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Resumo 

O consumo desenfreado dos recursos disponíveis no mundo fez com que a sociedade vivesse 

em um conflito quando o assunto é sustentabilidade. A adesão voluntária de relatórios de 

sustentabilidade, os quais aumentem a transparência e a integridade das empresas, vem se 

tornando prática comum para a publicação dos desempenhos sustentáveis nas organizações. 

O Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização multistakeholder, que não possui fins 

lucrativos e desenvolve uma estrutura de Relatórios de Sustentabilidade adotada por várias 

organizações em todo o mundo.  

Desta forma, este trabalho tem por objetivo desenvolver um relatório de sustentabilidade, 

baseado no GRI, auxiliando no estabelecimento de metas, aferindo o desempenho e gerindo 

mudanças para operações mais sustentáveis, utilizando um escopo desenvolvido pelo mesmo, 

com as padronizações universais (GRI 101, 102 e 103) e as padronizações de tópicos 

específicos (GRI 200 – Econômica, 300 – Ambiental e 400 – Social), as quais são consideradas 

as bases para o pilar da sustentabilidade ambiental. 

Os dados dos tópicos específicos serão levantados através do diagnóstico da situação 

econômica, ambiental e social da empresa estudada, a partir da identificação das ações 

econômicas, ambientais e sociais dentro da mesma durante os anos de 2017, 2018 e 2019. Para 

tal identificação, será realizada uma análise documental como auxílio de profissionais dos 

setores que terão seus dados expostos no relatório final de sustentabilidade, juntamente com 

dados abertos à comunidade. 

O resultado esperado ao final deste trabalho será a publicação do primeiro relatório de 

sustentabilidade da organização objeto de estudo, referente ao ano de 2019, utilizando o modelo 

internacionalmente creditado pelo GRI. 

E como conclusão, pode-se verificar a importância dos relatórios de sustentabilidade com base 

no GRI para a transparência de suas ações perante a todos os interessados, apresentando uma 

alta relevância tanto para a Responsabilidade Econômica quanto para Responsabilidade 

Socioambiental da organização. 
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