
O relatório Um Futuro Melhor analisa 
nossos progressos no sentido de tornar a BT 
uma empresa líder em sustentabilidade  
e responsabilidade social. Este breve 
resumo mostra nossa atuação nas quatro 
áreas em que concentramos nosso trabalho 
no ano de 2012 – Mais Conectividade; 
Mais com Menos; Uma Vida Melhor e 
Uma Empresa Melhor – e como estamos 
contribuindo para criar um futuro melhor 
para a BT e nossos acionistas. Relatório Um Futuro Melhor on-line  

www.bt.com/betterfuture

Relatório Anual on-line 
www.bt.com/annualreport

Veja neste sumário:Leia nosso relatório on-line: 

Compartilhe nosso relatório: Relatório Anual de 2012: Nosso orgulho por reconhecimentos em: 

Nosso relatório completo, na versão on-line, 
fornece mais detalhes sobre o nosso desempenho 
em 2012. Você também vai encontrar uma 
série de histórias que mostram como estamos 
utilizando nossos insights, tecnologia e 
capacitação para levar mais benefícios aos nossos 
clientes e comunidades em todo o mundo. 
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Mensagem do nosso Presidente  
e de nosso CEO

Contribuímos de muitas maneiras 
positivas para a sociedade, para  
a economia e o ambiente que nos 
cerca, e essas contribuições se dão 
através de nossos profissionais, 
produtos e serviços, além da 
utilização responsável que 
fazemos dos recursos disponíveis. 
Sabemos que há muito a ser feito 
para enfrentar os desafios com 
que a sociedade se depara, e que 
precisamos tomar a iniciativa  
se quisermos atingir nossa ambição 
de liderança. 
Nossa estratégia Um Futuro Melhor define  
a forma que encontramos para chegar a uma 
posição de liderança em sustentabilidade  
e responsabilidade social. Nossa estratégia 
evolui sempre alinhada às mudanças do nosso 
ambiente operacional e à visão de negócios  
de nossos acionistas.

Sobre nossos relatórios

Divulgamos anualmente um relatório  
de desempenho. O mais recente cobre  
o período de 1º de abril de 2011 a 31 de março 
de 2012 (2012).  Apresentamos informações 
relevantes para nossos acionistas. Nosso 
relatório completo possui certificação LRQA 
(LRQA - Lloyd’s Register Quality Assurance)  
em concordância com a norma AA1000 (AS)  
de gestão da Responsabilidade Social 
Corporativa e inclui as diretrizes GRI G3 
(Iniciativa de Relatório de Sustentabilidade). 

Nossa estratégia  
Um Futuro Melhor 

Ian Livingston 
CEO

Mais Conectividade 
Queremos que todos se beneficiem de uma 
sociedade mais conectada, seja quem for  
e esteja onde estiver.

Leia mais on-line  
em Mais Conectividade 

Mais com Menos 
Acreditamos que a BT pode ser uma “força 
do bem na rede”, oferecendo serviços que 
contribuam para que possamos viver dentro 
dos limites ambientais do nosso planeta.

Leia mais on-line  
em Mais com Menos

Uma Empresa Melhor
Para nós, existem algumas áreas de 
fundamental importância, que as empresas 
que se denominam responsáveis precisam 
considerar e gerenciar.

Leia mais on-line  
em Uma Empresa Melhor

Um ano atrás, a meta de ser “uma empresa líder em sustentabilidade 
e responsabilidade social” passou a integrar nossas prioridades 
estratégicas. Desde então, o que temos feito? O que há ainda para 
fazer? Através deste breve resumo você terá uma ideia, mas  
o relatório Um Futuro Melhor on-line é bem mais abrangente.

A fibra é o nosso futuro 
Achamos que nosso investimento de £ 2,5 bilhões tem sido bem 
empregado. Oferecer banda larga por fibra ótica para todo o Reino 
Unido significa que pessoas e empresas podem compartilhar 
e trabalhar juntas de forma muito mais fácil. Prosseguimos 
implantando fibra ótica de maneira muito mais rápida do que  
em praticamente qualquer outro lugar do mundo. Isso traz uma série 
de possibilidades para as empresas, como chamadas de vídeo  
e soluções de videoconferência, e oferece recursos para que se 
trabalhe de casa – enfim, permite que se trabalhe de modo mais 
inteligente. Por meio de parcerias com governos centrais, locais  
e com a União Europeia, estamos chegando a locais onde, de outra 
forma, não seria economicamente viável chegar.

A sociedade está enfrentando grandes desafios. 
Para dar conta deles, estabelecemos objetivos 
bastante ousados, que serão incorporados à nossa 
estratégia Um Futuro Melhor ainda este ano.

 
Mas 2012 não deixou de apresentar desafios

Desde 1997, registramos 60% de queda em nossas medições  
de emissão de carbono. Naquele ano prometemos reduzir nossas 
emissões em 80% até 2020. A promessa está mantida. Porém, está 
ficando mais difícil avançar na proposta de utilizar energia eólica 
e solar para atingir nossa meta, uma vez que precisamos de maior 
clareza nas políticas e regulamentações públicas. Precisamos pensar 
grande – o que significa que precisamos ter o apoio de nossos 
clientes, parceiros e fornecedores. Por mais difícil que pareça, o único 
caminho para garantir sucesso a nossos acionistas é manter nossos 
clientes satisfeitos e motivar nossos profissionais, sem perder o foco 
na sustentabilidade de nossa sociedade e do meio ambiente.

Sir Michael Rake 
Chairman 
Maio de 2012

Sir Michael Rake 
Chairman

Uma Vida Melhor 
Nossa tecnologia e nossos profissionais 
desempenham um papel importante 
apoiando pessoas em todo o mundo e 
contribuindo para melhorar suas vidas.

Leia mais on-line  
em Uma Vida Melhor

Leia mais on-line em
Declaração do Painel de Liderança
Nosso impacto econômico
Índice GRI

Ian Livingston 
CEO 
Maio de 2012
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“Resolver tudo ao primeiro chamado” é o nosso 
critério quando se trata de atendimento ao cliente. 
Ele indica se e com que frequência nós cumprimos 
as promessas feitas ao cliente. 

Nosso principal indicador de desempenho 
Melhoria no atendimento ao cliente
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Queremos que todos se beneficiem  
de uma sociedade mais conectada,  
seja quem for e esteja onde estiver.

Investir em banda larga por fibra ótica
Nós aceleramos a implementação de banda  
larga por fibra ótica no Reino Unido este ano, 
investindo capital e recursos profissionais para 
concluir o projeto um ano antes do previsto.  
A demanda dos clientes por velocidades mais altas 
é o nosso maior incentivo para a implementação 
da banda larga com redes de fibra ótica. Assim, 
as pessoas se conectam com mais facilidade e as 
empresas podem fazer negócios com mais rapidez 
e inteligência, com economia de tempo e menor 
emissão de carbono.

Nosso investimento também vai permitir que todos 
tenham acesso às informações e serviços de saúde, 
educação e governo. 

Melhor atendimento ao cliente 
Fazemos o que está ao nosso alcance para 
acertar, manter nossas promessas, facilitar e 
simplificar o contato e a forma de lidar com os 
clientes e parceiros. 

Ninguém deve precisar entrar em contato 
conosco uma segunda vez para resolver algo.  
Em 2012, 82% dos clientes residenciais  
que nos ligaram obtiveram uma solução para  
seu problema com uma única chamada, 
economizando seu tempo e o nosso, sem 
frustrações para nenhuma das partes.

Sessenta por cento de nossas interações com os 
clientes de varejo da BT agora seguem o modelo 
‘self-service’, no qual o cliente controla quando, 
onde e como vai interagir conosco.

Cada vez mais usamos a mídia social para  
oferecer suporte a consultas e problemas 
comuns, pois isso é o que os clientes nos pedem.  
Estes canais incluem nossas próprias páginas  
de ajuda, fóruns LiveChat e de comunidades, 
além de Twitter, Facebook e YouTube. O número 
de seguidores da nossa conta @BTCare no Twitter 
cresceu 62% em 2012.

 

Expandir a inclusão digital 

Muitas pessoas já desfrutam dos benefícios sociais 
e financeiros da conexão à Internet pela nossa rede. 
Nossa campanha Get IT Together está ajudando  
a conectar aqueles que ainda não acessam a web. 
Desde o seu lançamento em 2010, 52 mil pessoas 
já utilizaram os recursos do site da campanha.

Pretendemos futuramente fazer com que mais 
pessoas estejam conectadas, através de uma série 
de programas e concentrando esforços nos lugares 
mais desfavorecidos, onde não é expressivo  
o acesso a serviços e conteúdos de banda larga. 

Apesar da dificuldade, nós estabelecemos a ousada 
meta de levar acesso on-line a 100 mil pessoas até 
o final de 2012. 

Valerie, que fez parte do nosso projeto local  
em Cornwall, fala da sensação ao descobrir  
o ambiente on-line:  
 

 

É muito bom para manter contato.  
A conexão com minha família é 
imediata, e eu me sinto mais perto 
deles. Estou vendo meus netos 
crescerem. A Internet tornou minha 
vida bem mais fácil.  

Nós temos diversos outros projetos de inclusão 
digital em andamento mundo afora.

Leia mais on-line em 
- Atendimento ao cliente e experiência   
- Nossas atividades de inclusão digital  
- Como protegemos dados, privacidade e segurança  
- Segurança na Internet para crianças

Mais Conectividade

de visitas semanais ao site BT.com

1.9mA fibra é o nosso futuro 

10 milhões de residências e estabelecimentos do Reino 
Unido já contam com fibra ótica, que deverá conectar dois 

terços das edificações do país até o final de 2014 
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Desenvolvendo soluções mais 
inteligentes
O setor de TI terá um papel fundamental na 
transição para uma economia de baixa emissão 
de carbono – estimativas sugerem que a TI pode 
ajudar a reduzir globalmente as emissões de CO2 
em 15% até 2020. 

(www.smart2020.org)

Estamos levando a nossos clientes soluções mais 
inteligentes, com menor impacto de carbono.  
Por exemplo, o sistema automatizado de economia  
de energia que desenvolvemos para as 350 filiais  
da Banca Cívica, na Espanha, reduz a emissão  
de CO2 em um quarto, além de diminuir a conta  
de energia elétrica em € 400 mil (£ 346 mil) por ano. 

Miguel Angel Castro, Diretor de Eficiência da Banca 
Cívica, explica que

A instalação de um sistema com 
sensor de movimentos nos protege 
do aumento no preço da eletricidade. 
Somente nos dois últimos anos, o preço 
por unidade subiu algo em torno de 
33%. Nosso novo sistema reduz os 
níveis de consumo em 25% , na média, 
dependendo da filial – o que é um 
resultado excelente.

 
No Reino Unido, a lei de Compromisso de Redução 
de Carbono (Carbon Reduction Commitment) 
levou à maior utilização de tecnologias de 
medição inteligente, permitindo que as empresas 
entendam o consumo de energia em tempo real.  
Na BT estamos equipando 150 prédios novos a 
cada mês com esse sistema. No entanto, nem tudo 
é tão simples: o retorno sobre esses investimentos 
pode demorar mais que o esperado, tornando mais 
difícil a escolha de priorizar essas iniciativas em 
detrimento de oportunidades de curto prazo.

Repensando produtos 
Estamos trabalhando com fornecedores  
e parceiros para criar produtos que produzam menos 
resíduos e sejam mais sustentáveis do ponto  
de vista ambiental. Um de nossos parceiros é o 
Centro de Engenharia de Projeto da Universidade  
de Cambridge. 

O diretor do centro, Professor John Clarkson, afirma:

O design busca a solução para 
problemas reais. A humanidade tem  
um desafio sem precedentes pela 
frente, que é criar um futuro sustentável 
para que possamos deixar o planeta  
do jeito que gostaríamos de encontrá-lo.  
É com orgulho que firmamos esta 
parceria com a BT, com quem dividimos 
a liderança do trabalho para desenvolver 
um kit de ferramentas para o projeto 
Designing our Tomorrow (Projetando 
nosso Amanhã).

Como parte do nosso contínuo processo  
de aprimoramento, identificamos oportunidades 
para melhorar nosso sistema no que toca à 
administração dos produtos que utilizamos.  
Assim, iniciamos uma completa revisão com o 
objetivo de chegar a melhores sistemas e processos.  
Já notificamos a todos os envolvidos de que 
estamos procedendo a esta revisão.

Leia mais on-line em 
-  Como estamos contribuindo para que  

nossos clientes reduzam emissões de carbono
- Nossos projetos relativos a emissões de carbono  
e quantidade de água utilizada
- Sobre o impacto direto que causamos ao ambiente 
- Nossas contas de carbono

Mais com Menos

Acreditamos que a BT pode ser uma 
“força do bem na rede”, oferecendo 
serviços que contribuam para que 
possamos viver dentro dos limites 
ambientais do nosso planeta.

Emissões de carbono e uso de energia  
Começamos nos anos 90 a reduzir nosso impacto 
sobre as mudanças climáticas. Já fizemos muito 
para reduzir nossas emissões de carbono,  
e agora precisamos inovar – pensar para além  
das nossas emissões diretas, assumindo, 
juntamente com fornecedores e clientes,  
o compromisso de encontrar novas soluções.  

A energia é o fator mais importante em nossos 
índices de emissão de carbono. Este é o terceiro 
ano consecutivo em que conseguimos reduzir  
o consumo de energia. Apesar do maior volume  
de negócios, o consumo de energia caiu 3,3% – 
acima da nossa meta de 2% de redução em relação  
a 2011. Elaboramos programas de economia  
de energia que vão evitar gastos de £ 21.9 milhões 
por ano. 

Para 2013 a meta é reduzir nosso consumo global 
de energia em 1,5% relativamente a 2012.

Estamos trabalhando com governos no 
desenvolvimento de um método consistente  
de classificação de energia, no modelo da 
classificação A-G para produtos de consumo,  
o que permitirá escolhas mais bem informadas 
quanto à emissão de carbono no cotidiano. 

de redução acumulada em nossas emissões de carbono 
por unidade de valor agregado (nossa contribuição ao 
Produto Interno Bruto) em comparação com 1997.

A BT tem dupla certificação da Carbon Trust Standard 
pelo modelo bem-sucedido de medição, gerenciamento 
e redução de emissões de carbono no Reino Unido.

60%
Nosso principal indicador de desempenho
Emissões de carbono equivalentes

Emissões

Intensidade das emissões  = CO2e/valor agregado 
(=EBTIDA + custo de funcionários)
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Uma Vida Melhor

Nossa tecnologia e nossos profissionais 
desempenham um papel importante 
apoiando pessoas em todo o mundo  
e contribuindo para melhorar suas vidas.

Atender clientes 
Muitos de nossos clientes utilizam nossa rede  
para criar serviços que melhoram a vidas das 
pessoas. O setor da saúde se destaca entre aqueles 
em que podem ser profundamente modificados 
pela tecnologia. 

Por exemplo, no Reino Unido nossos contratos 
com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) mostram 
ganhos em eficiência e um melhor atendimento 
ao paciente. Possibilitamos ao médico fazer um 
diagnóstico de AVC fora do horário de trabalho 
através de nossas instalações de videoconferência 
para consultores que trabalham remotamente.

Adrian Blight, Diretor Clínico do Surrey Telestroke, 
explica: 

 

Posso rever on-line imagens  
e resultados de teste, ver e conversar 
com o paciente através do link de vídeo 
de alta resolução, e falar frente a frente 
com a equipe médica do local e os 
familiares que aguardam ansiosamente 
– tudo isso da minha casa.

Apoio a campanhas beneficentes 
Os profissionais da BT e nossa tecnologia 
participam dos maiores teletons (maratona 
televisiva para arrecadar dinheiro para instituições 
de caridade) no Reino Unido. Este ano participamos  
das campanhas do Children in Need da BBC  
e o Sport Relief, contribuindo para a arrecadação 
de recursos destinados a pessoas carentes  
no mundo todo. Durante o Sport Relief, nossa rede 
recebeu e distribuiu 134 chamadas por segundo.  

Nossos profissionais trabalham internacionalmente 
com comunidades locais ensinando a usar a TI, por 
exemplo, nos EUA, Índia e Colômbia. 

Fanny Gomez, professora de uma escola para 
crianças com problemas auditivos na Colômbia, diz:

 
Uma empresa, no caso a BT, realizou 
nosso sonho de 10 anos, oferecendo 
aquilo que queríamos ter na escola  
mas que achávamos impossível.  
A comunidade dos deficientes auditivos 
será sempre grata a vocês da BT!

Lançando o programa MyDonate  
(Minha Doação) 
Nossa plataforma de contribuições MyDonate,  
a única no Reino Unido que não cobra comissão 
ou tarifa de serviços, foi lançada em abril de 2011. 
Atualmente existem mais de 3 mil instituições  
de caridade que a utilizam e, semanalmente,  
cerca de 100 instituições aderem à plataforma. 

Aprendizagem 
Trabalhamos com diversos parceiros em projetos 
com o objetivo de que jovens desenvolvam suas 
habilidades de comunicação e trabalho em equipe, 
apoiando o processo de transição da escola para 
o mercado de trabalho. Também desenvolvemos 
projetos de aprendizagem e capacitação para 
jovens como parte do ‘Get Set’,  o programa  
oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
Londres 2012.

Leia mais on-line em  
- Como nossas soluções estão sendo usadas 
- Ajudando nossas comunidades  
- Apoiando os jovens  

£38.5m
Foram coletados pelos profissionais da BT e através de 
nossa tecnologia para campanhas de caridade 

ao nosso website de aprendizagem e capacitação 
em 2012

420.000 
visitas

Nosso indicador de desempenho
Investimento na Comunidade
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Comunidade 
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Porcentagem 
de lucro antes
das taxas

24
25

31
30

22
21
20

23

28
29

27
26

2011 20122010

1.1%

£m

£2
7.

6

£2
6.

4

£3
1.

9

1.9% 1.5%

5



Para nós, existem algumas áreas 
de fundamental importância, que 
as empresas que se denominam 
responsáveis precisam considerar  
e gerenciar. 
O trabalho que desenvolvemos para que a BT  
seja uma empresa cada vez melhor constitui  
a base de todos os aspectos de nossa estratégia  
Um Futuro Melhor. 

A sustentabilidade é cada vez mais um requisito 
básico para se fazer negócios. 

Criar um ótimo lugar para se trabalhar
Nossos profissionais são o que fazem nossa 
empresa funcionar. Quer se trate de alguém 
desenvolvendo a próxima tecnologia ou fazendo 
um reparo solicitado por um cliente, contamos  
com eles para implantar nossa estratégia. 

Saúde, segurança e bem-estar 
Em 2012, nós ampliamos nossa estratégia  
de saúde e segurança com a inclusão de um 
novo componente: ‘bem-estar’. Nosso foco é a 
prevenção, seguida da promoção e suporte à boa 
saúde, oferecendo reabilitação quando necessário. 

Compras e cadeia de suprimentos
Em 2012, continuamos a construir 
relacionamentos de modo a criar um 
comportamento mais sustentável em nossa  
cadeia de suprimentos. Trabalhando em parceria 
com nossos fornecedores, reduzimos o risco  
do nosso próprio negócio e ganhamos a 
oportunidade de incentivar comportamentos 
sustentáveis em suas empresas.

Ética, anticorrupção e antissuborno
No Reino Unido, a Lei Antissuborno (Bribery 
Act), de julho de 2011, fortaleceu ainda mais 
nossa estratégia em 2012. Nós implementamos 
um abrangente programa contra a corrupção  
e o suborno para aprimorar ainda mais nossa 
cultura ética e garantir os procedimentos 
adequados para evitar o suborno e corrupção por 
parte de profissionais da BT ou que trabalhem 
para nós. Essas medidas são objeto de nossa 
governança em nossas operações globais.

Leia mais on-line em  
- Ética, anticorrupção e antissuborno 
- Criar um ótimo lugar para se trabalhar 
- Cadeia de compras e suprimentos  
- Inovação e pesquisa 
- Direitos humanos 

Uma Empresa Melhor

Nosso principal indicador de desempenho
O desempenho ético é medido em uma escala 
de cinco pontos, com base na conscientização 
e comportamento dos funcionários

2011

4,16

2010 2012

4,10
4,19

2011

2,46%

2010

2,41%

2012

2,16%

Nosso principal indicador de desempenho
Porcentagem de dias de trabalho perdidos 
por doença

Nosso principal indicador
Comprometimento do funcionário, medido 
em uma escala de 5 pontos 

2011

3,61

2010 2012

3,58
3,68

Nosso principal indicador de desempenho
Número de avaliações de fornecedor com 
100% de apoio 

2011

33

2010 2012

32

54Valor de propostas de clientes com  
elementos de sustentabilidade

2011

£2.1bn£2.1bn

2012

£2.7bn

2010
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Principais indicadores Indicadores não-financeiros Indicadores financeiros

Objetivo 2012a 2012 2011 2010 Objetivo 2013a 2012 2011 2010

Serviço ao cliente –  
Medida de sucesso junto  
a toda base de clientes. 

O serviço ao cliente oferecido pelo 
Grupo será medido pelos acertos 
ao primeiro contato e por uma 
nova métrica relativa  à redução 
de reclamações. Os resultados 
serão publicados no relatório  
de 2012. 

Acertos  
ao primeiro 

contato:  
3% melhor que 

em 2011

Acertos  
ao primeiro 

contato:  
3% melhor que 

em 2010

Acertos  
ao primeiro 

contato:  
3% melhor que 

em 2009

O serviço ao cliente oferecido 
pelo Grupo será medido pelos 
acertos ao primeiro contato 
pela redução das reclamações. 
Os resultados serão publicados 
no relatório de 2013.

Receita total £19,307m £20,076m £20,911m

Receita média de 
consumo por residência 
no Reino Unido

£343 £326 £309

Índice de comprometimento 
dos funcionários – Medida de 
sucesso da BT no relacionamento 
com os empregados a partir  
de pesquisa anual de atitude.

Manter ou elevar o nível 
de comprometimento dos 
funcionários verificado  
em 2011.b

3,68 3,61 3,58 Manter ou elevar o nível  
de comprometimento  
dos funcionários verificado  
em 2012.

Custo dos funcionários £4,885m £4,887m £5,004m

Número de funcionários 
(tempo integral e parcial)

90.520 94.158 97.798

Saúde e  Segurança:
Faltas por doença – 
Porcentagem de dias  
de trabalho perdidos por 
doença: média em 12 meses.

Reduzir para 2,29% os dias  
de trabalho perdidos por doença.

2,16% 2,41% 2,46% Reduzir para  2,05% os dias de 
trabalho perdidos por doença.

Custo para a BT  
das faltas por doença

£80m £90.1m £95.4m

Trabalho ético –  
Medida da aplicação dos 
padrões de direitos humanos 
adotados pela BT em sua 
cadeia de suprimentos.

Monitorar por três meses 100% 
dos fornecedores identificados 
como de alto ou médio risco por 
nossos questionários relativos  
a padrões éticos.

149 
fornecedores 
de risco, com 

100% de 
monitoramento

70  
fornecedores 
de risco, com 

100% de 
monitoramento

180  
fornecedores 
de risco, com 

100% de 
monitoramento

Monitorar por três meses 100% 
dos fornecedores identificados 
como de alto ou médio risco por 
nossos questionários relativos  
a padrões éticos.

Valor dos contratos 
de compra em que os 
fornecedores concordam 
em trabalhar conosco 
para minimizar impactos 
sobre a sustentabilidade.

87% dos 
gastos com 

fornecedores

86% dos 
gastos com 

fornecedores

86% dos 
gastos com 

fornecedores

Investimentos em atividades 
comunitárias

Manter investimento mínimo  
de 1% dos lucros antes  
das taxas.

1,5% 1,9% 1,05% Manter investimento mínimo 
de 1% dos lucros antes  
das taxas.

Investimentos em 
responsabilidade social e 
sustentabilidade (tempo, 
dinheiro, trocas).

£31.9m £27.6m £26.4m

Emissões de CO2 – 
Medida do impacto da BT  
nas mudanças climáticas.

Até dezembro de 2020 o BT 
Group reduzirá suas emissões 
de CO2e em 80% com relação 
aos níveis de 1997 (meta 
estabelecida em 2008).

757.000t  de CO2 e 
53% de redução 
Redução de 60%  

da intensidade 
das emissões

772.000t de CO2e  
53% de redução

Redução de 58% 
da intensidade 

das emissões

786.000t de CO2e  
 52% de redução
Redução de 57% 

da intensidade 
das emissões

Até dezembro de 2020 o BT 
Group reduzirá suas emissões  
de carbono equivalentes em 80% 
com relação aos níveis de 1997 
(meta estabelecida em 2008).

Custos totais de energia 
(combustível para frota + 
gás + petróleo + diesel 
para geradores, etc. 
Somente no Reino Unido 
e Irlanda). 

£256m £243m £285m

Desempenho ético –  
Índice de sucesso no 
treinamento e conscientização 
de funcionários.

Manter ou melhorar os resultados 
de 2011.b

4,19 4,16 4,10  
(nova métrica)

Manter ou  melhorar os 
resultados de 2012.b

Valor das propostas 
para clientes contendo 
elementos de 
sustentabilidade.

£2.7bn £2.1bn £2.1bn

 

Nosso Ano

a As metas se referem à data de 31 de março de 2012, a menos que haja outra data explicitamente indicada 
b Em uma escala de cinco pontos

2011: meta atingida2011: meta não atingida Em processo

Status
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Você pode seguir alguns membros de nossa 
equipe no Twitter.  Converse com eles. 

Niall Dunne,  
Diretor de Sustentabilidade 
BT Group 
@bluNiall

Emma Williams 
@ELWilliams_CSR 

Kevin Moss 
@KeviniMoss

Siga-nos no Twitter:

Em nosso relatório completo on-line, você 
encontrará mais informações sobre nossa 
agenda para o programa Um Futuro Melhor, 
sobre nossas quatro áreas de foco e, ainda, 
histórias que contam como:

-  Contribuímos para a inclusão digital  
em escolas colombianas 

-  Estamos trabalhando com parceiros para 
conectar o Reino Unido com banda larga  
em fibra ótica um ano antes do previsto

- Promovemos a inovação através de nossa  
   Challenge Cup, que nos ajuda a ser  
   melhor com menos

-  Nossos funcionários e nossa tecnologia 
prestaram suporte ao Sport Relief  em 2012

-  Estamos progredindo em ciência e tecnologia

Relatório Um Futuro Melhor on-line  
www.bt.com/betterfuture

Obrigado por ler nosso relatório.  
Nós gostaríamos muito de saber o que  
você achou. Envie um e-mail para  
crreporting@bt.com e dê sua opinião. 

Equipe de relatórios Um Futuro Melhor

Este é, portanto, o último relatório neste formato 
(com estes indicadores de desempenho) e última 
declaração do Painel de Liderança, que deixa  
de existir em função de uma nova governança.

A esse respeito, confira a declaração completa em 
nosso relatório on-line.

Concluímos nosso trabalho como membros desta 
equipe lembrando a BT da importância de encarar 
desafios de sustentabilidade, ainda que externos à 
empresa, como parte de uma estratégia integrada 
que exige o envolvimento de todos aqueles que 
participam da BT.

Tem sido para nós um privilégio 
trabalhar com os colegas da BT (tanto 
no passado como no presente) para 
equacionar os muitos desafios de 
sustentabilidade da empresa.

Jonathon Porritt, Mark Goyder, Elisabeth Laville, 
Jørgen Randers, Nick Robins
4 de maio de 2012

Os membros do Painel de Liderança deram à BT 
sua contribuição pessoal, independentemente 
das instituições a que pertencem, listadas aqui 
apenas para finalidades de identificação.

Os consultores do Painel de 
Liderança se encontraram quatro 
vezes este ano com o objetivo  
de orientar nosso programa Um 
Futuro Melhor.
Em 2012, o painel contou com:

 Jonathon Porritt 
Presidente do Painel e Diretor do Fórum para  
o Futuro, instituição do Reino Unido que se 
dedica a estudos sobre sustentabilidade

Mark Goyder 
Fundador e Diretor do Centro para a Empresa 
do Amanhã, que se dedica a estudos sobre 
negócios

Elisabeth Laville 
Fundadora e Diretora da Utopias, empresa  
de consultoria em sustentabilidade com sede 
em Paris

 Jørgen Randers 
Professor de estratégia climática da Escola  
de Negócios da Noruega

Nick Robins 
Chefe do Centro de Excelência em Mudanças 
Climáticas do HSBC em Londres

Declaração do Painel de Liderança 

Leia mais on-line:Este é um momento de grandes mudanças 
na BT no que diz respeito à Sustentabilidade 
Corporativa. Há uma nova prioridade estratégica, 
e uma nova estratégia Um Futuro Melhor,  
que será divulgada ainda este ano. 
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