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TÍTULO: Sistematização dos Indicadores de 

Sustentabilidade na SulAmérica 

 

INTRODUÇÃO 

A SulAmérica Seguros, Previdência e Investimentos entende sustentabilidade como 

um tema estratégico dentro de sua linha de negócios e pretende investir em 

melhorias de processos, produtos e serviços que estejam cada vez mais alinhadas a 

sua missão, visão e valores.  Tornando-se assim uma empresa economicamente 

lucrativa, ambientalmente correta e socialmente justa. Por isso, desde 2008, a 

companhia reporta indicadores de sustentabilidade utilizando a metodologia da 

Global Reporting Initiative (GRI) e vem, anualmente, desenvolvendo novas 

iniciativas que reforçam esse compromisso e posicionamento estratégico. 

Em 2009, a SulAmérica criou um sistema de governança da sustentabilidade através 

do Comitê de Sustentabilidade que, em 2011, passou a ser um Comitê de 

governança que assessora e se reporta diretamente ao Conselho de Administração. 

No ano do estabelecimento do Comitê também foi criada a área de 

Sustentabilidade Empresarial que é responsável pela gestão e implantação dos 

diversos programas, iniciativas e projetos de responsabilidade social e investimento 

social privado, além de trabalhar como um órgão disseminador dos conceitos de 

sustentabilidade junto aos diversos stakeholders da SulAmérica.  

Também em 2009, foi estabelecido que um dos objetivos estratégicos e dos valores 

corporativos da empresa seria Estar Comprometida com a Sustentabilidade. Essa 

medida visa à implantação de processos e sistemas de gestão que tenham como 

finalidade a sustentabilidade dos negócios e o desenvolvimento sustentável das 

comunidades em que a empresa atua ou está inserida. 

A companhia também definiu os Pilares de Sustentabilidade que visam organizar as 

iniciativas da empresa de forma a tornar mais claro e objetivo o entendimento da 

empresa sobre como a sustentabilidade permeia os negócios. 
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Figura 1: Pilares de Sustentabilidade SulAmérica 

 

JUSTIFICATIVA E ORIGEM DO PROJETO 

Em 2009, com a decisão de criação de uma área de Sustentabilidade Empresarial, a 

companhia passou a investir em novas iniciativas como integrar a carteira do Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa e elaborar um Inventário 

de Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), que foram agregadas ao já extenso 

portfólio de indicadores da GRI. Com essas decisões, o número de indicadores 

monitorados aumentou significativamente, trazendo um problema logístico para a 

área responsável pelo acompanhamento e compilação desses dados. 

Foi então que a Superintendente de Sustentabilidade Empresarial, Adriana Boscov, 

buscou alternativas de “sistemas de prateleira”, ou, sistemas disponíveis no 

mercado, para gestão desses indicadores. A maioria dos sistemas encontrados era 

de origem estrangeira, muitas vezes não continham opções para iniciativas 

nacionais como o ISE e com a customização tornavam-se caros demais. Além disso, 

uma vez instalado o sistema, a empresa deveria pagar uma manutenção, muitas 

vezes com um custo muito elevado, o que inviabilizou a de compra desse sistema. 

Foi então que Adriana convocou a analista de sustentabilidade, Jean Espinosa, para 

encontrar uma solução “caseira” para o desenvolvimento de um sistema, 

inicialmente focado na coleta dos dados referentes a GRI.  

Nesse período, a área de Tecnologia da Informação (TI) da SulAmérica, acabava de 

migrar os sistemas de e-mail e rede da companhia para a plataforma Google, no 



 

 

CASE: Sistematização dos Indicadores de Sustentabilidade SulAmérica Página | 5  

 

qual todas as informações ficam hospedadas na nuvem1. Em conversa com a equipe 

de TI, Jean foi informada sobre a possibilidade de desenvolver um site a partir da 

ferramenta Google Sites2, a qual com algum treinamento básico, ela conseguiria 

desenvolver um sistema de coleta que possibilitaria a utilização de diversos usuários 

simultaneamente e gerando um controle total das informações pela equipe de 

sustentabilidade. O Google Sites é uma ferramenta do Google que permite a criação 

online de sites e que atrelado ao Google Docs3, ferramenta de edição de 

documentos em tempo real por várias pessoas, traz agilidade no processo de coleta 

de dados. 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

O objetivo principal do projeto foi sistematizar a coleta de dados de todos os 

indicadores de sustentabilidade da SulAmérica para a criação de uma rotina no 

processo de acompanhamento e monitoramento desses indicadores, além de um 

banco de dados de fácil acesso por todos os envolvidos no processo. 

Os objetivos específicos do projeto foram: 

 Encontrar uma solução com um custo benefício melhor que as ferramentas de 

prateleira e que pudesse ser customizado às necessidades da SulAmérica; 

 Possibilitar o gerenciamento da informação pela equipe de sustentabilidade 

de forma a ter maior facilidade no acesso e controle dos dados; 

 Possibilitar que vários usuários utilizassem o sistema simultaneamente; 

 Reduzir a troca de e-mails entre usuários e a equipe de sustentabilidade de 

forma a diminuir o fluxo que sobrecarregava a caixa de entrada da equipe 

                                                           
1
 Refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo 

de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet, Podendo ser acessado de 

qualquer lugar do mundo. 

2
 Ferramenta da Google, que permite aos usuários sem conhecimento de HTML criar web sites simples. 

3
 Ferramenta da Google, que permite aos usuários criar e editar documentos online ao mesmo tempo 

compartilhar em tempo real com outros usuários. 

http://sites.google.com/
http://sites.google.com/
http://www.criarsites.com/tag/assistente-de-criacao-de-sites/
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envolvida bem como da rede da companhia, devido ao volume de envio de 

arquivos “pesados” como apresentações em power point, vídeos e imagens; 

 Possibilitar que cada usuário seja identificado, inclusive apontando as 

mudanças de informação realizadas a qualquer momento em qualquer 

indicador por qualquer usuário; 

 Agilizar o processo de reporte, evitando troca de e-mails e arquivos entre 

usuários e a equipe responsável. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Com o objetivo de agilizar e de organizar o processo de coleta de dados de 

sustentabilidade, foi desenvolvido um site que agrupa todos os questionários e todos 

os documentos necessários para comprovar os dados reportados pelos funcionários 

da SulAmérica sobre diversas iniciativas. 

Em setembro de 2011, foi iniciado o projeto, analisando primeiramente os 

indicadores de sustentabilidade GRI e o modo que de elaboração dos formulários 

com as perguntas. Neste período foi realizado um treinamento com a equipe de TI 

da SulAmérica, onde foram desenvolvidos os formulários na ferramenta Google 

Docs e, posteriormente, alocados dentro da ferramenta Google Sites. O formulário é 

a ferramenta mais utilizada no Google Docs, que facilita a criação de questionários, 

automatizando o processo de design da página e trazendo vários estilos de 

perguntas pré-construídas. Os formulários criados no Google Docs podem ser 

acessados diretamente por meio de links, enviados por e-mail para resposta ou 

inseridos em páginas web, conforme foi feito na página de Indicadores de 

Sustentabilidade. As respostas coletadas são automaticamente inseridas em uma 

planilha, facilitando a geração de estatísticas. 
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Figura 1: Criação e edição de um formulário Google Docs. 

 

 

Figura 2: Formulário do Google Docs hospedado no Google Sites. 
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Figura 3: Planilha no Google Docs com as respostas do formulário. 

 

Durante três meses, o site foi desenvolvido e, em dezembro de 2011, foi 

disponibilizado para os usuários responderem os formulários. Após a primeira coleta, 

iniciada no período citado, com término, em janeiro de 2012, o site sofreu outra 

reformulação, já que verificou-se que precisava de melhorias, com uma linguagem 

mais clara definindo as premissas e evidências necessárias para cada indicador. 

Este processo durou cerca de dois meses e foi realizado através de reuniões com as 

áreas e usuários respondentes do site. Foi por meio desses feedbacks que 

elaborou-se um manual do usuário (ver Anexo III), já que muitos não conseguiam 

acessar o site e anexar documentos, que seriam utilizados posteriormente pela 

auditoria externa. 

 Após o término da coleta de dados GRI, surgiu a ideia de incluir outros 

questionários de sustentabilidade, uma vez que muitos usuários eram os mesmos e 

já conheciam o processo. Portanto, em 2012, foram inseridos todos os demais 

questionários (ISE, Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, Guia Exame 

de Sustentabilidade e Balanço Social da CNSeg), que antes eram controlados via e-

mail, em um único site. Isso possibilitou uma maior agilidade no processo, sem troca 

de e-mails e de documentos em word. 
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O site é acessado por mais de 150 funcionários da SulAmérica que reportam os 

dados do GRI trimestralmente, semestralmente ou anualmente dependendo do 

indicador. O site é dividido por indicadores, tendo 5 menus e os usuários só tem 

acesso aos questionários que são de sua responsabilidade. 

 

Figura 4: Tela inicial do site Indicadores de Sustentabilidade. 

 

O usuário deve estar logado no e-mail da SulAmérica para ter acesso ao site, 

através do menu no próprio e-mail do usuário. Após o acesso direto ao site, o o 

mesmo localiza o indicador de sua responsabilidade e acessa uma página que 

contém o formulário, a resposta do ano anterior, as premissas e evidências 

necessárias para reporte e comprovação dos dados, além de documentos oficiais do 

próprio questionário.  

 

BENEFÍCIOS E RESULTADOS OBTIDOS 

O projeto tem dois principais benefícios: o ganho de produtividade e a 

sistematização das informações. 

 Agilidade –  o novo processo evitou o disparo de mais de 150 e-mails entre os 

usuários do sistema e a área e sustentabilidade O site possibilita que vários 

usuários tenham acesso ao questionário ao mesmo tempo. Além disso, os 
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funcionários que alimentam  o site podem editar informações em tempo real, 

o que gera agilidade no processo. 

 Número de usuários – O site não tem limite de usuários. A partir do momento 

que novos funcionários entram na companhia e são responsáveis por 

responderem a indicadores de sustentabilidade, eles são adicionados ao site 

e instantanemante tem acesso às suas páginas. 

 Número de iniciativas agregadas – Hoje são cinco iniciativas agregadas ao 

site: GRI, ISE, Inventário de Emissões, Balanço Social CNSeg e Guia Exame 

de Sustentabilidade.  

 Auditoria – O site está integrado com o processo de auditoria. Tanto a 

auditoria interna quanto a externa tem acesso ao site, as respostas dos 

usuários e aos documentos que servem como evidências das respostas.  

 Organização – Todos os documentos ficam armazenados no Google Docs em 

pastas nomeadas com cada iniciativa. Este método possibilita a organização 

e a facilidade na hora que procurar documentos de determinados indicadores. 

Antes o processso era feito através do e-mail e tinha a impossibilidade de 

organização. 

 Acessibilidade: desde a implantação do sistema, a área de sustentabilidade 

tem acesso imediato às informações mais atualizadas mo sistema. 
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Figura 5: Organização em pastas dos formulários no Google Docs. 

 

 

CONCLUSÃO  

Diante do case apresentado, podemos afirmar que a criação de um sistema para a 

consolidação dos indicadores de sustentabilidade proporcionou agilidade e 

confiabilidade ao processo de coleta de informações de sustentabilidade.  

Ao passar de centenas de e-mails trocados pelos diversos usuários e seus gestores, 

para um acesso ao sistema para incluir a resposta e depois apenas trocas 

esporádicas para ajustes, percebemos que o processo se tornou mais dinâmico e 

menos cansativo para os usuários. A sistematização trouxe benefícios com a 

melhora na qualidade da informação, otimização das fases do processo e a 

consequente economia de custos, pois o sistema foi desenvolvido em uma 

ferramenta já utilizada pela Companhia. 

A partir de 2012, o site auxiliará a SulAmérica a reportar os seus indicadores de 

sustentabilidade com a mesma frequência que os indicadores financeiros, que são 

reportados trimestralmente. 
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LISTA DE ANEXOS 

ANEXO I – Apresentação do site de coleta de dados de sustentabilidade 

Descrição: apresentação com as telas do sistema e fluxo do processo de coleta. 

Nome do arquivo: Anexo I_Apresentação do site de coleta de dados de 

sustentabilidade_SulAmérica 

 

ANEXO II – Planilha de indicadores de sustentabilidade SulAmérica 

Descrição: planilha contendo a lista de todos os indicadores de sustentabilidade 

geridos pelo sistema. 

Nome do arquivo: Anexo II_ Planilha de indicadores de sustentabilidade 

SulAmérica 

 

ANEXO III – Apresentação Manual do Usuário 

Descrição: apresentação disponibilizada a todos os usuários do sistema com o 

passo a passo para inclusão das respostas e evidências necessárias. 

Nome do arquivo: Anexo III_Apresentação Manual do Usuário_SulAmérica 

 

 


