
Produzir um relatório de sustentabi-
lidade on-line é como concorrer a 
um alto cargo público. Mais difícil do 

que parece, não importa como seja fei to, 
alguém sempre achará um de fei to. Ainda 
assim, os prós e os contras, vale o esforço.

Para mui tas empresas, um relatório 
de sustentabilidade on- line, cujo con teú-
do esteja pri ma ria men te na internet — e 
não no formato impresso ou PDF — pare-
ce uma escolha pragmática. Afinal, o pro-
cesso de produção economiza mui to em 
relação a custos de impressão, de trans-
porte e de pegada ecológica.

Entre ou tros be ne fí cios, o web repor
ting pode tornar mais administrável o tra-
balho da equipe elaboradora do relató-
rio. Para aqueles que têm dificuldade em 
obter feed back de informação dentro da 
própria empresa, essa alternativa costu-
ma facilitar as revisões mesmo de pois 
de fei ta a publicação. Com ela, também 

se pode atua li zar o con teú do com mais 
freqüência, trabalhando em tempo real.

No entanto, a principal vantagem pa-
rece estar no fato de que o relatório on- 
line po ten cia li za o alcance da mensagem 
total de sustentabilidade. Corporações 
que vei cu lam suas informações so cioam-
bien tais pela Internet e estimulam a inte-
ração têm  maior chance de obter interes-
se viral do que aquelas que apresentam 
o con teú do trancado em um caderno im-
presso ou em PDF.

Empresas veteranas em re la tó rios, 
como a BP, Ford, HP, Telefônica, O2 e 
Nokia, integram o seleto e crescente gru-
po de com pa nhias que usam seus web-
sites como meio primário para reportar 
suas ações, seus re la tó rios on- line de-
monstram atraen tes be ne fí cios estraté-
gicos. Bem fei tos, au men tam o valor do 
documento para os stakeholders e, por 
conseqüência, para a própria empresa.

CaraCterístiCas-Chave
Companhias interessadas nesse tipo 
de formato devem considerar algumas 
características e também po ten ciais 
armadilhas:
Pai nel de dados – Ferramentas de internet 
permitem uma apresentação de dados 
mais efetiva e inovadora do que re la tó rios 
engessados. Um pai nel de indicadores de 
desempenhos- chave — ambos in cluí dos 
no relatório ou dis po ní veis em uma jane-
la pop-up separada — ajudam a  criar uma 
imagem clara da performance da corpo-
ração, possibilitando que os lei to res ava-
liem, sem mui to esforço, o seu progresso. 
A HP, por exemplo, condensa as suas mé-
tricas de performance em um pai nel de 
fácil referência e comparação. Quan do o 
lei tor se le cio na um ícone ao lado de um 
indicador específico, a métrica aparece 
em um quadro ou gráfico bem desenha-
do para ajudá-lo a enxergar a contínua 
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fácil navegação. Melhor visto do que des-
crito, o relatório on- line da BP é um exce-
lente exemplo. Seu mapa de sustentabili-
dade mun dial leva os lei to res a vi sua li zar 
operações e ter contato com estudos de 
caso em diferentes re giões.
Engajamento – Re la tó rios on- line ofere-
cem po ten cial ilimitado para o feed back 
dos públicos de interesse, estimulando 
o seu engajamento. Por usar estatísticas 
da web, as empresas podem estimar me-
lhor  quais stakeholders estão lendo seus 
documentos e também os seus pontos 
de interesse, o que ajuda no refinamen-
to dos processos e no melhor reconheci-
mento de necessidades.

Mesmo não tendo produzido re la-
tó rios nesse estilo, a Timberland e a 
Seventh Ge ne ra tion figuram entre as 
com pa nhias que adotam plataformas de 
mí dias so ciais on- line para engajar seus 
stakeholders em questões de responsa-
bilidade corporativa. A Seventh Ge ne ra
tion, por exemplo usa a  JustMeans, uma 
página de re la cio na men to, para mobili-
zar os stakeholders no concurso Spheres 
of In fluen ce (Esferas de In fluên cia). Os lei-
to res, por exemplo, estão mais encoraja-
dos a submeter suas novas  idéias inspira-
das pelo mais recente relatório, Corporate 
Cons cius ness (Cons ciên cia Corporativa), 
da empresa. A companhia pretende re-
compensar a melhor  idéia com um prê-
mio em di nhei ro e a implementação do 
plano vencedor.

De sa fios
Os re la tó rios on- line impõem, no entanto, 
de sa fios que podem desencorajar os mais 
resistentes ao uso da mídia eletrônica:
Organização – Como os websites parecem 
não ter fron tei ras e pos suem inúmeras op-
ções de inserção de con teú dos, a tendên-
cia é in cluir mais informações do que em 
um relatório impresso. Nesse caso, o risco 
é o de sacrificar a usabilidade e navegabi-
lidade com cada megabyte de informação 
adi cio nal, es pe cial men te, se o documen-
to não contém hyperlinks para re la cio nar 
informações. Uma análise ma te rial ain da 
é o melhor guia para determinar con teú-
do e in cluir cada último estudo de caso e 
programa na publicação.

O relatório de sustentabilidade 2007–
08 da Ford administra esse desafio mui to 
bem. O número de títulos e subtítulos fica 
em um mínimo ra zoá vel. Mui tos subtítu-
los como “progresso” e “estudos de caso” 
são mantidos consistentes ao longo das 
seções para permitir aos lei to res facilida-
de ao navegar pelos con teú dos. O famoso 
índice Global Reporting Ini tia ti ve oferece 
hyperlinks para seções do relatório.
Repetição – Já que os re la tó rios on- line não 
são ne ces sa ria men te li nea res, existe uma 
tendência a repetir informações ao invés 
de usar hyperlinks. Esse item po de ria ser-
vir melhor a au diên cia on- line, oferecendo 
ao lei tor a possibilidade de clicar em um 
simples ícone para conhecer um determi-
nado termo ou definição na forma de um 
overlay (janelas que aparecem quando se 
passa o mou se em cima) ou um pop up. 
Isso pou pa ria quem consulta da redun-
dância de definições ou de ter que migrar 
para uma nova página.
Acessibilidade – A adoção de um relatório 
on- line não significa que a empresa pode-
rá abrir mão de ou tras formas de comu-
nicação da mensagem de sustentabilida-
de. Cada empresa precisa ava liar forma e 
função e escolher um conjunto de me-
didas que assegurem o alcance de sua 
mensagem a grupos- chave de stakehol
ders. Algumas corporações que publicam 
seus re la tó rios on- line, como a Colga-
te- Palmolive, parecem ignorar os lei to-
res off- line, que não lêem documentos 
pela internet.

Por que ou tras com pa nhias não estão 
publicando os seus re la tó rios na rede? Tal-
vez por conta da dificuldade em organizar 
e apresentar dados de ma nei ra útil, acessí-
vel e engajadora dos públicos de interesse. 
Mais do que uma peça para reportar ações 
e resultados, o documento on- line consis-
te em um processo interativo de educação 
dos stakeholders. A des pei to das even tuais 
dificuldades de início, pos sí veis de supe-
rar com o tempo, espera- se que mais em-
presas venham a utilizar a internet para  
mostrar suas práticas sus ten tá veis. ❧
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evolução da empresa. A GE, por sua vez, 
postou medições de performance em 
seu site junto com o relatório impresso de 
2007, publicado em PDF.
Relatório pes soal – Dá ao lei tor a oportuni-
dade de se le cio nar e fazer down load de 
seções distintas de con teú do dos re la tó-
rios em um único PDF. Essa característica 
pro por cio na ao lei tor mais concentrado 
ou àquele que prefere tirar có pias dis-
por de um con teú do se le cio na do quando 
não estiver conectado à internet. Um bom 
exemplo é a versão da Nokia. Mais e mais 
empresas com relatório on- line estão incor-
porando essa  idéia para melhorar o acesso 
e usabilidade dos seus documentos.
Ma pea men to – Re la tó rios na Internet per-
mitem interatividade e nível de organiza-
ção su pe rio res aos impressos. Ma pear, em 
particular, ajuda as empresas a organizar 
uma enorme quantidade de informação 
em um formato vi sual men te atrativo e de 
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