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Resumo:  
 

O presente estudo teve como objetivo geral verificar o nível de adesão das empresas 
brasileiras de base florestal, mais especificamente do setor de celulose e papel, às 
diretrizes propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), no que se refere aos 
indicadores de desempenho ambiental. Para tanto, identificaram-se as empresas de 
celulose e papel que publicam informações de desempenho ambiental por meio de 
relatórios de sustentabilidade e, utilizando o método de análise de conteúdo, as 
diferentes ações ambientais informadas por elas, relacionando-se estas ações aos 
indicadores ambientais propostos nas diretrizes GRI. Dessa forma, foi possível 
detectar o nível de adesão às diretrizes. Posteriormente, um estudo de caso foi 
realizado para verificar as motivações que levaram uma das empresas analisadas a 
aderir às referidas diretrizes. O referencial teórico foi fundamentado na revisão de 
literatura sobre questões que permeiam o tema gestão ambiental, o setor florestal 
brasileiro, mais especificamente o setor de celulose e papel, e os fundamentos acerca 
das diretrizes GRI para relatórios de sustentabilidade. O critério para a escolha das 
empresas de baseou no ranking das maiores empresas do setor, por vendas, definido 
no estudo divulgado pela revista Exame Melhores e Maiores (EXAME, 2010), o que 
totalizou 23 empresas. Destas, apenas oito empresas possuem publicações intituladas 
como Relatório de Sustentabilidade, seis delas seguindo as diretrizes GRI, e uma 
divulga ações ambientais em seu Balanço Social. Apenas duas empresas, a Fibria 
Celulose S.A. (3ª colocada no ranking), e a Celulose Irani S.A. (13ª colocada no 
ranking) atendem a todos dos indicadores de desempenho ambiental propostos pela 
GRI, alcançando, portanto, 100% de adesão. 
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