coletiva

Trabalho infantil

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

Direitos indígenas

Avaliação
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Mecanismos de queixas e reclamações 

relativas a impactos ambientais

Produtos e serviços

Conformidade

Transporte

Ambiental

Materiais

Energia

Água

Biodiversidade

Emissões

Efluentes e resíduos

Geral

Avaliação ambiental de fornecedores

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G4

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Econômica

Desempenho econômico

Presença no mercado

Práticas de compra

Impactos econômicos indiretos
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Avaliação de fornecedores em direitos 

humanos

Mecanismos de queixas e reclamações 

relacionadas a direitos humanos

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

Práticas de segurança

Direitos indígenas

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Social - direitos 

humanos

Investimentos

Não discriminação

Liberdade de associação e negociação 

coletiva

Trabalho infantil

Diversidade e igualdade de 

oportunidades

Mecanismos de queixas e reclamações 

relacionadas a práticas trabalhistas

Avaliação

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G4 (continuação)

Igualdade de remuneração entre 

mulheres e homens

Avaliação de fornecedores em práticas 

trabalhistas

Social - práticas 

trabalhistas e trabalho 

decente

Emprego

Relações trabalhistas

Saúde e segurança no trabalho

Treinamento e educação
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Conformidade

Social - 

responsabilidade pelo 

produto

Saúde e segurança do cliente

Rotulagem de produtos e serviços

Comunicações de marketing

Privacidade do cliente

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI G4 (continuação)

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Conformidade

Social - sociedade

Comunidades locais

Combate à corrupção

Políticas públicas

Concorrência desleal

Mecanismos de queixas e reclamações 

relacionadas a impactos na sociedade

Avaliação de fornecedores em impactos 

na sociedade
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI Standards

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Tópicos econômicos

Desempenho econômico

Presença no mercado

Impactos econômicos indiretos

Conformidade ambiental

Concorrência desleal

Tópicos ambientais

Materiais

Energia

Água

Biodiversidade

Emissões

Efluentes e resíduos

Práticas de compra

Combate à corrupção

Avaliação ambiental de fornecedores
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Nível 1: Áreas Nível 2: Itens

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

VO (visão e objetivos)

FG (forma de gestão)

ID (indicador de desempenho)

Tópicos sociais

Emprego

Relações trabalhistas

Saúde e segurança no trabalho

Treinamento e educação

Diversidade e igualdade de 

oportunidades

Privacidade do cliente

Conformidade socioeconômica

Trabalho infantil

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

Avaliação em direitos humanos

Liberdade de associação e negociação 

coletiva

Não discriminação

Árvore de análise do conteúdo - versão GRI Standards 

Dimensão 1: Conteúdo

Dimensão 2: Tipos de informação

Práticas de segurança

Direitos indígenas

Saúde e segurança do cliente

Marketing e rotulagem

Comunidades locais

Avaliação social de fornecedores

Políticas públicas
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DA ENTREVISTA 

 

 

1. Na sua opinião, de que forma o relato de sustentabilidade do Itaú Unibanco contribui 

para a gestão de sustentabilidade do banco? Poderia citar algum exemplo que 

evidencie como o primeiro afeta ou é afetado pelo segundo? 

 

2. Pela análise dos relatórios, percebemos três marcos importantes de mudança na gestão 

e relato de sustentabilidade: a Essência da Sustentabilidade (2009), o Mapa de 

Sustentabilidade e o conceito de Performance Sustentável (2011) e o movimento para 

o Relato Integrado X Relatório Anual Consolidado (2013). Em que medida e de que 

forma o engajamento de stakeholders e a prestação de contas em sustentabilidade 

influenciaram esses momentos? 

 

3. Neste trabalho, estudamos a completude e a abrangência do relato em sustentabilidade 

do Itaú Unibanco. Pela análise aplicada, verificou-se uma evolução constante nesses 

indicadores ao longo da última década, exceto pelo Relatório Anual de 

Sustentabilidade 2012. Nesse ano, identificamos uma redução no nível de exposição 

dos objetivos, metas e abordagem de gestão do Itaú Unibanco. Da perspectiva interna 

da companhia, quais fatores poderiam explicar esse retrato? 

 

4. Na análise de abrangência, identificamos que o Relatório Anual Consolidado do Itaú 

Unibanco apresenta melhorias a cada ano que contribuem para a apresentação clara 

dos objetivos, práticas e indicadores de desempenho em cada aspecto material. Na sua 

opinião, quais fatores explicam essa constante melhoria da publicação? 

 

5. De que forma o Itaú Unibanco avalia a efetividade da prestação de contas para os 

stakeholders? Poderia citar algum exemplo de como a publicação é avaliada ou 

percebida por clientes, colaboradores, acionistas e sociedade? 

 

6. Em 2013, o Itaú Unibanco instituiu o Comitê Específico de Reporting. De que forma 

esse grupo atuou, especialmente em relação ao diálogo com stakeholders, e em que 

medida contribuiu para a nova estrutura do Relatório Anual Consolidado de 2013? 

 

7. Nos últimos anos, o Itaú Unibanco vem apresentando, em seu relatório, metas de 

médio e longo prazo: gestão da cadeia de fornecedores desde 2013 e ambientais e de 

educação financeira a partir de 2015. Na sua opinião, o processo de relato contribuiu 

para o desenvolvimento desses compromissos? Se sim, poderia exemplificar? 

 


