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INTRODUÇÃO

1. Considerações Gerais

Os temas abordados nesse trabalho são a Responsabilidade Ambiental e Social
Corporativa (RASC) e o Desenvolvimento Sustentável (DS). Esse tema foi escolhido
devido a sua atualidade e às dimensões que vêm alcançando. A Responsabilidade
Ambiental e Social, que a princípio pode parecer um assunto de interesse apenas
empresarial, hoje também é bastante discutido em todas as esferas da sociedade (ONU,
BID, ONG’s, Governos).
A Organização das Nações Unidas (ONU) defende a inserção e a participação
deste segmento da sociedade (setor empresarial) para colaborar ativamente com
soluções que fomentem o Desenvolvimento Sustentável mundial. Portanto, entende-se
que o empresariado é peça chave para a construção de um mundo melhor e mais
sustentável (social, ambiental e economicamente).
Segundo Stigson, Presidente do WBCSD, “não existem empresas bemsucedidas em uma sociedade falida”. Essa frase resume o poder da RASC para as
empresas e para a sociedade, uma vez que revela a dependência entre esses dois
segmentos. Para a empresa, investir em um mercado aparentemente sem retorno, pode
significar a inserção em um mercado sem concorrentes, possibilitando um aumento dos
ganhos. Já para a sociedade, a adoção dessa filosofia de gestão empresarial pode
significar melhoria na qualidade de vida e o surgimento de oportunidades que antes não
eram criadas pelo Estado. Desta forma, a RASC torna-se o que comumente é chamado
de jogo win-win no qual todos ganham com a sua adoção.

2. Identificação do Problema

O sistema capitalista apresenta uma série de imperfeições e, por isso, precisa
estar constantemente se recriando. Enquanto o meio ambiente era capaz de fornecer
todos os insumos e de receber todos os refugos de produção, o tema degradação
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ambiental não era abordado. Entretanto, devido a uma exploração de recursos acima da
capacidade de absorção dos resíduos pela natureza, percebeu-se que os corpos
receptores, como a biosfera, a hidrosfera e a litosfera, estavam se tornando cada vez
mais degradados. Desta forma, houve a necessidade de o sistema de produção capitalista
se adequar, se reinventar para passar a consumir, de forma racional, os recursos,
investindo em sistemas que minimizassem a poluição gerada.
Se, em um primeiro momento, o investimento em tecnologias menos poluentes
significou um aumento dos custos empresariais, logo esse custo passou a ser
considerado um investimento legítimo. A opinião pública que exigia a redução da
poluição e dos problemas ambientais passou a reconhecer e a valorizar empresas que se
preocupassem com o meio ambiente.
Por outro lado, houve o desenvolvimento de empresas de produção dos
equipamentos necessários para promover a redução dos refugos e de consultorias para
auxiliar as empresas a se adequarem às novas regras ambientais, gerando, dessa forma,
empregos e movimentando a economia. A racionalização da utilização de insumos se
refletiu em economias para os empresários e, conseqüentemente, na redução de custos, e
em alguns casos, quando os governos locais participaram mais ativamente desse
processo, o investimento em uma produção ambientalmente responsável era
compensado, pois se evitavam os possíveis custos com multas e taxas em função do
descumprimento de legislações ambientais.
Com a questão social não é diferente. De acordo com CEBDS (2004), 78% da
população mundial vivem abaixo da linha de pobreza. Isto quer dizer que mais de três
quartos dos habitantes do planeta encontram-se em condições indignas de vida,
passando por privações de todas as espécies. Esse estado crítico de existência dá origem
à tensão social, violência e contribui fortemente para a destruição ambiental nos países
em desenvolvimento.
Enquanto as questões sociais não afetavam as operações das empresas, poucas
eram as organizações que se preocupavam com o tema. Entretanto, o agravamento da
pobreza, das condições de saúde da população e a miséria, começam a se tornar uma
questão de vulto mundial e que afeta diretamente o setor empresarial.
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A massa de desvalidos e excluídos dificulta a operação empresarial na medida
que se torna difícil conseguir trabalhadores qualificados, restringe a ampliação do
mercado consumidor e expõe a empresa à falta de segurança. Essa situação, ao longo do
tempo, é insustentável do ponto de visa social e empresarial. A atuação do setor
empresarial na busca por soluções é uma maneira de a organização atingir a sua autopreservação, pois em uma sociedade desestruturada não é possível manter por muito
tempo um negócio legal e bem sucedido.
Contudo, por ser um movimento ainda recente, muitas dúvidas ainda persistem.
A grande variedade de iniciativas, nacionais e internacionais, que buscam auxiliar as
empresas a se moldarem a nova realidade e demanda social muitas vezes se sobrepõem.
As organizações ainda estão em processo de incorporação destes novos conceitos a suas
estratégias de gestão e operação de negócios, daí a necessidade de elaborar suas ações
sociais e ambientais em relatórios objetivos e claros. A divulgação dos relatórios sociais
e ambientais é um bom meio para a empresa comunicar suas ações e projetos que estão
alinhados à sustentabilidade, bem como explicitar seu desempenho destas áreas.

3. Hipótese da Pesquisa

Este estudo está baseado na hipótese que a Responsabilidade Ambiental e Social
Corporativa ,que está alinhada ao Desenvolvimento Sustentável, é um movimento
legítimo que possibilita às organizações uma nova forma de gerir seus negócios a partir
da conscientização de que a inserção da problemática social e ambiental ao cotidiano
das empresas é fundamental.
Assim sendo, a verdadeira adoção destes preceitos traz inúmeros benefícios
tanto para as companhias quanto para a sociedade e o meio ambiente. Em contrapartida,
a pseudo-adoção da RASC, quando descoberta pela sociedade, provoca distúrbios à
imagem corporativa e quebra a relação de confiança dos stakeholders com a empresa.
Portanto, é relevante que as empresas dêem transparência as suas ações por meio
de seus relatórios de sustentabilidade. Não obstante, as informações ali contidas devem
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refletir exatamente o que a empresa está fazendo, nem mais nem menos, em prol do
meio ambiente e da sociedade.

4. Questões da Pesquisa

O objetivo principal deste estudo é contribuir para o aprofundamento dos
conceitos de Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa e Desenvolvimento
Sustentável com intuito de aplicá-los à gestão empresarial. Desta forma, far-se-á
necessária a exposição de diversas ferramentas que buscam auxiliar as empresas a
adotarem esses novos valores no seu dia-a-dia. As questões que serão discutidas neste
estudo estão relacionadas a seguir.
•

A RASC é apenas um movimento empresarial em busca de diferenciação no
mercado ou é um novo modelo de gestão?

•

Quais as vantagens para a empresa em adotar a RASC como forma de gerir o
seu negócio?

•

Quais as conseqüências de se agir de forma socialmente responsável,
contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável ou de apenas investir em
algo considerado politicamente correto, somente para imitar os concorrentes?

•

Quais as ferramentas, atualmente disponíveis, para auxiliar as empresas a se
alinharem ao contexto de sustentabilidade e como essas ferramentas se
relacionam entre si?

•

Diante da multiplicidade de ferramentas e iniciativas, como as empresas
estão divulgando suas ações sociais e ambientais aos diversos públicos
interessados?

Alguns questionamentos serão de difícil resposta e, talvez por isso, se façam
necessárias algumas aproximações e considerações especiais enquanto outros temas
serão respondidos mais facilmente com base em toda a pesquisa bibliográfica realizada.
Embora seja um estudo teórico, pretende-se aplicar os conceitos e as ferramentas
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apresentadas à análise de dois casos específicos. Esta análise consistirá na avaliação do
conteúdo e do formato dos relatórios de sustentabilidade elaborados por duas grandes
empresas do setor de petróleo: a brasileira, Petrobras e a inglesa, BP. Além disso,
sempre que pertinente, serão discutidas algumas posturas e ações adotadas por
organizações dos mais variados setores, visando, assim, facilitar o entendimento daquilo
que estiver sendo discutido.

5. Metodologia

Esse estudo far-se-á, basicamente, por meio de pesquisa bibliográfica sobre o
tema em jornais e revistas especializadas, em livros que abordem o assunto e em sites de
órgãos conceituados como o Instituto Ethos, o CEBDS, o WBCSD, a ONU e outros.
Para contribuir com a pesquisa, pretende-se realizar uma análise de diversas
ferramentas relacionadas à responsabilidade social. Tais iniciativas são divididas em
manuais de elaboração de relatórios sociais e ambientais, em índices de bolsa de valores
e em tratados e normas internacionais que abordam a questão. Posteriormente, pretendese analisar os relatórios de sustentabilidade de duas empresas do setor de petróleo para
depreender o que essas companhias estão fazendo em prol de um desenvolvimento mais
justo. Simultaneamente, serão observadas características como objetividade, clareza e
relevância das informações ali contidas.
Por fim, pretende-se fazer um paralelo entre a responsabilidade social e o
desenvolvimento sustentável com o planejamento estratégico das empresas. Assim,
adaptar-se-ão algumas ferramentas de análise do ambiente competitivo da empresa para
que estas possam ser utilizadas sob o prisma da consciência social e ambiental.
No intuito de enriquecer o estudo serão apresentados alguns pequenos exemplos
de empresas que se destacaram por apresentar uma postura ética, bem como casos de
empresas que sucumbiram à visão de ganhos no curto prazo e por isso foram punidas
por meio de boicotes dos seus consumidores.
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6. Organização do Estudo

Este trabalho é composto por cinco capítulos, além da introdução e da conclusão
do mesmo. Seu objetivo é trabalhar os conceitos de Responsabilidade Ambiental e
Social Corporativa como um novo modelo de gestão empresarial que está alinhado ao
Desenvolvimento Sustentável. Para tanto, discute-se em profundidade as inter-relações
dos diversos agentes sociais com as empresas e as vantagens de se utilizar os preceitos
éticos no relacionamento com os diversos públicos de interesse da organização.
O primeiro capítulo aborda conceitualmente a Responsabilidade Ambiental e
Social Corporativa, desde a época em que a única responsabilidade empresarial era a
geração de empregos e o pagamento de impostos, até o entendimento de que as
empresas devem contribuir para o desenvolvimento das regiões nas quais elas estão
inseridas. Para mitigar algumas confusões conceituais, esta seção apresenta algumas
definições, que muitas vezes são confundidos com a RASC, tais como, cidadania
corporativa, filantropia e outros.
O capítulo seguinte debate o conceito de desenvolvimento. A compreensão da
diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico é fundamental para se
analisar claramente os objetivos da proposta de Desenvolvimento Sustentável.
Ressaltam-se os desafios da implantação deste modelo nos países ricos e nos países em
desenvolvimento. Algumas soluções também são propostas.
O terceiro capítulo apresenta a atuação responsável das empresas como um dos
caminhos para se alcançar o Desenvolvimento Sustentável. Embora as empresas
desempenhem um papel fundamental, os outros agentes sociais com os quais elas se
relacionam podem e devem influenciar e incentivar as organizações a se ajustarem a
esta nova demanda social.
No quarto capítulo, são apresentadas as atuais ferramentas de Responsabilidade
Social. Entretanto, se faz necessário esclarecer que existem normas que abordam a
questão social e ambiental (a ISO 9.000 e 14.000, a AA 1000, a SA 8000 e a OHSAS
18.000), princípios internacionais (Global Compact, Metas do Milênio, Princípios do
Equador e outros) e ferramentas de auxílio à divulgação das ações empreendidas pelas
empresas (Instituto Ethos, GRI, , Balanço Social do IBASE). As iniciativas de criação
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de um índice para as ações de empresas socialmente responsáveis elaboradas pela Bolsa
de Nova Iorque e pela BOVESPA também serão analisadas, pois diversas empresas
almejam fazer parte desses índices.
No último capítulo, pretende-se mostrar como o conceito de Responsabilidade
Ambiental e Social permeia todas as áreas de uma empresa e que, por isso, pode ser
considerado um novo modelo de gestão empresarial. A questão principal é a
incorporação deste conceito à estratégia da organização. Ainda nesta seção serão
abordados as vantagens e os riscos para a empresa em adotar essa nova forma de gestão,
bem como será realizada uma análise criteriosa dos relatórios ambientais e sociais da
Petrobras e da BP.
Por fim, serão apresentadas as conclusões obtidas por meio deste estudo.
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CAPÍTULO 1
Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa

O conceito de Responsabilidade Ambiental e Social Empresarial ou Corporativa
é muito abrangente e possibilita diversas interpretações. O objetivo principal deste
capítulo é expor de forma clara as diversas abordagens que esse tema pode adquirir.
Para tanto, em uma primeira seção será trabalhada a evolução do conceito de
Responsabilidade Ambiental e Social. Posteriormente, serão apresentados outros temas
que se relacionam com a questão para que se possa proporcionar um maior
entendimento a respeito do tema estudado.

1. Evolução Histórica

Muito tem sido falado e discutido sobre o tema Responsabilidade SócioAmbiental. Entretanto, esse não é um tema tão recente. Desde a Era da Sociedade
Industrial já se falava em Responsabilidade Social, apesar de o conceito, àquela época,
ser bastante simplista, já que a responsabilidade social da empresa se resumia à geração
de lucros e empregos para a sociedade. Critérios mais abrangentes como meio ambiente
e desenvolvimento humano não eram questões relevantes. As ações sociais deveriam ser
exercidas pelo Estado, enquanto as empresas deveriam perseguir a maximização dos
lucros, a geração de empregos e o pagamento de impostos ao Governo. Essa visão
perdurou até as décadas de 70 e 80.
A afirmação do parágrafo acima pode ser comprovada pelo discurso do
economista Friedman:
Ultimamente um ponto de vista específico tem obtido cada vez maior
aceitação – o de que os altos funcionários das grandes empresas e os líderes
trabalhistas têm uma responsabilidade social além dos serviços que devem
prestar aos interesses de seus acionistas ou de seus membros. Esse ponto de
vista mostra uma concepção fundamentalmente errada do caráter e da natureza
de uma economia livre. Em tal economia só há uma responsabilidade social do
capital – usar seus recursos e dedicar-se a atividades destinadas a aumentar seus
lucros até onde permaneça dentro das regras do jogo, o que significa participar
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de uma competição livre e aberta, sem enganos ou fraude (FRIEDMAN apud

TENÓRIO, p.15).
Ainda de acordo com o pensamento de Friedman, as empresas devem produzir
com eficiência bens e serviços e deixar a solução das questões sociais para os órgãos
governamentais competentes, já que os gestores das empresas não possuem condições
de determinarem a urgência dos problemas sociais e nem a quantidade de recursos que
deve ser empregado na solução tais questões (STONER & FREEMAN, 1999).
Nessa mesma época, acreditava-se que os recursos naturais seriam infinitos, não
oferecendo restrições a produção, e de que o livre mercado seria capaz de maximizar o
bem-estar social. Como a teoria econômica convencional tratava apenas da alocação de
recursos escassos, e a natureza não era considerada fator limitante, a variável meio
ambiente não era incorporada aos modelos econômicos da época (TACHIZAWA,
2004).
Entretanto, a alteração do processo produtivo, propiciada pela evolução
tecnológica e pela aplicação da ciência na organização e gestão de empresas contribuiu
para a ampliação da discussão do conceito de responsabilidade social empresarial. Isso
porque, apesar de a administração científica e o liberalismo econômico da época terem
contribuído para o crescimento da produção e o acúmulo de capital, também ficaram
mais patentes os efeitos negativos da atividade industrial. A degradação da qualidade de
vida, os problemas ambientais e a precariedade das relações de trabalho são apenas
alguns possíveis exemplos.
A partir desse momento, a sociedade começou a se mobilizar e a pressionar
Governo e Empresas para solucionarem os problemas gerados pela industrialização.
Desta forma, além de gerar empregos, maximizar a obtenção de lucros e pagar
impostos, as empresas deveriam cumprir com todas as questões legais no que tange ao
meio ambiente e às relações trabalhistas. Logo o conceito de responsabilidade social
empresarial passou a incorporar alguns anseios da sociedade e a ser compreendido de
uma forma mais ampla. Outros fatores que contribuíram para o aumento das exigências
sócio-ambientais foram os vários acidentes ocorridos na década de 1980, as duas crises
do setor de petróleo (1973 e 1979) que alertaram para a finitude dos recursos naturais e
os movimentos em prol dos direitos civis.
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A indústria química, em decorrência de graves acidentes ocorridos, lançou, em
1985, o Responsible Care, que, segundo La Rovere (2001, p.3), “é um programa de
atuação responsável que objetiva ser um instrumento de gerenciamento ambiental,
segurança e apoio à saúde ocupacional do trabalhador”. Esse programa pode ser
considerado o embrião da Gestão Ambiental atual. Já as crises do petróleo revelam a
extrema dependência da indústria em relação os recursos naturais e a necessidade de se
adotar tecnologias menos intensivas em recursos, através da utilização racional dos
insumos.
Como reflexo da mobilização da sociedade em prol do meio ambiente, as
empresas adotaram uma postura basicamente reativa às demandas da sociedade e ao
cumprimento das exigências legais. Esse período se caracteriza pela adoção de soluções
de “fim-de-tubo” (end of the pipe) através da instalação de equipamentos de controle de
poluição atmosférica, do solo e da água. Estas soluções, nem sempre se mostraram
eficazes, pois muitas vezes apresentavam elevados custos e não atendiam
adequadamente às necessidades de preservação do meio ambiente (LA ROVERE,
2001).
Em uma segunda fase, as empresas buscaram integrar a função de controle
ambiental as suas funções gerenciais para que todo processo produtivo pudesse ser
acompanhado. Como conseqüência desta fase, surge a Gestão Ambiental, que segundo
La Rovere (2001). pode ser compreendida como a prevenção de práticas poluidoras e
impactantes ao meio ambiente que vão desde a seleção de matérias-primas e
fornecedores ao desenvolvimento de novos processos e produtos menos nocivos e a
integração da empresa com o seu entorno (figura 1). Desta forma, a postura das
organizações em todos os segmentos econômicos, nos anos 90, passou de defensiva
para uma atitude mais ativa e criativa.
Figura 1 – Evolução da Questão Ambiental nas Empresas

Cumprimento das
Exigências Legais

Fonte: La Rovere, 2001

Integração de uma
função de Controle de
Poluição

Gestão Ambiental
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De acordo com Barbieri (2004), dependendo de como a empresa atua em relação
aos problemas ambientais decorrentes de suas atividades, ela pode desenvolver três
diferentes abordagens: controle da poluição, prevenção da poluição e incorporação
destas questões à estratégia da empresa. O quadro 1 apresenta uma sumarização destas
abordagens.
Quadro 1 - Gestão Ambiental Responsável - Abordagens
Abordagens
Características
Controle da
Prevenção da
Estratégica
Poluição
Poluição
Uso eficiente dos
Competitividade
• Cumprimento da
Preocupação Básica

Postura Típica

insumos

legislação
• Respostas às
pressões da
comunidade
Reativa

•
•

Corretivas
Tecnologias de remediação e
controle no final do
processo (end-ofpipe)
Aplicação de
normas de
segurança

Ações Típicas

•

Percepção dos
Empresários e
Administradores
Envolvimento da Alta
Administração

Custo adicional

Reativa e proativa

•

•

•
•

Corretivas e
Preventivas
Conservação e
substituição de
insumos
Uso de tecnologias
limpas

Redução de custo e
aumento da produtividade
Periódico

Esporádico
Ações ambientais
confinadas nas áreas
produtivas

Áreas Envolvidas

Reativa e proativa

As principais ações
ambientais continuam
confinadas nas áreas
produtivas, mas há
crescente envolvimento
das demais áreas

Corretivas,
preventivas e
antecipatórias
• Antecipação de
problemas e
captura de
oportunidades,
utilizando soluções
de médio e longo
prazos
• Uso de tecnologias
limpas
Vantagens competitivas
Permanente e
sistemático

•

•

Atividades
ambientais
disseminadas pela
organização
Ampliação as
ações ambientais
para toda cadeia
produtiva

Fonte: Barbieri, 2004.

A

primeira

abordagem,

Controle

da

Poluição,

se

caracteriza

pelo

estabelecimento de práticas para minimizar os efeitos decorrentes da poluição gerada
por um dado processo produtivo. Tem por objetivo atender às exigências estabelecidas
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nos instrumentos de comando e controle às quais a empresa está sujeita e às pressões da
comunidade. As soluções tecnológicas típicas desta abordagem procuram controlar a
poluição sem alterar significativamente os processos e os produtos que as produziram,
podendo ser de dois tipos: tecnologia de remediação e tecnologia de controle no final do
processo (end-of-pipe control). Enquanto esta objetiva capturar e tratar a poluição
resultante do processo produtivo antes que ela seja lançada ao meio ambiente, aquela
procura solucionar o problema ambiental depois que ele já ocorreu por meio de técnicas
de descontaminação e despoluição do solo, mar, rios e outros corpos receptores.
Sob a ótica do empresário, esta abordagem significa elevação dos custos de
produção que não agregam valor ao produto e que dificilmente podem ser reduzidos
devido às exigências legais. À medida que o controle legal se torna mais rigoroso, os
custos ambientais tendem a aumentar. O repasse dos custos para os consumidores
também não é uma solução interessante, pois o produto pode perder mercado. Este
paradigma empresarial é um dos fatores que mais dificultam o envolvimento mais ativo
das organizações na solução dos problemas ambientais.
Na abordagem preventiva, a empresa procura atuar sobre os produtos e
processos produtivos para prevenir a geração de poluição, empreendendo ações com
vistas a uma produção mais eficiente e, desta forma, poupando materiais e energia em
sua atividade produtiva. Segundo Barbieri (2004), a prevenção da poluição aumenta a
produtividade da empresa, pois a redução de poluentes na fonte significa recursos
poupados, o que permite produzir mais bens e serviços com menos insumos. Ainda de
acordo com o autor:
A prevenção da poluição requer mudanças em processos e produtos a
fim de reduzir ou eliminar os rejeitos na fonte, isto é, antes que eles sejam
produzidos e lançados ao meio ambiente. Os rejeitos que ainda sobram, (...) são
captados, tratados e dispostos por meio de tecnologias de controle da poluição
do tipo end-of-pipe (BARBIERI, 2004, p.107).

Na última abordagem, a Estratégica, os problemas ambientais são tratados como
umas das questões mais importantes para a empresa e, por isso, relacionados com a
estratégia da mesma. As dificuldades ambientais são vistas como uma oportunidade de
se criar uma situação vantajosa e de destaque para empresa no presente e no futuro por
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meio da busca de soluções para os problemas. Segundo North (1997, p.204), a gestão
ambiental pode proporcionar os seguintes benefícios para empresa:
•

melhoria da imagem institucional;

•

renovação do mix de produtos;

•

aumento da produtividade;

•

maior comprometimento dos funcionários e melhores relações de
trabalho;

•

criatividade e abertura para novos deságios,

•

melhores relações com autoridades públicas, comunidade e
grupos ambientalistas;

•

acesso aos mercados externos; e

•

maior facilidade de cumprir padrões ambientais mais rígidos

Pode-se dizer que o envolvimento das empresas com as questões ambientais
tende a aumentar à medida em que aumenta o interesse da opinião pública sobre os
problemas ambientais, bem como de grupos interessados nesse tema: trabalhadores
consumidores, investidores e ambientalistas, por exemplo. Segundo Barbieri, “muitos
investidores já consideram as questões ambientais em suas decisões, pois sabem que os
passivos ambientais estão entre os principais fatores que podem corroer a
rentabilidade e substâncias patrimoniais das empresas” (BARBIERI, 2004, p.110).
Em termos estratégicos, a redução de custos pode gerar um diferencial
competitivo para empresa, desta forma, as práticas de controle de poluição podem
tornar-se elementos de diferenciação, devido à redução que pode proporcionar nos
custos de produção. Outra forma de diferenciação ocorre quando os clientes estiverem
dispostos a selecionar produtos ambientalmente saudáveis ou produzidos por meio de
processos mais limpos.
O surgimento de diversas iniciativas, que serão detalhadas ao longo deste estudo,
ajudou a consolidar essa visão empresarial da década supracitada. Entre elas podem ser
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destacadas a realização da conferência das Nações Unidas, Rio 92, que culminou com a
publicação da Agenda 21, o desenvolvimento da GRI (Global Reporting Initiative), a
elaboração da norma SA 8000, a criação do Instituto Ethos – principal instituição
divulgadora e de apoio à incorporação da Responsabilidade Social ao cotidiano das
empresas no Brasil, o lançamento da norma AA 1000, proposição de um Pacto Global e
a elaboração das Metas do Milênio. Todas essas iniciativas refletem uma mudança
cultural no comportamento da sociedade e das empresas e contribuem para a
disseminação da prática da Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa.
Atualmente, muitas empresas atuam, ou tentam atuar, de forma socialmente
responsável, por perceberem que possuem uma “dívida social” com a humanidade. As
empresas obtêm recursos da sociedade (matéria-prima, mão-de-obra etc.) e retribuem
comercializando seus produtos e serviços. Entretanto, no processo de fabricação das
mercadorias ou na prestação de serviços podem gerar impactos negativos nas
comunidades nas quais estão inseridas.
Nesse contexto, a responsabilidade social pode ser compreendida como uma
forma de prestação de contas da empresa para com a sociedade. A responsabilidade da
empresa está relacionada com alguns fatores. Sejam eles:
- Consumo pela empresa dos recursos naturais de propriedade da
humanidade;
- Consumo pela empresa dos capitais financeiros e tecnológicos pelo
uso da capacidade de trabalho que pertence a pessoas físicas, integrante
daquela sociedade; e
- Apoio que recebe da organização do Estado, fruto da mobilização da
sociedade (MELO NETO & FROES, 1999, p.84).

Schvarstein (2004) considera que existem dois tipos de responsabilidade
empresarial. O cumprimento de questões legais, que é imposto, seria classificado como
responsabilidade “exigida”. Isto quer dizer que a empresa tem obrigação de respeitar as
leis, já que isso é o mínimo que se espera delas. A empresa é responsável, mas a
motivação da ação é externa.
A outra responsabilidade é a interna. A empresa desenvolve determinada ação
social e/ou ambiental por acreditar que é o correto a ser feito. A corporação faz uso dos
seus valores internos para subsidiar as suas decisões. Esse conceito engloba o anterior,
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mas o estende para além dos requisitos legais. Em resumo, pode-se observar as
diferenças das classificações no quadro 2, a seguir.
Quadro 2 – Tipos de Responsabilidade Social
Responsabilidade
Origem
Conduta
Organização
Exigida
Obrigação
Legal
Reativa
Interna
Opção
Ética
Pro-ativa
Fonte: Adaptado de Schvarstein, 2004.

Já é senso comum, que a responsabilidade exigida é um pré-requisito para o
atingimento da responsabilidade interna, ou seja, a responsabilidade que é desenvolvida
segundo as crenças, valores e cultura da empresa. A Responsabilidade Social
Empresarial está além do que a empresa deve fazer por obrigação legal.
Melo Neto e Froes (1999) utilizam uma outra classificação de responsabilidade
social. Para os autores, existe uma responsabilidade social interna, que abordas as
questões de relacionamento com os funcionários e seus dependentes. “O seu objetivo é
motivá-los para um desempenho ótimo, criar um ambiente agradável de trabalho e
contribuir para o seu bem estar” (MELO NETO & FROES, p.85). Já a
responsabilidade externa está relacionada com a comunidade na qual a empresa está
inserida.
Os autores afirmam que a decisão de participar mais ativamente de atividades
comunitárias na região em que está presente e de reduzir os possíveis impactos
ambientais decorrentes de sua atividade não são suficientes para que a empresa alcance
a condição de socialmente responsável.
Ainda de acordo com esses autores, existem sete condições que direcionam o
processo de gestão empresarial para o fortalecimento social da empresa1 (figura 2).

1

No capítulo 3, o papel de cada ator que se relaciona, direta ou indiretamente, com a empresa será
aprofundado.
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Figura 2 – Vetores da Responsabilidade Social de uma Empresa
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Fonte: Melo Neto e Froes, 1999

A relação e os projetos com a comunidade ou as benfeitorias para o público
interno são elementos fundamentais e estratégicos para a prática da Responsabilidade
Social Mas não é só. Incorporar critérios de responsabilidade social na gestão
estratégica do negócio e traduzir as políticas de inclusão social e de promoção da
qualidade ambiental, entre outras, em metas que possam ser computadas na sua
avaliação de desempenho é o grande desafio. Desta forma, é importante que esse
conceito faça parte do planejamento estratégico das empresas e seja disseminado por
toda organização, passando a ser uma nova forma de gerir negócios.
Segundo o Instituto Ethos, a Responsabilidade Ambiental e Social das Empresas
pode ser compreendida como a forma de gestão que se define pela relação ética e
transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável
da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS,
2006). Em outros termos, pode-se afirmar que a RASC é uma forma de conduzir os
negócios que torna a empresa parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A
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empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os
interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço,
fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir
incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de
todos, não apenas dos acionistas ou proprietários. O atendimento das necessidades dos
públicos de interesse perpassa pelo equilíbrio das dimensões econômico, social e
ambiental na tomada de decisão e nas operações cotidianas da empresa2.
“A responsabilidade social, enfim, tornou-se um importante instrumento geral
para capacitação e criação de competitividade para as organizações, qualquer que seja
seu segmento econômico” (TACHIZAWA, 2004). O conceito apresentado deixa claro
que a Responsabilidade Social Empresarial deve ser vista como uma nova forma de
gestão da corporação e para tanto deve permear todos os setores, áreas e departamentos,
estar incorporada na cultura de todos os funcionários (permanentes e terceiros) e servir
como um dos critérios para realização de contratos com clientes e fornecedores.
Figura 3 – Áreas de atuação da RASC
Impactos na Entrada

Na Empresa

Impactos na Saída

Objetivos e Valores
Energia
Produtos e Serviços

Governança, Políticas
e Processos
Matéria-Prima

Compromisso com a
RASC

Fornecedores

Resíduos e Emissões

Cultura Empresarial

Integração com a Comunidade
Transparência
Envolvimento com a
Comunidade

Gestão de Risco

Reputação e Marca

Participação das
Partes Interessadas

Fonte: Alterado de Ecosteps, 2004

2

O conceito de RASC adotado neste estudo segue a visão do Instituto Ethos.
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A figura 3 mostra que a Responsabilidade Social é uma ferramenta de gestão
robusta que pode ser utilizada desde a elaboração dos princípios e valores da empresa
até o processo de envolvimento da comunidade na gestão dos impactos (externalidades)
geradas pela empresa.
Os impactos de entrada podem ser trabalhados com a adoção de critérios que
incorporem as dimensões sociais e ambientais na seleção de fornecedores e prestadores
de serviços, a utilização racional de matérias-primas, buscando minimizar a sua
utilização e alteração de tecnologias mais limpas no processo.
Os objetivos, valores e missão da empresa devem estar em consonância com
uma gestão responsável, para tal a empresa deve adotar procedimentos que visem a
valorização de minorias, respeito aos acionistas minoritários, cultura empresarial que
incorpore a importância da adoção de práticas éticas, dentre outros.
Os impactos relacionados a saída são aqueles que dizem respeito às emissões e
resíduos gerados, como refugo do processo e aos próprios produtos e serviços gerados.
Vale ressaltar que um produto fabricado sob o conceito de responsável é aquele que não
expõe o consumidor a riscos, procura ser energeticamente eficiente e possui um
processo de disposição adequada ao final de sua vida útil.
Por fim, o relacionamento da empresa com a comunidade não pode ser
esquecido. O bom relacionamento é fundamental para o bom funcionamento da empresa
no longo prazo, já que possibilita a antecipação de possíveis pontos de atritos, traz e
adota sugestões e soluções às reclamações das comunidades diretamente impactadas
pela empresa. Um processo de comunicação transparente e de envolvimento da
comunidade para a melhoria desse relacionamento também se faz fundamental. De
acordo com Paladino:
As empresas, por meio de seus relacionamentos comerciais e sociais,
podem e devem estimular uma cultura de cooperação. Uma condição importante
para que elas estimulem tal cultura é que estejam dispostas a ser as primeiras em
inspirar confiança para poder também receber a cooperação dos outros. Assim,
as empresas podem ser importantes catalisadores da construção de um bem
comum de que necessita a sociedade3 (PALADINO, 2004, p.49).

3

Trecho traduzido livremente do espanhol.
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2. Conceitos Relacionados

Embora o conceito de Responsabilidade Social não seja tão recente, conforme
foi visto na seção anterior, a incorporação da mesma ao modelo de gestão empresarial é
ainda hoje algo novo e em desenvolvimento. Os conceitos relacionados ao tema ainda
estão em fase de consolidação e, por vezes, expressões como cidadania empresarial,
responsabilidade social, ética corporativa e filantropia são utilizadas com diversos
significados e até mesmo como sinônimos. Assim, torna-se necessário conceituar os
diversos termos relacionados a esse tema.

2.1 Filantropia
Segundo Bueno, em Dicionário Escolar da Língua Portuguesa (1975), o termo
filantropia pode ser entendido como caridade, benfeitoria, dedicação humana e
altruísmo. Em geral, a sua prática está relacionada com um ato passivo da empresa que
faz as doações, já que ela não precisa se envolver com problemas das comunidades que
beneficia.
A filantropia empresarial apresenta um caráter assistencialista. Pode ser uma
atividade permanente ou temporária. No primeiro caso, a empresa ou seus empregados
doam ou organizam doações de alimentos, vestimentas, medicamentos e outros itens de
forma periódica e constante. Em contrapartida, as doações temporárias ocorrem de
forma contingente, ou seja, em virtude de situações de emergência com objetivo de
prestar socorro pontual a vítimas de catástrofes (SCHVARSTEIN, 2004).
Grajew (2002b) afirma que “campanhas e promoções de caráter filantrópico,
como o recolhimento de donativos, costumam ser episódios de eficácia limitada, e
colocam seus beneficiários em posição de meros receptores de recursos e doação”.
Seguindo essa mesma linha de pensamento, Azambuja conclui:
O ato de filantropia ou assistencialismo, por mais meritório que seja, é
voluntário, circunstancial e se esgota em si mesmo. Pode criar ainda
expectativas para o futuro que não venham, necessariamente, a se realizar, dado
o caráter episódico e gratuito de muitos atos filantrópicos (AZAMBUJA, 2001).
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Segundo Melo Neto e Froes (1999) as ações de filantropia correspondem à
dimensão inicial da responsabilidade social. Sua principal característica é a
benemerência do empresariado que se reflete nas doações que faz a entidades
assistenciais. O quadro 3 demonstra as principais diferenças entre a filantropia e a
responsabilidade social, de acordo com os autores.
Quadro 3 – Diferenças entre Filantropia e Responsabilidade Social
Filantropia
Responsabilidade Social
Ação Individual e Voluntária
Ação Coletiva
Fomento da Caridade
Fomento da Cidadania
Base Assistencialista
Base Estratégica
Restrita a empresários abnegados
Extensiva a todos
Prescinde gerenciamento
Demanda Gerenciamento
Decisão individual
Decisão consensual
Fonte: Melo Neto e Froes, 2001.

Para Melo Neto e Froes, os programas sociais calcados no velho paradigma
assistencialista, direcionados para diminuir a intensidade dos efeitos e não para as
verdadeiras causas sociais são, em geral, programas sem foco e com gerenciamento
ineficiente. Os autores concluem que tais programas “devem obedecer aos requisitos de
descentralização, participação, parceria com a sociedade, auto-gestão, autosustentabilidade, de combate à pobreza e de fomento ao emprego” (1999, p.167).
A caridade não exige da empresa controles para avaliar em que os recursos
doados estão sendo empregados e por esse motivo, muitas vezes a filantropia é a opção
de ação social de muitas empresas. Para Raposo
A prática atual ainda está fortemente permeada de caridade, esta sim
sem nenhuma necessidade de avaliação. Na caridade, a relação termina com a
doação. No investimento, a doação é o ponto de partida (RAPOSO,2003,

p.18).

Cabe ressaltar que o ato filantrópico não permite que a empresa pare de se
preocupar com o meio ambiente, seus funcionários e de outras questões éticas. Para
Azambuja
A filantropia não pode nem deve eximir a empresa de suas
responsabilidade. Por mais louvável que seja uma empresa construir uma creche
ou um posto comunitário de saúde na sua comunidade, a sua generosidade em
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nada adiantará, se, ao mesmo tempo, estiver poluindo em fábricas irregulares
que empregam trabalho infantil em condições insalubres ou perigosas
(AZAMBUJA, 2001).

2.2 Cidadania Corporativa ou Empresarial

O conceito de cidadania corporativa é recente. Surgiu da necessidade de
expressar uma nova consciência empresarial em relação aos projetos e investimentos
sociais. Segundo Melo Neto e Froes,
Uma empresa cidadã tem no seu compromisso com a promoção da
cidadania e o desenvolvimento da comunidade os seus diferenciais
competitivos. Busca, desta forma, diferenciar-se dos seus concorrentes
assumindo uma nova postura empresarial – uma empresa que investe recursos
financeiros, tecnológicos e de mão-de-obra em projetos comunitários de
interesse público (MELO NETO & FROES, 1999, p.99).

Ainda segundo esses autores, o exercício da cidadania empresarial é resultante
das ações internas e externas de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa.
Tal conceito faz com que a definição de responsabilidade social se confunda e se
sobreponha ao de cidadania empresarial.
Figura 4 – Componentes da Cidadania Empresarial

Responsabilidade
Responsabilidade
SocialInterna
Interna
Social

Responsabilidade
Responsabilidade
SocialExterna
Externa
Social

Cidadania
Cidadania
Empresarial
Empresarial

Fonte: Melo Neto e Froes, 1999.

Desta forma, a cidadania empresarial pode ser entendida como o estágio mais
avançado da Responsabilidade Social. “A empresa torna-se cidadã quando contribui
para o desenvolvimento da sociedade através de ações sociais direcionadas para
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suprimir ou atenuar as principais carências dela em termos de serviços e infraestrutura de caráter social” (MELO NETO & FROES, 1999, p.101).

2.3 Ética empresarial

Definir de forma clara o conceito de ética não é tarefa simples. O conceito se
confunde com moral e esta não possui definição menos complexa do que a ética. De
acordo com Leisinger e Schmitt
Moral Empresarial é o conjunto daqueles valores e normas que, dentro
de uma determinada empresa, são reconhecidos como vinculantes. A Ética
Empresarial reflete sobre as normas e valores efetivamente dominantes em uma
empresa, interroga-se pelos fatores qualitativos que fazem com que determinado
agir seja uma agir bom (LEISINGER & SCHMITT,2001, p.22).

Tais autores ainda afirmam que a empresa ética possui um compromisso com a
cooperação ou à solidariedade para com as pessoas, isto é, além do seu próprio
interesse, ela deve buscar o bem comum (LEISINGER & SCHMITT, 2001).
Segundo Ashley
A moral pode ser vista como um conjunto de valores e de regras de
comportamento que as coletividades, sejam elas nações, grupos sociais ou
organizações, adotam por julgarem corretos e desejáveis. A ética é mais
sistematizada e corresponde a uma teoria de ação rigidamente estabelecida. A
moral, em contrapartida, é concebida menos rigidamente, podendo variar de
acordo com o país, o grupo social, a organização ou mesmo o indivíduo em
questão (ASHLEY, 2005, p. 5).

Stoner e Freeman (1999) definem que ética é o estudo dos diretos e dos deveres
dos indivíduos, das regras morais que são aplicadas na tomada de decisão e da natureza
das relações inter-pessoais. Para os autores, as empresas não podem evitar questões
éticas nos negócios e, assim dividem essas questões em quatro níveis (figura 5).
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Figura 5 – Níveis de Ética Empresarial
Nível 4: Indivíduo

Nível 3: Políticas Internas

Nível 2: Stakeholders

Nível 1: Sociedade

Fonte: Stoner e Freeman, 1999.

O primeiro nível representa os questionamentos a respeito de uma determinada
sociedade. São questões gerais como a discussão do apartheid ou do próprio sistema
capitalista. O segundo nível representa a preocupação da empresa com a ética em
relação aos seus stakeholders, ou seja, o público afetado pelas suas atividades
(empregados, consumidores, comunidades de entorno, fornecedores, clientes, acionistas,
etc.).
Já o terceiro estrato é composto pelas questões de ordem interna da empresa, ou
seja, da natureza das relações com seus empregados, aos tipos de contratos efetuados, a
administração, ou seja, a sua política interna. Por fim, tem-se o nível quatro. Esse nível
aborda as questões de relacionamento cotidiano entre indivíduos no âmbito empresarial.
Deve-se ter em mente, que a ética deve ser tratada simultaneamente nos quatro
estratos propostos pelos autores, já que ela está diretamente relacionada com as
atividades executadas pela empresa. A ética permeia desde a instalação de uma nova
filial em um local com costumes diferentes dos seguidos pela empresa até a contratação
ou demissão de funcionários. Pode-se dizer que o exercício da ética é um trabalho
constante, dentro e fora das corporações.
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Cohen (2003) definiu ética como a transparência nas relações e preocupação
com o impacto das atividades da empresa na sociedade. Essa mesma conceituação é
feita por Ashley
Responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas
e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido
negativo) por membros da sociedade, apesar de não codificados em leis. Elas
envolvem uma série de normas, padrões ou expectativas de comportamento para
atender àquilo que os diversos públicos (stakeholders) com as quais a empresa
se relaciona consideram legítimo, correto, justo ou de acordo com seus direitos
morais ou expectativas (ASHLEY, 2005, p. 5).

Cabe ressaltar que o primeiro estágio para a adoção de princípios éticos pelas
empresas é o cumprimento das questões legais, isto é, uma empresa não pode ser
considerada ética se não obedece às imposições legais, aos quais está submetida. Por
detrás da expectativa de uma empresa ética está o pressuposto de que a corporação está
em dia com suas obrigações legais.

3. A Responsabilidade Social no Brasil

A responsabilidade social começou a ser discutida, no Brasil, na década de 60
com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). A
organização é constituída de empresários cristãos e possui como fundamento de suas
práticas os princípios estabelecidos pela doutrina social da Igreja. Em 1965, a
associação publica a Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, cujo maior
objetivo era mostrar que a empresa possui uma função social frente aos seus
trabalhadores e à comunidade na qual está imersa.
Em 1984, a Nitrofértil, empresa do setor químico, publicou o primeiro Balanço
Social do país. Dois anos depois, foi criada a Fundação Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social (Fides) que tem como meta humanizar as empresas e integrá-las à
sociedade segundo princípios éticos. A primeira tentativa de estabelecer uma rotina
entre as empresas de publicação de balanços sociais surgiu com o Fides, que ainda na
década de 1980 elaborou um modelo de balanço social.
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Entretanto, foi apenas na década de 90 que o tema responsabilidade social
começou a ser amplamente divulgado. Isso ocorreu, em parte, devido ao surgimento de
entidades que auxiliaram a disseminar e a implantar o conceito nas empresas. A ação
das chamadas organizações não-governamentais (ONG’s), ou entidades do Terceiro
Setor, foi fundamental para fomentar a busca de soluções para a questão social e
ambiental no país. Um dos grandes expoentes nesse setor foi o Instituo Brasileiro de
Análises Socais e Econômicas (Ibase). Criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o
instituto foi, e continua sendo, um grande defensor da elaboração do balanço social por
parte das empresas. Atualmente, um dos principais modelos de Balanço Social
brasileiro é o do Ibase.
A década de 1990 experimentou um grande crescimento de iniciativas e
instituições preocupadas com as questões sociais e ambientais. No ano de 1992,
ocorreu, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, que se costumou chamar Eco-92. O objetivo da cúpula, que reuniu
175 delegações de diferentes países, era a discussão de temas relevantes ao meio
ambiente e à sociedade. Como resultado dos trabalhos, foi elaborado um documento
chamado Agenda 21, que visava difundir e sugerir estratégias e diretrizes para o
atingimento do desenvolvimento sustentável nos países. Essa nova concepção de
desenvolvimento tem como base a incorporação de variáveis, que antes não eram
analisadas nos modelos de desenvolvimento, integrando as questões sociais e
ambientais às decisões econômicas como forma de permitir a melhoria da qualidade de
vida das gerações presente e futura.
Em meados desta década, surgiu o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
(Gife), que se preocupa basicamente com temas como filantropia, cidadania e
responsabilidade empresarial. O Ibase lançou, em 1997, o seu modelo de balanço social
em parceria com o jornal Gazeta Mercantil, que ofereceu gratuidade do serviço de
publicação para as empresas que desejassem divulgar seus balanços no periódico. Ainda
em conjunto com o jornal, o Ibase criou o Selo do Balanço Social. O objetivo era
estimular a participação voluntária das empresas em projetos sociais, oferecendo em um
primeiro momento, o selo a todas as empresas que adotassem o modelo de balanço
desenvolvido pelo instituto.
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O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) foi criado também em 1997 e faz parte de uma rede de conselhos nacionais
vinculados ao World Business Concil for Sustainable Development (WBCSD). O
conselho busca facilitar o entendimento entre o setor produtivo, o governo e a sociedade
civil organizada em relação às questões ambientais, sociais e econômicas. O objetivo é
ampliar as discussões de temas relevantes para a viabilização do Desenvolvimento
Sustentável, como, por exemplo, a biotecnologia, as mudanças climáticas, a legislação
ambiental, a responsabilidade social corporativa e a ecoeficiência.
Em termos legais, no mesmo ano, o tema passou a ser objeto do Projeto de Lei
nº 3.116 que estabelecia a obrigatoriedade da publicação do Balanço Social para as
empresas privadas com mais de 100 funcionários e para todas as empresas públicas,
concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O projeto ainda não foi
aprovado e se encontra, nos dias de hoje, em tramitação no Congresso Nacional.
Paralelamente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apresentou, em
audiência pública, proposta de inclusão do Balanço Social nas demonstrações
financeiras já exigidas das empresas de capital aberto. De acordo com Ramos (1999), os
principais indicadores contidos nesta proposta de balanço eram: (a) faturamento bruto,
lucro operacional e folha de pagamento, (b) gastos com alimentação, (c) encargos
sociais compulsórios, (d) gastos com previdência privada, (e) gastos em saúde e
educação, (f) participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, (g) tributos pagos,
(h) contribuições para a sociedade, (i) investimentos em meio ambiente, (j) número de
trabalhadores ao final do período e número de admissões. Entretanto, não houve
consenso na época quanto ao encaminhamento da matéria. A autarquia, então,
encaminhou a discussão para o foro do Congresso Nacional para uma discussão mais
apropriada do tema.
No ano de 1998, foi criado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social com objetivo de intermediar a relação empresas e ações sociais, bem como
disseminar a prática social por meio de publicações, experiências vivenciadas,
programas e eventos para seus associados e público em geral. Desta forma, o instituto
espera contribuir para o Desenvolvimento Sustentável por meio da formação de uma
nova cultura empresarial baseada na ética. No intuito de fortalecer a prática da
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responsabilidade social, o Ethos desenvolveu uma série de indicadores, os Indicadores
Ethos, que visa avaliar o estágio em que as empresas se encontram em relação à sua
atuação social responsável. Atualmente o instituto possui mais de 1000 empresas
associadas. O faturamento anual dessas empresas representa cerca de 30% do PIB
brasileiro e quantidade e de empregos gerados por elas chega a 1 milhão de postos de
trabalho.

4. Prêmios relacionados à Responsabilidade Social Corporativa no Brasil

O crescimento da importância da responsabilidade social no Brasil se torna cada
vez mais claro. Diversas iniciativas de premiações, guias e diretrizes surgiram nos
últimos anos. As empresas, por outro lado, têm se preocupado mais com o tema quer
seja por acreditar que a gestão responsável vale a pena quer seja por pressão do
mercado.
Um bom indicador dessa nova tendência é a quantidade de empresas que estão
associadas ao Instituto Ethos. A cada ano, novas unidades de negócio se envolvem com
a organização e em sete anos o número de associados saiu de 11 empresas em 1998 para
1070 em 2005, um aumento de quase 100 vezes.
Gráfico 1 - Empresas Associadas ao Instituto Ethos
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O Instituto Ethos desenvolve diversos prêmios relacionados ao tema, entre eles
destacam-se:
•

Prêmio Ethos – Valor: Tem por objetivo incentivar e aprofundar o
debate sobre a responsabilidade social das empresas na comunidade
acadêmica, envolvendo professores e alunos de todas as áreas, nos cursos
de graduação e pós-graduação, em todo o território nacional.

•

Prêmio Balanço Social: O objetivo desse prêmio é reconhecer os
melhores balanços sociais elaborados no país. Conta com a participação
de

diversas

entidades:

Associação

Brasileira

de

Comunicação

Empresarial (Aberje), Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides) e o Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas (Ibase).

A criação do Premio Nacional de Qualidade (PNQ), em 1991, é outra mostra da
importância que a gestão responsável vem adquirindo. O PNQ é composto por sete
critérios, que são definidos em liderança; planejamento estratégico; foco no cliente e no
mercado; informação e análise; gestão de pessoas; gestão de processos e resultados da
organização. Estes critérios mostram o que a organização deve fazer para obter sucesso
na busca pela excelência no desempenho. Outra característica do PNQ é o conjunto de
fundamentos que permeiam os sete critérios: enfoques e desdobramentos sobre a
qualidade centrada no cliente; comprometimento da alta direção; valorização das
pessoas; responsabilidade social; visão de futuro de longo alcance; foco nos resultados;
aprendizado contínuo; gestão baseada em fatos e em processos; pró-atividade e resposta
rápida.
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Figura 6 - Modelo de Excelência do PNQ

Fonte: Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade (2005)

A Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade (2005) classifica as
organizações socialmente responsáveis em cinco estágios. O último estágio, o quinto,
ocorre quando o processo de avaliação dos impactos dos produtos, processos e
instalações das empresas está sistematizado. A empresa se preocupa em antecipar
questões públicas e em estimular a participação de todos em esforços de
desenvolvimento social e ambiental sistemático.
Desde 2000, a revista Exame publica o Guia de Boa Cidadania Corporativa.
Nesse guia são escolhidas empresas-modelo em boas práticas de responsabilidade
social. Os critérios analisados seguem o modelo do questionário do Instituto Ethos,
sejam eles: 1. Valores e Transparência; 2. Funcionários e Público Interno; 3. Meio
Ambiente; 4. Fornecedores; 5. Consumidores e Clientes; 6.Comunidade; 7. Governo e
Sociedade . As empresas premiadas desde a primeira edição da revista estão no quadro
4.
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Quadro 4 - Empresas Premiadas no Guia de Boa Cidadania Corporativa
2000
Algar
Azaléia
Banco do Brasil
BankBoston
Belgo
Mc Donald’s
Natura
Perdigão
Serasa
3M

2001
Alcoa
Algar
AFT
BankBoston
Belgo
Henkel
Janssen-Cilag
Mc Donald’s
Natura
Nestlé
Usiminas

2002
Alcoa
Belgo
CPFL
Dow Química
Marcopolo
Mc Donald’s
Natura
Samarco
Serasa
Zanini
3M

2003
Acesita
Belgo
CPFL
Multibras
Natura
Perdigão
Philips
Serasa
TRW
Zanini
3M

2004
Acesita
Basf
Belgo
CPFL
Pão de Açúcar
Itaú
Natura
Perdigão
Suzano
Unilever

2005
Basf
Elektro
Kraft
Natura
Perdigão
Philips
Serasa
Suzano
Unilever
Weg

Fonte: Revista Guia de Boa Cidadania Corporativa (2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005)

A única empresa que foi premiada em todos os anos da edição do prêmio foi a
Natura. Entretanto, diversas empresas foram premiadas em 3 ou mais anos. Esse é o
caso da Belgo, do Mc Donald’s, do Perdigão, da Serasa, da 3M e da CPFL.

5. Resumo do Capítulo

Este capítulo abordou a questão conceitual da Responsabilidade Social. Temas
como filantropia, cidadania corporativa e ética empresarial também foram estudados
para facilitar a compreensão do conteúdo desta seção.
A evolução e a criação de instituições voltadas para a avaliação e promoção de
ações sociais e ambientais por parte das empresas foi analisada para mostrar a
importância que o tema vem adquirindo no país. Por fim, alguns prêmios relacionados à
ética e a responsabilidade empresarial foram apresentados.
Contudo, a Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa faz parte de algo
maior. A gestão responsável é a maneira que as empresas dispõem para contribuir para
um novo modelo de desenvolvimento. É esta busca por um caminho mais justo para a
promoção da melhoria da qualidade de vida mundial que será estudada no próximo
capítulo. Desta forma, o tema da próxima seção será o Desenvolvimento Sustentável.
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CAPÍTULO 2
Desenvolvimento Sustentável

Conceituar “Desenvolvimento” não é uma tarefa simples. Desde a década de
1940, esse conceito vem evoluindo e deixando de ser um dado meramente quantitativo
para assumir cada vez mais um caráter qualitativo. Desta forma, “o que importa é deixar
bem claro que desenvolvimento não se confunde com crescimento econômico, que
constitui condição necessária, porém não suficiente.” (SACHS in VEIGA, 2005, p.9)
O objetivo deste capítulo é discutir o conceito de Desenvolvimento Sustentável e
seu papel na sociedade moderna. Para tal, se faz necessário apresentar uma breve
evolução histórica dos caminhos que levaram ao surgimento deste novo conceito.

1. Evolução Histórica

No final da década de 1940, ficou patente a grande diferença econômica entre os
diversos países. Desta forma, seguindo a vertente do pensamento neoclássico,
acreditava-se que, por meio da divisão internacional do trabalho, em que cada país se
especializaria na produção de determinados produtos, de acordo com as suas vantagens
comparativas, seria possível aos países subdesenvolvidos atingir indicadores de
desenvolvimento similares aos dos países já desenvolvidos. “As idéias correntes na
época, segundo concepção dos economistas neoclássicos, apontavam o comércio
internacional como capaz de resolver as desigualdades econômicas entre as nações”
(LA ROVERE, 1990, p.79). Com a especialização da produção mundial, portanto, o
desenvolvimento seria alcançado. Por de trás desse conceito constava a ideologia de que
a livre força dos mercados tornaria os países em desenvolvimento capazes de superar
seu atraso em relação aos desenvolvidos, ou seja, a solução para o desenvolvimento de
um país seria a criação de um mercado capitalista forte e livre.
Na década de 1950, críticas a essa visão de desenvolvimento foram levantadas
por economistas integrantes da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e
Caribe ). “A repartição desigual dos frutos do progresso técnico e a deterioração dos
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termos de troca que se segue teriam assim engendrado um desequilibro estrutural entre
as diferentes nações, destruindo as premissas da teoria clássica” (LA ROVERE, 1990,
p.80). A principal crítica da CEPAL era em relação à divisão internacional do trabalho e
suas conseqüências, já que a renda crescia mais rapidamente nos países centrais do que
nos periféricos e o valor agregado dos produtos primários era mais baixo do que o dos
produtos industrializados. Entretanto, essa vertente não se preocupou com a formulação
de uma teoria de desenvolvimento e sim com a demonstração de que as diferenças entre
os países estavam se acentuando com a divisão internacional do trabalho.
A teoria da dependência, que surgiu na década de 1960, criticava a ideologia da
CEPAL em relação ao desenvolvimento nacional, por intermédio de um EstadoReformador.

Para

aqueles

que

defendiam

a

teoria

da

dependência,

o

subdesenvolvimento estava intimamente relacionado às características históricoestrutural dos países, bem como à dinâmica de desenvolvimento do capitalismo em
escala mundial. O ponto fraco dessa teoria era se limitar a constatar as imperfeições
geradas pelo capitalismo nos países periféricos e sugerir como alternativa o socialismo.
Entretanto, o socialismo não era apresentado com tanta força na análise da teoria como
a constatação da dependência dos países da periferia em relação aos centrais.
Com o fim do crescimento econômico nos países centrais, o estabelecimento de
uma crise de desemprego, alienação da população e a persistência de desigualdades
sociais surgiu uma nova teoria de desenvolvimento. Esta teoria deixou para trás o
conceito de desenvolvimento por meio do crescimento técnico-industrial (chamado de
desenvolvimento maligno) e passou a ser conhecida como ecodesenvolvimento. As
principais características desse movimento eram: a satisfação das necessidades materiais
e imateriais de toda população; desenvolvimento endógeno4 baseado na autonomia das
decisões e consciência ecológica. “Esta redefinição do desenvolvimento condena
duplamente a concepção evolucionista que o definia como um processo linear no qual
os países atrasados teriam apenas de imitar, alcançar e possivelmente superar os mais
avançados” (LA ROVERE, 1990, p.81). O ecodesenvolvimento pregava a
convivencialidade entre os homens e a natureza ao afirmar que a história não nos
fornece modelos a serem seguidos e sim anti-modelos a serem superados.

4

Este conceito será debatido no decorrer deste capítulo
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A proposição do ecodesenvolvimento foi mais longe ao sugerir uma grande
sinergia entre os planos social, ambiental (ecológico) e econômico, visando o equilíbrio
entre os objetivos dessas três áreas.
Algumas críticas podiam ser dirigidas a esse modelo, como por exemplo, a
dificuldade de superar os impasses sociais para o atingimento do desenvolvimento local.
Além disso, ficava a dúvida sobre quem seriam os agentes de mudança de um
“desenvolvimento maligno” para um desenvolvimento alternativo. E, por fim um, dos
principais alvos de crítica foi o fato de a base política dessa teoria ainda ser considerada
fraca.
A teoria mais recente é chamada de Desenvolvimento Sustentável e prega a
solidariedade em relação à conservação dos recursos naturais para as gerações futuras.
O conceito fundamental desta teoria é explicitado no relatório Nosso Futuro Comum
como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”
(Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1988, p.46).
Entretanto, o conceito de sustentabilidade engloba não apenas os aspectos
ecológicos, mas também o econômico, o político, o social e o tecnológico. O conceito
de desenvolvimento sustentável extrapola a simples visão conservacionista que marcou
os movimentos ecológicos no seu inicio.

2. Economia versus Ecologia

As palavras Economia e Ecologia são compostas por um morfema comum: Eco,
em grego, oikos. O significado de tais palavras poderia ser depreendido pela análise dos
morfemas que as compõem. Economia, desta forma, significa “organização da casa”
(oikos – casa e nomia – organização) e Ecologia, por sua vez, pode ser descrita como a
ciência da casa (oikos – casa e logia – ciência).
Apesar de sua origem similar, essas duas disciplinas trilharam caminhos bastante
diversos. Enquanto a Economia se preocupa com a alocação de recursos no curto prazo
e com a maximização das riquezas, a Ecologia se consolidou como um movimento que
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busca contestar padrões de vida baseados no desperdício, paradigmas econômicos e
discutir o futuro da humanidade diante um planeta de recursos escassos e finitos.
De acordo com Pádua, o consenso entre os ecologistas é que a crise ambiental
pela qual o mundo está passando conduz a um questionamento da ideologia do
crescimento como um todo. Desta forma, é necessário questionar as conseqüências de
um crescimento ilimitado e se ele é desejável, ou seja, se os custos sociais envolvidos
justificam sua validade (1984, p.48). O crescimento, por si só, não garante o
desenvolvimento, já que, segundo Sachs, “o crescimento pode estimular o mau
desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é acompanhado de
desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescentes” (2004, p.71).
Sachs afirma ainda que “a economia capitalista é louvada por sua inigualável
eficiência na produção de bens (riquezas), porém ela também se sobressai por sua
capacidade de produzir males sociais e ambientais” (2004, p.41). Essas conseqüências
negativas do sistema capitalista fizeram surgir uma série de teorias a respeito da relação
entre economia e meio ambiente. Este estudo analisará três destas vertentes, quais
sejam: i) tentativa de incorporação da ecologia à economia de mercado, ii) a Entropia de
Georgescu-Roegen e por fim, iii) o Desenvolvimento Sustentável, alvo principal deste
capítulo.
Embora essas três teorias sejam bastante distintas, elas trazem um ponto em
comum: a percepção de que economia e ecologia estão de, alguma forma, interligadas.
Esta relação começou a ficar mais evidente na medida que as crises ambientais se
tornaram mais freqüentes. De acordo com Veiga, o aumento do desequilíbrio ecológico
pode ser justificado, já que:
O modelo de pensamento dominante na ciência econômica sempre foi
mecânico e fascinado pela idéia de equilíbrio. (...) Nos modelos econômicos
convencionais, os fatores que devem ser maximizados são as utilidades
individuais e não as necessidades de um sistema biótico. Consequentemente, as
políticas econômicas ficaram cegas para quaisquer condicionantes de ordem
ecológica (VEIGA, 2005, p.51).
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2.1 A Economia de Mercado e o Meio Ambiente
No pós-guerra, o crescimento econômico, impulsionado pela inovação
tecnológica parecia ser capaz de oferecer um desenvolvimento ilimitado. Neste
contexto, o meio ambiente, entendido aqui como fonte de insumos e agente capaz de
absorver os resíduos produzidos pela atividade econômica, seria sempre passível de ser
substituído por capital ou trabalho. Ou seja, acreditava-se na perfeita substitutibilidade
entre os fatores de produção (capital, trabalho e recursos naturais).
Em outros termos, pode-se dizer que o meio ambiente, neste caso, representa, no
máximo, apenas uma restrição relativa ao crescimento econômico, já que o progresso
técnico e científico seria sempre capaz de apresentar soluções para a finitude dos
recursos naturais. Um dos principais defensores desta teoria é Robert Solow, que
acredita que
Qualquer elemento da biosfera que se mostrar limitante ao processo
produtivo, cedo ou tarde, acabará substituído, graças a mudanças entre três
ingredientes fundamentais: trabalho humano, capital produzido e recursos
naturais. Isto porque o progresso científico tecnológico sempre conseguirá
introduzir as necessárias alterações que substituam a eventual escassez do
terceiro fator, mediante inovação dos outros dois ou de algum deles (VEIGA,
2005, p.122).

Na literatura, esse ultra-otimismo tecnológico ficou conhecido por meio do
conceito de sustentabilidade fraca. Para Romeiro, a idéia subjacente desta abordagem é
a que “o investimento compensa as gerações futuras pelas perdas de ativos causadas
pelo consumo e produção correntes” (ROMEIRO in MAY et al., 2003, p. 8). Ou seja,
nesta perspectiva o que importa é garantir às gerações posteriores a capacidade de
continuar produzindo bens e serviços. A preservação e conservação de qualquer outro
componente mais específico da economia, isto é, o meio ambiente, não se mostra
necessária.
Em contraposição a esse otimismo tecnológico exacerbado, surgiram os
movimentos de preservação ambiental das décadas de 1970 e 1980 que se posicionavam
favoráveis ao não crescimento econômico. A disciplina Economia do Meio Ambiente
nasceu da tentativa de se contrabalancear o ultra-otimismo tecnológico de Solow com o
pessimismo demasiado dos ativistas ambientais da época.
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Os economistas que não concordavam com a visão de Solow preferiram seguir a
Escola de Londres, sob a liderança intelectual de David William Pearce. Os seguidores
desta Escola entendem que a responsabilidade inter-gerações deve ocorrer pela
preservação do segmento não reprodutível do Capital, que eles chamaram de Capital
Natural. A percepção de que o crescimento é limitado, já que grande parte deste Capital
Natural é finita e, por isso, não é passível de ser substituída ficou conhecida como
sustentabilidade forte (LIMA, 1999) e os levou a defender que os danos ambientais
causados por algumas atividades sejam compensados de alguma forma por outras.
Para essa corrente, os mecanismos através dois quais se podem relacionar os
limites ambientais com o crescimento econômico devem ser principalmente os
mecanismos de mercado. De acordo com Romeiro,
No caso dos bens ambientais transacionados no mercado (insumos
materiais e energéticos), a escassez crescente de um determinado bem se
traduziria facilmente na elevação de seu preço, o que induz a introdução de
inovações que permitam poupá-lo, substituindo-o por outro recurso mais
abundante. Em se tratando de serviços ambientais, em geral, não transacionados
no mercado por sua natureza de bens públicos (ar, água, ciclos bioquímicos
globais de sustentação da vida, capacidade de assimilação de rejeitos etc.), este
mecanismo de mercado falha. Para corrigir essa falha é necessário intervir para
que a disposição a pagar por esses serviços ambientais possa se expressar à
medida que sua escassez aumenta (ROMEIRO in MAY et al., 2003, p. 8-9).

Se os recursos naturais se subordinassem às regras de mercado e gerassem
preços relativos, de acordo com os seguidores de Pearce, não teria havido a necessidade
de se preocupar com a sustentabilidade ambiental, pois os recursos estariam sendo
alocados de maneira eficiente ao longo do tempo. Uma vez que tal submissão não é
possível, os problemas ambientais foram classificados como “imperfeições de
mercado”.
O Teorema de Coase afirma que tais imperfeições são causadas pela falta de
definição clara de a quem pertencem os direitos de propriedades dos bens ambientais.
Isto porque, em uma economia com direitos de propriedades bem estruturados, os
indivíduos e as firmas são capazes de utilizar os recursos naturais da forma mais
eficiente possível. Assim, os preços de produtos e serviços são formados quando o
consumo dos mesmos, por um indivíduo, impede que outro indivíduo também o
consuma, e ficando caracterizado, assim, o direito de propriedade do primeiro.
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De acordo com Motta,
Muitos economistas consideram a poluição como um problema que
poderia ser resolvido se todos os recursos naturais fossem propriedade privada
(individual ou coletiva), de modo que os proprietários tivessem incentivos para
administrar esses recursos ambientais adequadamente (MOTTA, 1997, p. 222).

Pearce e Turner sinalizam que,
Segundo o Teorema de Coase, a solução mais eficiente para a questão
da poluição ambiental seria um processo de negociação entre aqueles que
poluem e aqueles que sofrem os efeitos da poluição. Cada um poderia
compensar o outro de acordo com quem possuísse o direito de propriedade.
Caso o poluidor detivesse esse direito, os que sofressem as conseqüências da
poluição poderiam pagá-lo para poluir menos. Analogamente, se o direito de
propriedade fosse dos prejudicados pela poluição, o poluidor poderia pagá-los
para que eles tolerassem o dano ambiental (PEARCE & TURNER, 1990,
p.17).5

A solução razoável, diante do impasse de como tratar economicamente os
recursos naturais públicos, parece ser a criação de mercados fictícios de bens ambientais
em que se possam negociar direitos de poluir ou cotas de emissão. Uma das primeiras
experiências com esse tipo de sistema ocorreu em 1976, quando a Agência Ambiental
dos Estados Unidos permitiu a negociação limitada de certificados para alguns
emissores de poluição atmosférica. Em 1990, nos EUA, foi promulgado o Clean Air Act
(Lei do Ar Puro). Essa lei contribuiu para o estabelecimento um sistema de negociação
de créditos para emissão de dióxido de enxofre (SO2), principal agente responsável pela
chuva ácida. Este sistema de comércio pode ser citado como o modelo para comércio de
emissões proposto pelo Protocolo de Quioto para restringir as emissões dos gases de
efeito estufa (CEPEA, 2004).
Outra solução possível é “precificar” os bens ambientais de forma a revelar a sua
importância monetária diante de outros bens. A motivação para determinar o valor de
um recurso natural é, segundo Motta, “estimar o valor monetário deste (recurso) em
relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia” (MOTTA, 1990, p.1). A
atribuição de valor é importante, pois quando os custos da degradação ecológica não são
absorvidos por aqueles que a geram, eles se transformam em externalidades para a
5

Tradução livre da edição inglesa.
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economia como um todo. Ainda de acordo com Motta, o resultado destes custos
ambientais que não são internalizados
(...) é um padrão de apropriação do Capital Natural onde os benefícios
são providos para alguns usuários de recursos ambientais sem que estes
compensem os custos incorridos a usuários excluídos. Além disso, as gerações
futuras serão deixadas com um estoque de Capital Natural resultante das
decisões das gerações atuais, arcando com os custos que estas decisões podem
implicar (MOTTA, 1997, p.3).

Cabe ressaltar que, embora muitos recursos ambientais sejam de difícil
valoração e, por isso, não tenham seus preços reconhecidos no mercado, seu valor
econômico existe na medida que seu uso altera o nível da produção e consumo da
sociedade.

2.2 A Lei da Entropia6

Durante muito tempo, o pensamento econômico clássico quis transpor o modelo
da mecânica celestial, com a sua regularidade e a sua harmonia, aos fenômenos
terrestres. A Economia, ao longo do tempo, adquiriu características que a aproximaram
da Mecânica, ao se preocupar apenas com o término de um ciclo econômico. O seu
objetivo básico é maximizar o Produto no curto prazo, não importando o passado e nem
o futuro. A Economia se comporta como se fosse isolada das outras esferas (social e
ecológica) e possui uma característica atemporal, ou seja, se preocupa basicamente com
o presente.
Para Georgescu-Roegen
Assimilar o processo econômico a um modelo mecânico é admitir o
mito segundo o qual a economia é um carrossel que de nenhuma maneira pode
afetar o ambiente composto de matéria e de energia. A conclusão evidente é que
não há necessidade de integrar o meio ambiente no modelo analítico do
processo (GEORGESCU-ROEGEN, 1973, p.38).7

6

Entropia é uma medida da ciência da Termodinâmica. Pode-se dizer que ela mede o grau de
“desorganização” de um sistema. Assim, quando a Entropia é alto, tem-se um sistema desorganizado, por
outro lado, se a Entropia é baixa, existe um alto grau de organização da estrutura analisada.
7
Tradução livre da edição inglesa.
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Por ter incorporado essas características, a Economia tem se tornado cada vez
mais quantitativa, já que busca maximizar a acumulação de capital e a criação do
Produto. A adoção de técnicas e tecnologias que maximizem a produção, muitas vezes,
aumenta a pressão sobre a base de recursos naturais, degradando-os. Assim, para a
obtenção de uma unidade a mais de Produto é necessário um investimento cada vez
maior de capital. Essa contradição - aumento da produção gerando a degradação do
meio ambiente e reduzindo o crescimento do Produto (crescimento decrescente, ou
investimentos crescentes para obtenção do mesmo aumento) - a economia não consegue
visualizar de maneira clara.
A doutrina econômica criada pelos autores clássicos tem como base um modelo
que se assemelha a mecânica clássica, ou seja, oferta e demanda (produção e consumo)
constituem o binômio reversível de um modelo que sempre busca encontrar um ponto
de equilíbrio. Entretanto, essa reversibilidade equivale a retirar do processo econômico
a esfera ecológica e, portanto, a esfera temporal do processo econômico. GeorgescuRoegen afirma que as disciplinas de Biologia e Economia são interligadas e se
sobrepõem, embora esse fato não seja muito reconhecido pela maioria dos economistas
(1973, p.317). Essa “miopia” da Economia acaba por subjugar a esferas social e
ecológica às diretrizes e verdades da economia.
Para Veiga, “Georgescu chegou à posição de que a economia precisa ser
absorvida pela ecologia por considerar que a termodinâmica é muito mais pertinente
para a primeira do que a mecânica” (2005, p.119).
Figura 7 – Relação entre Economia, Sociedade e Ecologia, de acordo com
Georgescu-Roegen
Esfera
Esfera

Esfera
E
Econômica

Social
Ambiental

Fonte: Elaboração Própria com base em PASSET, 1979
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Atualmente, os problemas estão mais evidentes devido ao fato de alguns
recursos naturais estarem escasseando e, por outro lado, a poluição estar cada vez mais
presente e causando prejuízos à saúde. A escassez diz respeito ao conceito de estoque
enquanto a poluição se refere ao conceito de fluxo.
Para Georgescu-Roegen, é a entropia que explica a poluição. Embora o conceito
de entropia seja bastante complexo, Veiga elucida que “o aumento de entropia
corresponde à transformação de formas úteis de energia em formas que a humanidade
não consegue utilizar” (2005, p.120). Ainda de acordo com Veiga
Todo organismo vivo está sujeito ao aumento de entropia, mas procura
mantê-la constante pela extração de seu meio ambiente dos elementos de baixa
entropia necessários à compensação. O crescimento econômico moderno
baseou-se na extração da baixa entropia contida no carvão e no petróleo
(VEIGA, 2005, p.120).

Desta forma, pode-se dizer que o homem, ao transformar a matéria, leva a
evolução a um novo nível, em que o aumento natural da entropia pode ser reduzido ou
acelerado, porém não pode ter seu sentido invertido. “O processo econômico consiste
em uma transformação contínua de baixa entropia em alta entropia, isto é, em
degradação ambiental ou simplesmente poluição”8 (GEORGESCU-ROEGEN, 1973,
p.281).
Nos processos energéticos gera-se entropia. Nos processos econômicos gera-se
um processo análogo a este. Sempre que se consome trabalho disponível gera-se algo
semelhante à entropia, porque a capacidade de trabalho "gasta" passa para o "ambiente",
perdendo-se para o uso humano (liberação de calor, rejeitos e poluição do processo
industrial, por exemplo). Quando o homem transforma matéria-prima em produtos de
maior organização (menor entropia), ele gera para o ambiente externalidades, ou seja,
ele paga um “preço”. Além disso, esse produto, ao final de sua vida útil, será descartado
e com isso fará a entropia do sistema como todo aumentar.
Georgescu-Roegen interpreta os limites do crescimento econômico por uma
perspectiva biofísica, introduzindo princípios da teoria da entropia, para demonstrar a
total impossibilidade de um desenvolvimento exponencial, a partir de uma base de

8
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recursos escassos. De acordo com Romeiro, “o reconhecimento da existência de limites
absolutos à expansão do subsistema econômico implica a necessidade de estabilizar a
produção material/energética a um nível sustentável” (ROMEIRO, 1999, p.87).
Essa necessidade de estabilização foi chamada por H. Daily de economia do
estado estacionário que não implicava a falta de desenvolvimento e sim uma alteração
qualitativa do mesmo. Segundo Veiga, H. Daily acreditava que “o crescimento físico
deveria cessar, com continuidade exclusiva de alterações qualitativas” (VEIGA, 2005,
p. 138).
Esse debate econômico e ecológico tem por base a consideração da natureza no
processo econômico, ou seja, sugere que o sistema econômico, apesar de sua aparente
autonomia, não passa de mero componente do ecossistema biofísico, do qual depende,
já que este é fonte supridora de recursos e meio onde se depositam os resíduos finais das
atividades de produção e consumo.
Cabe ressaltar que, ao desenvolver sua teoria econômica baseada na Entropia,
Georgescu-Roegen chamou atenção para o fato de que qualquer geração influencia as
gerações seguintes, isto porque, ao longo do processo econômico, os recursos terrestres
de energia e materiais são inevitavelmente degradados e os efeitos nocivos da poluição
se acumulam no meio ambiente.
Romeiro esclarece essa questão afirmando que
(..) admitir que o crescimento estritamente econômico (da produção
material/energética) tem limites remete às delicadas questões da solidariedade
sincrônica da geração atual, dadas as presentes disparidades de renda (nacional
e internacional), e da solidariedade diacrônica entre as gerações, uma vez que
esta exigiria mudanças profundas no estilo de vida predominante nos países
industrialmente avançados e que se difunde parcialmente nos países em
desenvolvimento. (ROMEIRO, 1999, p.87)

Veiga se posiciona de forma similar quando identifica que
(..) um dos principais problemas ecológicos que se colocam à
humanidade é o da relação entre a qualidade de vida de uma geração à outra, e
particularmente o da repartição do dote da humanidade entre todas as gerações
(VEIGA, 2005, p.154)
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Esta preocupação inter-gerações é uma das principais características do chamado
Desenvolvimento Sustentável.

2.3 O Desenvolvimento Sustentável
A percepção de que os recursos naturais são escassos e de que cada país busca
promover o seu desenvolvimento, praticamente sem considerar o impacto que causa nos
demais, foi um grande sinalizador de que era necessário repensar os critérios de
desenvolvimento mundial. Tornou-se claro que as estratégias de desenvolvimento não
poderiam ser totalmente independentes e nem tão pouco ser iguais para todos os países.
Cada um deveria buscar o desenvolvimento com base nas suas individualidades e
características únicas, já que enfrentam problemas ambientais e sociais diversos.
Nos países mais ricos, nações desenvolvidas, o ritmo e a intensidade de
utilização dos recursos naturais (recursos minerais, hídricos, atmosfera etc.), muitas
vezes, superam a capacidade de regeneração do meio ambiente. A sociedade de
consumo exacerbado baseia-se na constante renovação dos bens, levando a um
desperdício generalizado. Esta postura põe em risco a sobrevivência das gerações
vindouras que terão à disposição um ambiente degradado e não poderão desfrutar dos
insumos ambientais de forma plena, pois muitos já estarão esgotados.
Por outro lado, os países pobres, ou seja, nações em desenvolvimento, devido à
fragmentação social, à fragilidade do Estado e da democracia e à pobreza em alto grau,
não possuem capacidade de usufruir dos seus recursos naturais e humanos de forma
saudável. Essa situação os expõe à constante miséria, doenças graves e morte precoce,
pondo em risco a sobrevivência de suas populações no presente.
No intuito de conciliar e reduzir tais disparidades, em 1987 foi apresentado, com
a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, um novo conceito de desenvolvimento.
Nele, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) define
como desenvolvimento sustentável “aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias
necessidades” (CMMAD, 1988, p.46).
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O relatório destaca que a satisfação das necessidades e aspirações humanas é o
principal objetivo do desenvolvimento e que embutido no conceito de “necessidade”
encontra-se, principalmente, a idéia de atendimento das necessidades básicas das
populações pobres, que devem receber máxima prioridade. Ainda de acordo com o
documento
Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos
tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes seja proporcionadas
oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor. (...) As
necessidades são determinadas social e culturalmente, e o desenvolvimento
sustentável requer a promoção de valores que mantenham os padrões de
consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas a que todos podem, de
modo razoável, aspirar (CMMAD, 1988, p.47).

A perspectiva de integração entre o desenvolvimento econômico, a proteção
ambiental e uma sociedade menos díspare é o ponto forte da proposição do
Desenvolvimento Sustentável.
Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às
necessidades e aspirações humanas (CMMAD, 1988, p.49).

Sachs afirma que o conceito de Desenvolvimento Sustentável
É baseado no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a
geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Ele nos
compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço, o que desarruma
a caixa de ferramentas do economista convencional (SACHS, 2004, p.15).

Esta nova teoria ressalta que as diferentes culturas e valores intrínsecos a cada
país e região devem influenciar e ser levados em consideração no processo de promoção
de formas sustentáveis de desenvolvimento. Não há que se estipular uma fórmula única
para o seu atingimento.
A enorme diversidade das configurações socioeconômicas e culturais,
bem como das dotações de recursos que prevalecem em diferentes micro e
mesorregiões, excluem a aplicação generalizada de estratégias uniformes de
desenvolvimento. Para serem eficazes, estas estratégias devem dar respostas aos
problemas mais pungentes e às aspirações de cada comunidade, superar os
gargalos que obstruem a utilização de recursos potenciais e ociosos e liberar as
energias sociais e a imaginação. Portanto, deve-se garantir a participação de
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todos os atores envolvidos (trabalhadores, empregadores, o Estado e a sociedade
civil organizada) no processo de desenvolvimento. (SACHS, 2004, p.61)

Segundo o mesmo autor, podem-se identificar cinco pilares básicos do
Desenvolvimento Sustentável (figura 8), quais sejam:
a)
Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto
instrumentais, por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma
ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta;
b)
Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de
sustentação da vida como provedores de recursos e como “recipientes” para a
disposição dos resíduos);
c)
Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos,
das populações e das atividades;
d)
Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua
non para que as coisas aconteçam;
e)
Político, a governança democrática é um valor fundador e um
instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda
a diferença (SACHS, 2004, p.15-16).

Figura 8 - Pilares do Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Elaboração Própria, com Base em Sachs, 2006.
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2.3.1

Estratégias e Caminhos para Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Embora os fundamentos teóricos do Desenvolvimento Sustentável não sejam de
difícil compreensão, existe grande controvérsia de como seria possível torná-lo
realidade. O que se pode afirmar é que a aplicação do mesmo impõe quebra no
paradigma de desenvolvimento na forma como é compreendido atualmente.
Primeiramente, se faz necessária a percepção de que não existe uma fórmula que
conduza, indistintamente, ao desenvolvimento. “O desenvolvimento não se presta a ser
encapsulado em fórmulas simples” (SACHS, 2004, p. 25). Cada país deverá traçar suas
metas de atingimento do Desenvolvimento Sustentável, de acordo com seus obstáculos
e oportunidades. Neste sentindo, cabe esclarecer que as estratégias adotadas pelos países
pobres não devem tentar reproduzir as soluções dos países ricos. Os conflitos e
tragédias dos países em desenvolvimento são, em geral, causados pela pobreza,
enquanto que nas nações desenvolvidas, as bases dos conflitos ambientais jazem no
consumo e na produção exacerbados.
Além disso, as soluções desenvolvidas por cada país devem estar alinhadas com
o objetivo maior do Desenvolvimento Sustentável que é a melhoria da qualidade de vida
em escala mundial e não apenas em uma determinada região do planeta. Esse
alinhamento só poderá ser conquistado por meio de uma maior cooperação e
comprometimento internacional. Sem um diálogo sincero e aberto entre os países, os
esforços para a promoção do Desenvolvimento Sustentável serão nulos.
Pouco importa a vitória de um determinado país na implantação do
Desenvolvimento Sustentável se seus vizinhos continuam adotando práticas predatórias
ao meio ambiente e à sociedade. Isso se justifica, pois o projeto em questão está calcado
no desenvolvimento mundial sustentável e não no desenvolvimento específico de uma
nação.
Pode-se dizer que o conceito de Desenvolvimento Sustentável se apóia em três
níveis básicos de cooperação: nacional, internacional e intertemporal. A cooperação
nacional se baseia na interação de todos os atores sociais de cada país em busca de um
modelo de desenvolvimento mais justo e saudável. A cooperação internacional está
relacionada ao diálogo e ajuda entre as nações para que o Desenvolvimento Sustentável
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possa ser aplicado em escala global. Por fim, a cooperação intertemporal diz respeito à
necessidade de garantir às gerações futuras qualidade ambiental e social. A figura 9
ilustra esses níveis de cooperação.
Figura 9 – Níveis de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável
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Fonte: Elaboração própria, 2006

Diante do exposto, conclui-se que existem dois grandes grupos de ação que
devem ser considerados complementares para a efetiva implantação do projeto de
Desenvolvimento Sustentável:
•

Estratégias nacionais, que são distintas entre os países em desenvolvimento e
os desenvolvidos;

•

Cooperação internacional.

A cooperação inter-gerações advirá da implantação de estratégias nacionais e de
relacionamento solidário internacional visando o bem estar da geração atual e da
vindoura.
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2.3.1.1 Estratégias Nacionais
2.3.1.1.1

Países em Desenvolvimento

A pobreza é um dos maiores flagelos do mundo. Traz consigo, além da baixa
renda, a consolidação das desigualdades sociais, ambientais e econômicas uma vez que
impõe obstáculos à criação de oportunidades. De acordo com Amartya Sen, a pobreza
não deve ser apenas encarada como baixa renda e sim como uma privação das
capacidades básicas uma vez que impõe limitações ao exercício da própria cidadania.
(...) a pobreza deve ser vista como privação das capacidades básicas em
vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de
identificação da pobreza (SEN, 2000, p.109).

Existem dois tipos de pobreza: a pobreza de renda e a pobreza humana.
Enquanto a primeira pode ser constatada pela insuficiência de rendimentos monetários,
a segunda decorre da falta de acesso ou acesso inadequado a bens, infra-estrutura e
serviços públicos - água potável, saneamento, saúde, educação, energia e comunicação
– necessários para o sustento das capacidades humanas básicas (PNUD, 2005).
A questão da pobreza é fator chave, nos países em desenvolvimento, para a
elaboração de uma agenda que busque soluções para a implantação de um novo tipo de
desenvolvimento. Para Sachs (2004), a economia mundial é caracterizada pelo alto grau
de desperdício e dentre todas as formas de desperdício, a pior é aquela que destrói as
vidas humanas por meio de déficit de oportunidades de trabalho decente. Assim, o autor
propõe que o conceito de Desenvolvimento Sustentável deveria ser extrapolado para o
conceito de um desenvolvimento socialmente includente, ambientalmente sustentável e
economicamente sustentado no tempo.
Neste sentido, o caminho para o atingimento do desenvolvimento includente e a
superação da miséria e da pobreza é garantir o “emprego decente e/ou auto-emprego
para todos”, pois esta seria a melhor estratégia para se assegurar simultaneamente a
sustentabilidade social e o crescimento econômico.
Em outras palavras, a ênfase deve ser colocada na mudança da
distribuição primária de renda, em vez de se persistir com o padrão excludente
de crescimento, a ser corrigido ex post por meio de políticas sociais
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compensatórias financiadas com a redistribuição de uma parcela do PIB

(SACHS, 2004, p.18).
A redistribuição de renda, segundo o autor, pode ocorrer, basicamente, de duas
formas: programas assistencialistas e geração de trabalho decente. Os primeiros são
importantes, pois são ações de fácil implementação e capazes de minimizar situações
críticas no curto prazo. Entretanto, requerem despesas contínuas, sem necessariamente,
estimular os beneficiários a buscar soluções nas quais não dependam mais do
assistencialismo governamental.
A promoção de emprego, por outro lado, ajuda a movimentar a economia por
meio da geração de renda e fortalece a dignidade humana. A capacidade de suprir as
necessidades familiares, devido a um trabalho digno, conduz a uma satisfação pessoal
que nenhum programa assistencialista é capaz de reproduzir. Contudo, não basta gerar
empregos, é necessário que se criem condições para que o trabalhador, em tempos cada
vez mais competitivo, seja capaz de se manter empregado. Possuir um emprego não é
suficiente para que um indivíduo supere sua condição de pobreza.
A pobreza somente é eliminada quando os laços de dominação e submissão que
a sustenta são destruídos. Desta forma, as relações de poder são refeitas e há um
“empoderamento9” daqueles que antes eram subjugados. De acordo com Romano e
Antunes
O empoderamento dos pobres e das comunidades viria a ocorrer pela
conquista plena dos direitos de cidadania. Ou seja, da capacitação de um ator,
individual ou coletivo, usar seus recursos econômicos, sociais, políticos e
culturais para atuar com responsabilidade no espaço público na defesa de seus
direitos, influenciando as ações do Estado na distribuição dos serviços e
serviços públicos (ROMANO & ANTUNES, 2002, p.6).

Para Sachs, “a geração de emprego deve ser preferida às políticas
assistencialistas compensatórias, se não por outra razão, porque as segundas nunca
proporcionam a dignidade que provém do emprego” (2004, p.41). A criação de trabalho
decente para todos é a base para o atingimento do desenvolvimento includente e,
portanto, sustentável. O autor apresenta algumas sugestões de como poderia se dar tal
mudança de paradigma.
9

Empoderamento é um neologismo criado para traduzir a expressão inglesa empowerment.
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a) Explorar todas as oportunidades de crescimento induzido pelo
emprego e com conteúdo zero ou baixo de importação, particularmente:
- obras públicas;
- construção civil, especialmente programas voluntários de
construção de casas populares com apoio governamental (casas
populares construídas pelo povo).
- serviços sociais (países que pagam salários baixos têm uma
vantagem comparativa absoluta na produção deste tipo de serviços).
- empregos ligados à conservação de energia e de recursos e à
reciclagem de materiais (em outras palavras, ao aumento da
produtividade dos recursos), à melhor manutenção do estoque existente
de infra-estrutura, equipamentos, prédios, de forma a ampliar o seu
ciclo de vida e, desta forma, poupar o capital necessário à sua
reprodução.
b) Desenhar políticas para consolidar e modernizar a agricultura
familiar como parte de uma estratégia para estimular o desenvolvimento rural
com base na pluriatividade da população rural, dando um salto na direção de
uma civilização moderna baseada na biomassa.
c) Promover ações afirmativas para melhorar a condição de
trabalhadores por conta própria e microempresas, para ajudá-los a sair da
informalidade e apoiar diversas formas de atividades empresarial
compartilhada, com a finalidade de aumentar o poder de barganha e
competitividade dos pequenos produtores (passando da competitividade espúria
para a autêntica); criar uma entidade pública – mas não estatal – que atue como
planejador comprometido com os interesses dos pequenos produtores (o
SEBRAE é um bom exemplo).
d) Estabelecer conexões mutuamente benéficas entre grandes e
pequenas empresas (condições justas de subcontratação, terceirização,
integração de franquias de agronegócios).
e) Usar as compras governamentais para promover as micro e pequenas
empresas.
f) Fortalecer as empresas industriais de grande porte e transformá-las
em atores competitivos em escala global. Obviamente, é preciso uma estratégia
dupla; isto nos traz de volta à importância crucial de um sistema financeiro
nacional, da sua capacidade de investir e de algum tipo de controle sobre o
fluxo de moeda estrangeira que entra e sai (SACHS, 2004, p.19-20).

Para Amartya Sen, o desenvolvimento pode ser compreendido como a expressão
máxima das liberdades humanas. Qualquer forma de privação de direito e liberdade é
uma ameaça ao desenvolvimento. O autor, alinhado com o pensamento de Sachs,
ressalta, ainda, que uma atenção especial deve ser dada ao direito ao trabalho decente já
que este permite o exercício de diversos outros direitos. A falta de emprego, segundo
Sen, tem efeitos que vão além da perda da renda e são capazes de influenciar todas as
esferas da vida de um indivíduo.
Há provas abundantes de que o desemprego tem efeitos abrangentes
além da perda de renda, como dano psicológico, perda de motivação para o
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trabalho, aumento de doenças e morbidez (e até mesmo das taxas de
mortalidade), perturbação das relações familiares e da vida social, intensificação
da exclusão social e acentuação das tensões raciais e das assimetrias entre os
sexos (SEN, 2000, p.117).

A liberdade, compreendida, neste caso, como a eliminação de tudo aquilo que
limita as escolhas e oportunidades dos seres humanos, é o fim e o principal meio para
promoção do desenvolvimento de acordo com Amartya Sen.
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas
e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância
ou interferência (SEN in VEIGA, 2005, p.34).

Muitas das privações de liberdade colocadas pelo autor podem ser solucionadas
por meio de uma expansão da qualidade de vida da população a despeito da baixa renda.
Sachs acredita que a melhor maneira de os países periféricos alcançarem uma melhor
qualidade de vida é tomando como base o desenvolvimento includente por intermédio
de políticas de desenvolvimento “voltado para dentro”.
A transição para o desenvolvimento sustentável começa com o
gerenciamento de crises, que requer uma mudança imediata de paradigma,
passando-se do crescimento financiado pelo influxo de recursos externos e pela
acumulação de dívida externa para o crescimento baseado na mobilização de
recursos internos, pondo as pessoas para trabalhar em atividades com baixo
conteúdo de importações e para aprender a “vivir con lo nuestro” (SACHS,
2004, p.17).

O desenvolvimento endógeno, ou voltado para dentro, deve estar em
consonância com o desenvolvimento includente e para tal é relevante perceber que “o
desenvolvimento econômico pode acelerar o desenvolvimento social fornecendo
oportunidades a grupos menos favorecidos ou disseminando a educação com mais
rapidez” (CMMAD, 1988, p.58). De forma análoga, o desenvolvimento social através
do fortalecimento da educação e saúde, por exemplo, pode aumentar a produtividade
dos indivíduos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento econômico. O
entendimento deste tema, segundo Amartya Sen é que
(...) a contribuição do crescimento econômico tem de ser julgada não
apenas pelo aumento de rendas privadas, mas também pela expansão de
serviços sociais (incluindo, em muitos casos, redes de seguridade social) que o
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crescimento econômico pode possibilitar. Analogamente, a criação de
oportunidades sociais por meio de serviços como educação pública, serviços de
saúde e desenvolvimento de uma imprensa livre e ativa pode contribuir para o
desenvolvimento econômico e para uma redução significativa das taxas de
mortalidade (SEN, 2000, p.57).

Torna-se claro que o objetivo principal do desenvolvimento dos países pobres
deve ser o resgate dos cidadãos excluídos de situações de pobreza e falta de dignidade
extremas. Assim, toda população deveria ser amparada por serviços públicos de
qualidade, dentre os quais se destacam a educação, saúde, segurança e habitação. Sem
essas proteções governamentais básicas dificulta-se a participação da população no
projeto de desenvolvimento do país, pois a mesma continuará à margem do processo
decisório e de poder.
O combate à pobreza e à exclusão deve perpassar pelo desenvolvimento das
capacidades do contingente marginalizado de forma a transformar as relações de poder
que restringem o seu acesso e a interação com os Governos, o mercado e a sociedade.
Deve-se dar poder ou “empoderar10” a massa de desvalidos para que suas organizações
e comunidades possam assumir o controle (autonomia) de seus próprios interesses e
resgatar a sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir (ROMANO &
ANTUNES, 2002).
De acordo com a Agenda 21,
Uma estratégia voltada especificamente para o combate à pobreza,
portanto, é requisito básico para a existência de desenvolvimento sustentável. A
fim de que uma estratégia possa fazer frente simultaneamente aos problemas da
pobreza, do desenvolvimento e do meio ambiente, é necessário que se comece
por considerar os recursos, a produção e as pessoas, bem como,
simultaneamente, questões demográficas, o aperfeiçoamento dos cuidados com
a saúde e a educação, os direitos da mulher, o papel dos jovens, dos indígenas e
das comunidades locais, e, ao mesmo tempo, um processo democrático de
participação, associado a um aperfeiçoamento de sua gestão (CMMAD, 1992,
p.12).

Cabe ressaltar, ainda, que outras medidas são necessárias à promoção do
Desenvolvimento Sustentável em países pobres. A democracia, o combate a corrupção e
a garantia do verdadeiro exercício dos direitos civis, cívicos e políticos são
10

Empoderar é um neologismo desenvolvido para traduzir da palavra inglesa empowerment.
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fundamentais para o atingimento deste tipo de desenvolvimento, bem como a
possibilidade de utilização de tecnologias limpas para promoção de uma melhor
qualidade de vida com respeito ao meio ambiente.

2.3.1.1.2

Países Desenvolvidos

Se, por um lado, a pobreza é apontada como causa de grandes desgastes
ambientais e catalisadora das tensões sociais nos países pobres, por outro lado, nos
países ricos, os níveis insustentáveis de consumo e produção podem ser
responsabilizados pela deterioração contínua do meio ambiente mundial. Os problemas
ambientais provocados pelos seres humanos decorrem da intensidade do uso da natureza
para obtenção dos recursos necessários para produzir bens e serviços e do despejo de
materiais e energia não aproveitados no meio ambiente.
Desde a Revolução Industrial, a escala de produção e consumo tem aumentado a
níveis insustentáveis para a manutenção de um planeta saudável para todos. Por isso, os
últimos anos têm testemunhado uma intensificação dos problemas ambientais em escala
mundial.
O agravamento destas questões sócio-ambientais jaz na forma como o
desenvolvimento foi concebido nestes países. Até a Revolução Industrial, pode-se dizer
que embora já houvesse problemas ambientais, estes eram localizados e não
despertavam a atenção da população e dos governos em geral. Com a intensificação da
industrialização, os impactos ambientais foram aumentando até o momento em que eles
passaram a ser sentidos em amplitude global.
O modelo de desenvolvimento dos países ricos esteve sempre muito atrelado ao
crescimento econômico, relegando a segundo plano as preocupações com o meio
ambiente. Neste sentido, faz-se necessária uma mudança profunda de paradigmas para
que esses países se adaptem ao conceito de desenvolvimento sustentável.
De acordo com a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
O desenvolvimento sustentável é mais do que crescimento. Ele exige
uma mudança no teor do crescimento, a fim de torná-lo menos intensivo em
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matérias-primas e energia, e mais eqüitativo em seu impacto (CMMAD, 1988,

p.56).

O início desta mudança sugerida pela Comissão deve estar relacionado aos
níveis de consumo e produção destes países. Sabe-se que se os países em
desenvolvimento se industrializassem, assumindo padrões de consumo e de produção
similares aos adotados pelos norte-americanos, seriam necessários 4 planetas
semelhante à Terra para suportar tal pressão11.
A redução dos níveis de consumo e de produção nos países ricos exerce um
papel fundamental para atingir as exigências deste modelo de desenvolvimento. Desta
forma, “especial atenção deve ser dedicada à demanda de recursos naturais gerada
pelo consumo insustentável, bem como ao uso eficiente desses recursos, coerentemente
como objetivo de reduzir ao mínimo o esgotamento desses recursos e de reduzir a
poluição” (CMMAD, 1992, p.16). Torna-se claro que o sucesso do Desenvolvimento
Sustentável depende de uma mudança cultural profunda da sociedade, tanto no que
tange ao consumo quanto no que diz respeito à produção.
A Agenda 21 esclarece que
A fim de que se atinjam os objetivos de qualidade ambiental e
desenvolvimento sustentável será necessária eficiência na produção e mudanças
nos padrões de consumo para dar prioridade ao uso ótimo dos recursos e à
redução do desperdício ao mínimo (CMMAD, 1992, p.17).

As metas e objetivos deste novo paradigma de desenvolvimento dependem do
comprometimento e cooperação de todos os atores sociais. Cada um assumirá um papel
relevante na implantação do Desenvolvimento Sustentável.
Aos governos caberá desenvolver políticas e incentivos que estimulem práticas
de eficiência energética nas empresa, bem como a eliminação dos desperdícios na
sociedade civil. Além disso, os governos podem ser um importante agente de mudança
não apenas agindo como órgão fiscalizador, mas também lançando mão de sua grande
capacidade de compra. Isto porque são grandes consumidores e podem, desta forma,
11

Informação obtida no site
http://www.akatu.net/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14&sid=18&tpl=view_tipo3.htm , em 17 de
março de 2006.
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ajudar na mudança de percepção das indústrias e empresas, por meio da valorização de
produtos e serviços ambientalmente responsáveis e socialmente coerentes.
Aos empresários, será imprescindível a adoção de novas formas de gestão que
visem ao uso racional dos insumos, à eliminação do desperdício e à utilização de
práticas responsáveis em relação aos seus empregados e parceiros. Dentre essas práticas
pode-se citar a Ecoeficiência, que segundo Barbieri, “baseia-se na idéia de que a
redução de materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a
competitividade das empresas, ao mesmo tempo, que reduz as pressões sobre o meio
ambiente seja como fonte de recurso, seja como depósito de resíduos” (2004, p.123).
Outra prática empresarial relacionada ao uso racional de recursos é o Ecodesign.
Barbieri afirma que “a idéia básica desse modelo é atacar os problemas ambientais na
fase de projeto, pois as dificuldades e, consequentemente, os custos para efetuar
modificações crescem à medida que as etapas do processo de inovação se consolidam”
(BARBIERI, 2004, p.123). O Ecodesign se destaca por buscar analisar os efeitos do
produto na saúde e segurança dos trabalhadores e consumidores e os impactos na
natureza ao longo do seu ciclo de vida.
Em relação às ações empresariais, não se pode deixar de citar a
Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa que visa unir os objetivos
econômicos da empresa com as novas demandas sociais e ambientais da sociedade.
Por último, faz-se necessário explicitar o papel da sociedade civil no projeto de
Desenvolvimento Sustentável. A população pode, utilizando o seu poder de compra,
pressionar as empresas para que as mesmas adotem práticas sócio-ambientais
sustentáveis.

Podem,

também,

contribuir

e

participar

do

movimento

do

Desenvolvimento Sustentável com a criação de organizações não governamentais
(ONGs). Desta forma, estarão ampliando seu poder de pressão junto ao governo e às
empresas.
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2.3.1.2 Cooperação Internacional

Em um mundo cada vez mais integrado não há mais países auto-suficientes.
Atualmente, até os problemas ambientais são globais. Logo, a busca por soluções a tais
problemas também deve ser perseguida em âmbito mundial. As relações internacionais
são cada vez mais complexas e todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento,
têm um papel fundamental na consolidação do projeto de Desenvolvimento Sustentável.
Nos dias de hoje, o comércio internacional tem agido de forma a agravar as
disparidades econômicas e sociais entre os países. A CMMAD afirma que “o modo
como se processa o comércio internacional pode estimular políticas e práticas
desenvolvimentistas inviáveis” (CMMAD, 1988, p.73). A assimetria das relações
globais agrava as desigualdades entre as nações, pois, em geral, os países pobres são
impactados pelas condições econômicas internacionais, mas pouco podem influir nelas.
Em 1976, segundo Lemos (2001), o PIB médio per capta dos países
industrializados em relação aos em desenvolvimento era de 13 para 1. Já naquela época,
sabia-se que para reduzir essa diferença seriam necessárias algumas ações internacionais
como:
•

Novas facilidades para o comércio de produtos dos países

subdesenvolvidos;
•

Transferências de capital e tecnologia dos países ricos aos pobres; e

•

Redução dos gastos bélicos.

Após 25 anos, o abismo que separa as nações industrializadas das em
desenvolvimento só fez aumentar. Em 2001, ainda de acordo com Lemos, a relação já
era de 20 para 1, com tendência a crescer. As ações que deveriam ter sido adotadas para
auxiliar a redução das desigualdades entre países do norte e sul não sofreram incentivo
para sua implantação, muito pelo contrário. O fluxo das transferências de capital seguiu
o caminho inverso ao que deveria seguir. Não foram criadas novas facilidades para o
comércio dos produtos dos países pobres. Houve até aumento das restrições a esses
produtos com a imposição de barreiras não alfandegárias, como filtros sanitários. E os

56

gastos em armamentos continuam elevados diante da política externa do governo norte
americano.
Deste modo, Camargo expõe que “há um mundo globalizado que precisa de
regras claras e duradouras de convivência, e todas as nossas ações deverão convergir
para a cooperação e o equilíbrio globais” (CAMARGO, 2003, p.12).
A Agenda 21 esclarece que
É indispensável eliminar as atuais distorções do comércio internacional.
A concretização desse objetivo exige, em especial, uma redução substancial e
progressiva do apoio e dos subsídios ao setor agrícola – sistemas internos,
acesso ao mercado e subsídios a exportação -, bem como à industria e a outros
setores para evitar que os produtores mais eficientes sofram perdas
consideráveis, especialmente nos países em desenvolvimento (CMMAD, 1992,
p.3).

Contudo, as ações internacionais devem ir além da implantação de um comércio
mais justo. Embora, apenas um maior afluxo de capitais não seja suficiente para a
melhoria da qualidade de vida dos países pobres, sem ele é praticamente impossível que
estes países consigam superar seu histórico de pobreza. Assim, cabe à comunidade
internacional auxiliar os países em desenvolvimento a investir em serviços básicos de
saúde e educação, sistemas de infra-estrutura (água, esgoto, estradas) e na criação de um
arcabouço legal que permita ao capital internacional ter maior confiança nestes países.
Novamente, a Agenda 21 afirma que
O investimento é fundamental para que os países em desenvolvimento
tenham condições de atingir o crescimento econômico necessário a uma
melhora do bem-estar de suas populações e ao atendimento de suas
necessidades básicas de maneira sustentável, sem deteriorar ou prejudicar a base
de recursos que ancora o desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável
exige um reforço dos investimentos e isso exige recursos financeiros internos e
externos (CMMAD, 1992, p.7).

2.3.2

Desafios e Críticas ao Desenvolvimento Sustentável

Temas ambientais como o efeito estufa e a redução da camada de ozônio
entraram na pauta de discussões internacionais na década de 1990. De lá para cá, ficou
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patente que as soluções para esses problemas não poderiam advir apenas de um país. De
acordo com Presas
Esses problemas revelaram a forma como o Estado Nacional havia se
tornado pequeno demais para lidar com as questões ambientais atuais – ou como
as questões ambientais atuais haviam se tornado grandes demais para o Estado –
requerendo formulação de acordos internacionais e cooperação entre os países
(PRESAS, 2005, p.3).

É na necessidade de cooperação entre os países que se pode levantar a primeira
grande dificuldade para se colocar em prática os conceitos do Desenvolvimento
Sustentável. Qualquer tipo de cooperação demanda confiança e sinceridade entre as
partes. Mais do que isso, para que haja cooperação é imprescindível a percepção de
interesses e benefícios comuns, ou seja, todos participantes devem ganhar. Entretanto,
na atual ordem mundial, torna-se difícil a construção de parcerias duradouras.
Em primeiro lugar, porque existe uma clara assimetria econômica e,
conseqüentemente, de poder entre os países. As nações mais ricas são capazes de impor
seus interesses às mais pobres já que as últimas não possuem muito poder de barganha.
Como a relação de dependência entre os países não é uniforme, o jogo de forças tende a
ser decidido em favor dos países mais ricos.
Em segundo lugar, os interesses a curto prazo desses dois segmentos são
diametralmente opostos. Enquanto os países em desenvolvimento desejam ter a
oportunidade de crescer e atingir um nível de vida semelhante aos padrões dos países
ricos, as nações mais desenvolvidas temem que tal crescimento agrave ainda mais as
questões ambientais, inviabilizando a vida no planeta. Por outro lado, os países ricos
resistem em reduzir seus níveis de consumo e produção, agravando ainda mais os
problemas ambientais.
De acordo com Penteado
Só cuidaremos da preservação do meio ambiente e só perseguiremos o
desenvolvimento econômico sustentável quando os desastres ambientais
alcançarem proporções para tirar a questão ambiental do abstrato e trazê-la para
o concreto (PENTEADO, 2001, p.3).
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A grande questão é que esses desastres já ocorrem. O problema é que eles
acontecem em maior magnitude justamente nos países pobres. E, por isso, a atuação dos
países desenvolvidos ainda é tímida.
Outro ponto de dificuldade é como garantir a realização de ações coordenadas
entre os países. Uma solução seria a atuação de instituições multilaterais como a ONU
(Organização das Nações Unidas). Entretanto, esses organismos teriam que ser
reestruturados para refletir a necessidade de cooperação entre os povos. Sabe-se que os
países membros da ONU possuem poder diferenciado nas decisões da instituição. Essa
assimetria de poder, por si só, já prejudica substancialmente o entendimento de
cooperação e solidariedade entre os países. Muitas das organizações multilaterais
sofrem influência deliberada de alguns países desenvolvidos dificultando, assim, a
capacidade dos países pobres em manifestar e concretizar seus interesses.
Pode-se destacar, contudo, que a necessidade de cooperação não se verifica
apenas em âmbito internacional. As disparidades econômicas e sociais se apresentam
dentro dos países entre diferentes grupos étnicos, entre regiões e entre gêneros.
Conseqüentemente, a cooperação deve começar dentro de cada nação.
No Brasil, de acordo com dados do IBGE12, no ano de 2003 o PIB per capita da
região Nordeste era menos da metade do valor da média nacional, enquanto esse mesmo
indicador para a região Sudeste era 30% superior ao PIB per capita do país. No mesmo
ano, a região Sudeste contribuiu com 55,2% do PIB do Brasil, ou seja, 4 estados (SP,
RJ, MG e ES) foram responsáveis por mais da metade de toda riqueza gerada naquele
ano. Apenas o estado de São Paulo gerou 31,8% da riqueza total do Brasil em 2003,
valor superior ao gerado por todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
somado (26,3% do PIB nacional). Esses dados estão representados no gráfico 2.
Em relação às diferenças raciais, basta dizer que no ano de 2001, o perfil da
população brasileira pobre era composto por, aproximadamente, 36% de pessoas da cor
branca e 64% da cor negra (PNUD, 2005). O nível de desemprego, em 2003, foi
superior dentre a população de mulheres negras (aproximadamente 15%), enquanto a
menor média (em torno de 7%) foi encontrada dentre os homens brancos. Esses dados
reforçam a questão da grande desigualdade que ainda hoje está presente no país. Superar
12

Os dados foram obtidos no site do IBGE no endereço http://www.ibge.gov.br
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tal heterogeneidade não é uma tarefa simples, mas a sua amenização é fundamental para
o atingimento do Desenvolvimento Sustentável.
Gráfico 2 – Participação das Regiões no PIB do Brasil, no ano de 2003
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Fonte: Elaboração Própria com base em dados IBGE, 2006

As disparidades socioeconômicas também são observadas nos países
desenvolvidos. Recentemente, na França, por exemplo, houve conflitos e protestos das
populações dos subúrbios de Paris. Esta região é notadamente menos favorecida e se
tornou reduto de cidadãos mais pobres e de imigrantes, tornando patente a
marginalização desse contingente. A exclusão e a marginalização criam conflitos e
tensões sociais que de uma forma ou de outra acabam sempre se revelando.
Adicionalmente, há que se destacar que o projeto de Desenvolvimento
Sustentável necessita de uma mudança cultural global que deve estar ancorada em
sentimentos nobres e altruístas, como respeito, paz, solidariedade e colaboração. Essa
mudança torna-se utópica e de difícil implantação na sociedade atual. Todo processo de
mudança causa resistência, uma vez que os indivíduos costumam ter receio do
desconhecido. Desta forma, promover uma mudança cultural em esfera global torna-se
um trabalho de longuíssimo prazo, pois depende da participação de todos.
Entretanto, apesar das dificuldades apresentadas, o planeta não pode continuar a
sofrer as conseqüências do atual modelo de desenvolvimento. Algo há que ser feito.
Não se pode garantir que o Desenvolvimento Sustentável será alcançado, mas se pode
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afirmar que se nada for feito em prol da redução das agressões ambientais e da melhoria
da qualidade de vida talvez não haja mais possibilidade de se manter uma vida saudável
no planeta.

3. Resumo do Capítulo

Este capítulo buscou abordar os diferentes conceitos de desenvolvimento para
que se tornasse mais clara a importância do Desenvolvimento Sustentável para a
sociedade mundial. Diante do exposto, é possível constatar que a manutenção do
modelo de desenvolvimento atual é predatório, tanto em termos ambientais quanto em
termos econômicos e sociais.
O Desenvolvimento Sustentável, neste sentido, apresenta uma nova forma de se
promover o desenvolvimento mundial, conciliando as necessidades de resultados
econômicos com a preservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida das
populações atuais e futuras. Entretanto, embora, na teoria, o desenvolvimento
sustentável se apresente de forma viável, a sua exeqüibilidade é complexa, pois exige a
coordenação e a colaboração de diversos atores do cenário nacional e internacional.
Contudo, essas dificuldades não podem servir como desculpa para a manutenção
do modelo atual. Algo precisa ser feito. E, atualmente, o Desenvolvimento Sustentável é
o caminho que a humanidade precisa trilhar. Neste sentido, as empresas, principalmente
as de inserção global – mas não somente elas – possuem um papel relevante como
agentes promotores do Desenvolvimento Sustentável.
O próximo capítulo discutirá a importância das organizações empresariais bem
como explicitará o papel de diversos atores que influenciam e são influenciados pelas
empresas para implantação deste novo modelo de desenvolvimento. Além disso, o
capítulo apresentará algumas sugestões para a inserção deste conceito ao cotidiano
empresarial.
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CAPÍTULO 3
Como as Empresas se inserem no contexto do Desenvolvimento
Sustentável e da Responsabilidade Social

A sociedade pode ser considerada um organismo que está em constante
evolução. Práticas empresariais que eram aceitáveis no passado passaram a ser
condenadas nos dias presentes, como, por exemplo, jornadas extensas de trabalho e
poluição. “Na nova cultura, a fumaça passou a ser vista como anomalia e não mais
como vantagem” (TACHIZAWA, 2004, p.26). Diante de um mundo cada vez mais
dinâmico e integrado, as empresas são forçadas a se adaptar de forma ágil para não
perder mercado.
O Desenvolvimento Sustentável é uma destas mudanças de paradigmas a que as
empresas têm que se submeter. É, antes de tudo, um projeto de desenvolvimento que
necessita da participação de diversos agentes para a sua implementação. Dentre os
agentes, o empresariado se mostra como um ator fundamental nesta mudança.
Entretanto, se por um lado as empresas são agentes disseminadores do
Desenvolvimento Sustentável, por outro elas são influenciadas por essa nova teoria, na
medida que, cada vez mais, precisam estar em consonância com as boas práticas de
gestão que visem a sustentabilidade. Aquelas que não se adaptam às novas exigências
do mercado perdem espaço e consumidores, pondo em risco a sua própria existência.
Ao longo do tempo, as exigências sociais e ambientais foram aumentando e,
atualmente, as empresas que não as atendem podem estar precipitando a sua saída do
mercado. É preciso, pois, avaliar como as organizações podem e devem se posicionar
diante de uma sociedade cada vez mais exigente e consciente das responsabilidades que
as companhias têm em relação à Economia, ao Meio Ambiente e à própria Sociedade.
Neste contexto, é primordial que as empresas planejem suas estratégias de forma a
poderem aproveitar as oportunidades que se apresentam e a minimizar os riscos que
toda mudança traz.
Este capítulo apresenta os principais acontecimentos ocorridos no mundo e no
Brasil que possuem grande influência na maneira como as empresas se comportam
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perante a sociedade e como elas são influenciadas pela mesma. Também será discutido
o papel do Empresariado na busca pelo Desenvolvimento Sustentável.

1. Marcos Históricos
1.1 No Mundo

São muitas as pressões da sociedade e dos organismos internacionais que
influenciam a gestão das empresas. Tratados internacionais, acordos e leis locais
buscam assegurar a todos os cidadãos condições dignas de vida e de trabalho. Nesta
esfera, a maneira como as empresas tratam seus empregados e abordam as questões dos
impactos gerados por suas atividades devem estar sempre evoluindo e atendendo às
novas demandas sociais. A figura 10 apresenta uma linha do tempo com os principais
eventos que influenciaram as empresas no âmbito ambiental e social.
Figura 10 - Principais eventos de caráter ambiental e social dos últimos 60 anos
MUNDO
1972 – Relatório Limites do
Crescimento e
Conferência de Estocolmo
1973 – 1º Choque do
Petróleo

1948 – Declaração
dos Direitos Humanos

1940

1992 – Rio 92
1993 – ISO 14.000

1977 – Lei Francesa de
Balanço Social

1984 – Acidente de
Bhopal

1997 – GRI, SA 8.000

2000 – Metas do
Milênio

1979 - 2º Choque do
Petróleo

1985 – Responsible
Care

1999 – AA 1.000,
Global Compact, DJSI

2005 – Início dos
debates da ISO 26.000

1970

1980

1984 – Publicação do
1º Balanço Social
1986 – Fundação do
FIDES

1990

1991 – PNQ
1997 – Modelo IBASE
de Balanço Social

2000

2000 – Indicadores
Ethos
2001 – Índice de
Governança
Corporativa
2004 – NBR 16.001
2005 - ISE

BRASIL
Fonte: Elaboração própria, 2006
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Em 1948, três anos após o fim da Segunda Grande Guerra, foi publicada a
Declaração dos Direitos Humanos. O documento buscou chamar a atenção do mundo
para os direitos supremos de todo ser humano: a liberdade e a dignidade. Essa
declaração dispõe sobre alguns temas que se relacionam diretamente com o setor
empresarial.
Art. XXIII – 1) Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego. 2) Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho. 3) Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família,
uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão,
se necessário, outros meios de proteção social. 4) Toda pessoa tem direito a
organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses.
Art. XXIV - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a
limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas
(Artigos XXIII e XXIV da DECLARAÇAO DOS DIREITOS HUMANOS,
1948).

Embora tenha quase 60 anos, a Declaração dos Direitos Humanos ainda é um
documento muito atual já que muitos trabalhadores ainda são submetidos a trabalhos
forçados e sob condições desumanas, sem direito a uma remuneração satisfatória sendo,
muitas vezes, vítimas de maus tratos.
No início da década de 1960 foi fundado o Clube de Roma, grupo formado por
cientistas de todo mundo que alertariam, em um relatório chamado Limites do
Crescimento, para a incapacidade do planeta em suportar os impactos causados pelos
seres humanos. Tal relatório, publicado em 1972, trouxe para o debate mundial os riscos
de a economia continuar crescendo sem levar em consideração a finitude dos recursos
naturais. O grande mérito de tal relatório foi o de sistematizar a problemática ambiental
em uma época em que esta questão era pouco debatida no meio científico e civil.
Ainda no ano de 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo que se
consagrou como um grande marco ambiental, uma vez que chamou a atenção do mundo
para a gravidade da situação nesse setor. O documento produzido na Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ficou conhecido como
Declaração de Estocolmo e, pela primeira vez, introduziu na agenda política
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internacional a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo
tradicional de crescimento econômico e do uso dos recursos naturais.
No ano seguinte, houve o primeiro Choque do Petróleo, provocado pelo
embargo ao fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e às potências européias pelas
nações árabes, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). A
medida foi tomada em represália ao apoio dos EUA e da Europa Ocidental à ocupação,
no mesmo ano, de territórios palestinos por Israel, durante a Guerra do Yom Kipur13.
Após o embargo, a Opep estabeleceu cotas de produção e quadruplicou os preços do
barril de petróleo.
Essas medidas desestabilizaram a economia mundial e provocaram severa
recessão nos EUA e na Europa, com grande repercussão internacional. Muitas
empresas, diante do preço elevado do produto, não suportaram o revés econômico e
faliram. Tal episódio tornou patente a grande dependência global em relação ao insumo
e serviu para mostrar como a escassez de recursos naturais pode ter grande influência na
economia mundial.
Outro evento de relevância para o meio empresarial ocorreu no ano de 1977.
Naquele ano, foi aprovada a primeira lei de Balanço Social do mundo. O Balanço Social
é “um documento publicado anualmente, reunindo um conjunto de informações sobre
atividades desenvolvidas por uma empresa, em promoção humana e social, dirigidas a
seus empregados e à comunidade na qual está inserida” (SUCUPIRA, 2001, p.124). O
objetivo deste documento é prestar contas aos agentes internos (funcionários) e externos
(sociedade) sobre as atividades sociais da empresa.
A lei francesa número 77.769 previa que toda empresa pública ou privada com
mais de 300 funcionários era obrigada a publicar um Balanço Social. Tal demonstrativo
não estaria sujeito à auditoria externa, fato que colocava em dúvida a veracidade das
informações ali contidas. Entretanto, a importância desta lei reside no fato de ela exigir
uma maior transparência das ações sociais das empresas francesas já na década de 1970.
Em 1979 ocorreu o segundo choque do petróleo, causado pela revolução
iraniana que derrubou o xá Reza Pahlevi (1919-1980) e instalou uma república islâmica
13

A Guerra do Yom Kippur começou no dia do perdão dos judeus (Yom Kippur), quando os países árabes
retomaram os territórios perdidos.
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no país. A produção de petróleo foi gravemente afetada, e o Irã não conseguia atender
nem mesmo às suas próprias necessidades. O país, que era o segundo maior exportador
da Opep, atrás apenas da Arábia Saudita, ficou praticamente fora do mercado. O preço
do barril de petróleo, então, atingiu níveis recordes e agravou a recessão econômica
mundial no início da década de 1980. Novamente, diante deste cenário mundial
desfavorável, muitas empresas não conseguiram se manter no mercado por serem
extremamente dependentes do petróleo.
Em relação à década de 1980, pode-se dizer que ela foi marcada por diversos
acidentes em instalações industriais que tiveram graves conseqüências ambientais e de
saúde pública. A maior parte dos acidentes esteve relacionada à indústria química, à de
petróleo e à de energia. Um dos maiores desastres industriais ocorreu em Bhopal, na
Índia, quando, em 1984, cerca de 40 toneladas de gases tóxicos vazaram da fábrica de
pesticidas da Union Carbide. Estima-se que 500.000 pessoas tenham sido contaminadas
e que pelo menos 27.000 tenham morrido em decorrência da exposição ao gás tóxico.
Neste contexto, a Indústria Química lançou, em 1985, o programa de atuação
responsável (Responsible Care), que de acordo com Barbieri é “... um programa amplo
de auto-regulamentação, envolvendo saúde, segurança e meio ambiente, baseado no
conceito de prevenção da poluição, apoiado na melhoria contínua e no envolvimento
com as partes interessadas (stakeholders)” (2004, p.116). O objetivo deste programa é
fomentar e estimular o manejo seguro dos produtos químicos desde as áreas de
pesquisa, passando pela distribuição e descarte do mesmo. O Responsible Care é de
adesão voluntária e as empresas participantes se comprometem a melhorar seu
desempenho ambiental e aspectos de saúde e segurança. Esse programa pode ser
considerado o embrião do que hoje se conhece como Sistemas de Gestão Ambiental.
Em termos econômicos, a década de 1980 ficou conhecida como a década
perdida já que diversos países, principalmente os em desenvolvimento, viram suas
dívidas externas aumentarem rapidamente e seus problemas sociais se agravarem
sobremaneira.
A década de 1990 se caracterizou por diversos eventos de expressão no âmbito
social e ambiental, dentre os quais o crescimento da importância das ONG’s e do
terceiro setor na sociedade e a Rio-92. A conferência da Comissão das Nações Unidas
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para o Meio Ambiente e Desenvolvimento teve como objetivo sistematizar ações, em
nível mundial, para a questão ambiental e social. Neste encontro, foi elaborado um
plano de ação, chamado Agenda 21, que deveria nortear as práticas governamentais,
empresariais e civis em relação à problemática ambiental e social da qual a humanidade
padece. Para Barbieri
A agenda 21 apresenta recomendações específicas para os diferentes
níveis de atuação, do internacional ao organizacional (sindicatos, empresas,
ONGs, instituições de ensino e pesquisa etc.) sobre assentamentos humanos,
erradicação da pobreza, desertificação, água doce, oceanos, atmosfera, poluição
e outras questões socioambientais constantes em diversos relatórios, tratados,
protocolos e outros documentos elaborados durante décadas pela ONU e outras
entidades globais e regionais. Na sua essência, a Agenda 21 é uma consolidação
das resoluções já tomadas por essas entidades e estruturadas a fim de facilitar
sua implementação nos diversos níveis de abrangência (BARBIERI, 2004,
p.31).

No ano seguinte, foi lançada a norma ISO 14.000 de Gestão Ambiental. Essa
norma busca fomentar a prevenção de processos de contaminações ambientais, uma vez
que orientam a organização quanto a sua estrutura, forma de operação e de
levantamento, armazenamento, recuperação e disponibilização de dados e resultados,
entre outras orientações, inserindo a organização no contexto ambiental. Assim, como
toda norma ISO, a 14.000 também é de adesão voluntária.
Outra iniciativa de caráter voluntário foi apresentada em 1997. A GRI (Global
Reporting Initiative), que foi desenvolvida pela CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economics) e pelo Tellus Institute, com apoio do PNUMA (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente), tem como objetivo promover e disseminar a
divulgação do desempenho econômico, social e ambiental das organizações. Tais
informações são divulgadas por meio de um modelo de relatório estruturado e de fácil
compreensão para todos os grupos de interesses. “Esse modelo foi estruturado para
incorporar as dimensões econômicas, sociais e ambientais do conceito de
desenvolvimento sustentável, a ser alcançado mediante um aprendizado por
aproximações sucessivas” (BARBIERI, 2004, p.239).
Ainda no ano de 1997, foi publicada a norma de Responsabilidade Social SA
8.000 pela Social Accountability International (SAI). Essa norma, que também é de
caráter voluntário, se baseia em Convenções da OIT - Organização Internacional do
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Trabalho, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e na
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A SA 8.000 aborda temas como o trabalho
infantil, o trabalho forçado, a segurança e saúde no trabalho, a liberdade de associação e
direito à negociação coletiva, discriminação, práticas de disciplina, horário de trabalho,
remuneração e sistemas de gestão.
Outra norma que aborda a questão da responsabilidade social é a AA 1.000 que
foi elaborada pelo Institute of Social and Ethical Accountability em 1999. Essa norma é
mais abrangente do que a SA 8.000, pois pretende auxiliar o envolvimento da empresa
com todas as partes interessadas. De acordo com Schvarstein14, “um dos principais
méritos desta norma é colocar o foco na construção de um compromisso com todos os
grupos de interesse, integrando-os às atividades cotidianas da organização” (2004,
p.214). Seu principal objetivo é contribuir para a incorporação da responsabilidade
social à gestão das empresas.
O ano de 1999 ainda testemunhou duas outras importantes iniciativas de cunho
ambiental e social que influenciaram o empresariado. São elas o Global Compact, ou
Pacto Global e o Dow Jones Sustainability Index – DJSI - (Índice de Sustentabilidade
da Dow Jones).
O Pacto Global foi proposto pela ONU (Organização das Nações Unidas) com o
objetivo de promover as melhores práticas empresariais relacionadas ao meio ambiente,
desenvolvimento e direitos humanos. A iniciativa, que não pretende tornar-se um
instrumento regulatório nem substituir a ação governamental, é sustentada por uma rede
composta pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), agências governamentais,
outras redes internacionais de apoio a responsabilidade social empresarial, diversas
empresas privadas e associações empresariais, sindicatos, Organizações Não
Governamentais (ONGs) e instituições acadêmicas.
De acordo com Schvarstein15
O Global Compact se dirige principalmente às empresas com fins
lucrativos, as quais se recomenda a internalização dos seus princípios como
elementos fundamentais da estratégia e das práticas corporativas. Os princípios
para os signatários devem ser aplicados voluntariamente no âmbito interno e
externo às empresas (SCHVARSTEIN, 2004, p.219).
14
15

Tradução livre da língua espanhola.
Tradução livre da língua espanhola.
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Já o DJSI é um índice que foi criado pela bolsa americana Dow Jones em
parceria com a SAM Research. Visa avaliar o desempenho de empresas com ações
negociadas na bolsa em relação à sustentabilidade econômica, ambiental e social de
suas práticas. Foi o primeiro índice deste tipo lançado no mundo. As empresas
participantes do DJSI têm obtido resultados financeiros superiores às demais empresas
negociadas no mercado.
No ano de 2000, 189 chefes de Estado aprovaram a Declaração do Milênio. A
declaração resultou em 8 objetivos, chamados Metas do Milênio, focados na redução da
pobreza, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na sustentabilidade ambiental e
na construção de parcerias para garantir que os efeitos da globalização se tornem uma
força mais positiva para o mundo (PNUD, 2003).
Por fim, em 2005 começaram os trabalhos para elaboração de uma norma ISO
que aborda a Responsabilidade Social nas empresas. A ISO 26.000 tem previsão de
lançamento em 2008.

1.2 No Brasil

Em âmbito nacional, pode-se dizer que as empresas brasileiras sofreram todas as
influências dos eventos supracitados. Não obstante, houve acontecimentos nacionais
que também foram de relevância para moldar o atual contexto empresarial. Alguns
destes eventos estão expostos a seguir.
No ano de 1984, a Nitrofértil S.A. tornou-se a primeira empresa privada
nacional a publicar um balanço social, sendo seguida por empresas como a Petrobras,
Usiminas, Banespa, Acesita, Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, Grupo Norberto
Odebrecht, Bradesco, dentre outras.
Dois anos mais tarde, a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e
Social (FIDES) é criada com o objetivo de “humanização das empresas e a sua
integração com a sociedade, com base nos princípios éticos envolvidos nas relações
entre empresa e seus diferentes públicos internos e externos” (FIDES, 2006).
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Em 1991, foi criada a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) para administrar
a execução do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). Tal fundação tem o objetivo de
“(...) disseminar amplamente os Fundamentos da Excelência em Gestão para
organizações de todos os setores e portes, contribuindo para o aperfeiçoamento da
gestão, o aumento da competitividade das organizações e, conseqüentemente, para a
melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro” (FNQ, 2006). O PNQ se baseia em
critérios de excelência de qualidade e atualmente é composto por diversos fundamentos
como: comprometimento da alta direção, responsabilidade social, valorização das
pessoas, aprendizado, dentre outros.
Embora, em 1984, tenha sido publicado o primeiro Balanço Social do país,
apenas em 1997, por iniciativa do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) foi criado um modelo de Balanço
Social. De acordo com o instituto,
O balanço social é um demonstrativo publicado anualmente pela
empresa reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e
ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado,
acionistas e à comunidade. É também um instrumento estratégico para avaliar e
multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa (BALANÇO
SOCIAL, 2006).

Nesta mesma linha, em 2000, surgem os Indicadores Ethos de Responsabilidade
Social. Estes indicadores são uma ferramenta de aprendizado e avaliação da gestão no
que se refere à incorporação de práticas de responsabilidade social empresarial ao
planejamento estratégico e ao monitoramento e desempenho geral da empresa. De
acordo com o Instituto Ethos, “trata-se de um instrumento de auto-avaliação e
aprendizagem de uso essencialmente interno” (ETHOS, 2006).
Em 2001, a BOVESPA tem a iniciativa de criar um índice, IGC, composto por
empresas que apresentem bons níveis de Governança Corporativa. A importância desta
ação é criar um mercado diferenciado para valorizar empresas que se preocupem em
adotar boas práticas de relacionamento com seus acionistas minoritários. A empresa que
opta pelas práticas de governança corporativa adota como linhas mestras a
transparência, a prestação de contas (accountability) e a equidade de seus sócios.
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A norma brasileira NBR 16.001 foi lançada em 2004 e estabelece os requisitos
básicos para o desenvolvimento de um sistema de gestão da responsabilidade social das
empresas. Pode ser aplicada a todos os tipos e tamanhos de organizações.
E, finalmente, em 2005, mais uma vez a BOVESPA se destacou ao lançar um
novo índice, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Este índice está alinhando
com o DJSI. O objetivo é refletir o retorno de uma carteira composta por papéis de
empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a
sustentabilidade, e também atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial
brasileiro.

2. O Papel do Empresariado na Implantação do Desenvolvimento Sustentável

As empresas exercem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e
social de um país (ou região). São elas que produzem os bens e serviços de que a
sociedade necessita. Para tal, empregam diversos funcionários que com seus salários
podem almejar comprar os bens e serviços disponibilizados pelo setor produtivo. São
parte constituinte da sociedade e, por isso, é sensato pensar que as empresas devem
contribuir para a melhoria do bem estar desta mesma sociedade (PALADINO, 2004).
Não obstante, a relação entre empresas e sociedade nem sempre é tão pacífica e
benéfica. Quando as empresas descumprem a legislação trabalhista ou descartam seus
resíduos de produção sem o devido tratamento, pode-se dizer que os impactos da
empresa na sociedade são negativos.
Por outro lado, quando o ambiente ao redor das empresas não é saudável e está
repleto de insegurança e injustiça social, o ambiente empresarial também é maculado.
Seus empregados se sentem inseguros e desmotivados e a produtividade é prejudicada.
Assim, Stigson afirma que “não existem empresas bem sucedidas em uma sociedade
falida” (CEBDS, 2004, p.11).
Existe, pois, uma clara relação de dependência entre as empresas e a sociedade.
O Desenvolvimento Sustentável busca fortalecer esse relacionamento positivo, com
vantagens tanto para sociedade quanto para o empresariado. Não se deve esquecer que
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esse relacionamento é impactado pela atuação governamental, que também é um
importante agente promotor do Desenvolvimento Sustentável (figura 11).
Figura 11 – Relacionamento Empresa, Sociedade, Governo e Mercado

Governo

Empresas

Mercado
Sociedade

Fonte: Adaptado de Barbieri, 2004, p.99

De acordo com a Agenda 21,
As políticas e operações do comércio e da indústria, inclusive das
empresas transacionais, podem desempenhar um papel importante na redução
do impacto sobre o uso dos recursos e o meio ambiente por meio de processos
de produção mais eficientes, estratégias preventivas, tecnologias e
procedimentos mais limpos de produção ao longo do ciclo de vida do produto,
assim minimizando ou evitando os resíduos (CMMAD, 1992, p.123).

Para que as empresas possam ser parte da solução para as questões sociais e
ambientais, precisam avaliar, claramente, onde estão e para onde querem ir no que diz
respeito à Responsabilidade Social e ao Desenvolvimento Sustentável. De acordo como
o relatório “Corporate Social Responsibility” do WBCSD (2001), o processo de
incorporação destes novos conceitos à gestão da empresa deve seguir os seguintes
estágios (figura 12).
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Figura 12 – Metodologia de Incorporação da Responsabilidade Social e do
Desenvolvimento Sustentável à gestão empresarial
Introduzir os
conceitos

Identificar os
fatores chave

Monitorar o
desempenho

Posicionar a
Empresa
Envolvimento
dos
Stakeholders

Implantar o
Plano de Ação

Desenvolver
Plano de Ação

Fonte: WBCSD, 2001, p.15

A primeira fase consiste na introdução dos conceitos de Responsabilidade Social
(RASC) e Desenvolvimento Sustentável (DS). A empresa deve conhecer os
fundamentos de cada proposta para poder melhor internalizá-las. Em seguida, tem-se a
segunda fase que tem o objetivo de posicionar a empresa diante dos desafios da RASC e
do DS. Nesta etapa, a corporação deve definir quais serão os aspectos chave que ela
deseja trabalhar. Para isso, faz-se necessário analisar as especificidades do setor da
empresa e as reais necessidades das comunidades nas quais ela está inserida.
A terceira etapa, “Desenvolver Plano de Ação”, estabelece as metas que a
empresa deseja atingir com a implantação da RASC e do DS. Nesta etapa, a corporação
deve ser capaz de diagnosticar que ações e projetos que ela possui e que contribuem
para a RASC e o DS e quais ela gostaria de desenvolver. O plano de ação deve
apresentar, também, a maneira como essas metas podem ser alcançadas. A quarta fase é
complementar a terceira. Nesta etapa, a empresa deve colocar em prática as metas e
objetivos estipulados na fase anterior. O plano de ação deve ser passível de monitoração
para que, na última fase, seja possível avaliar a evolução da empresa em termos de
RASC e DS, para então recomeçar o ciclo de aprendizagem e melhoria contínua para a
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incorporação dos conceitos às atividades da empresa. Cabe ressaltar que todos os
estágios devem estar alinhados às expectativas dos stakeholders da empresa. Tal
preocupação se justifica, pois desta forma, é possível à empresa aprofundar seu
relacionamento com todos aqueles que afetam e são afetados por sua atividade.
É inegável a semelhança desta metodologia com o ciclo de Deming, ou o ciclo
PDCA16. O PDCA (figura 13) é uma ferramenta da gestão da qualidade que tem por
objetivo a melhoria contínua dos processos de produção para o atendimento e satisfação
das necessidades dos clientes (BARBIERI, 2004). A grande diferença do PDCA para a
metodologia do WBCSD é o fato que o foco deixa de ser restrito à satisfação das
expectativas dos clientes e passa a ser mais amplo com a incorporação dos stakeholders
ao centro da questão.
Figura 13 – Ciclo PDCA Genérico

Executar ações para
promover a melhoria
contínua

Monitorar e medir os
resultados alcançados,
corrigir ações e auditar

AGIR
(Act)

CHECAR
(Check)

PLANEJAR
(Plan)

FAZER
(Do)

Estabelecer objetivos e
metas e programar
ações

Organizar pessoas,
treinar e implementar
as ações propostas

Fonte: Barbieri, 2004, p.119

A construção de um relacionamento duradouro e consistente com os
stakeholders permite à empresa se adaptar mais rapidamente às demandas da sociedade.
Contudo, além de ser capaz de ouvir e assimilar as sugestões das partes interessadas, o
empresariado deve adotar práticas que visem minimizar e até mesmo mitigar os
impactos negativos das suas atividades no meio ambiente e na sociedade. Dentre as
16

PDCA significa em inglês Plan, Do, Check e Act, em português pode ser traduzido para Planejar,
Fazer, Checar e Agir.
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iniciativas empresariais, destacam-se: a Produção mais Limpa, a Ecoeficiência, o
Ecodesign e a Sobrevivência Sustentável.

2.1 Produção Mais Limpa (P+L)

A Produção mais Limpa (P+L), de acordo com a Rede Brasileira de Produção
mais Limpa,
Significa a aplicação de uma estratégia econômica, ambiental e técnica,
integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência de uso de
matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou
reciclagem dos resíduos gerados com benefícios ambientais e econômicos para
os processos produtivos (REDE BRASILEIRA DE PRODUÇÃO MAIS
LIMPA, 2006).

Essa abordagem requer ações para conservação de energia e matéria-prima,
eliminação de substâncias tóxicas e redução dos desperdícios e da poluição resultante
dos produtos e dos processos produtivos. (BARBIERI, 2004)
Pode-se dizer que o P+L é uma das ferramentas desenvolvidas para
instrumentalizar o Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, deve atender,
primordialmente, aos seguintes critérios: usar com eficiência os recursos não
renováveis, conservar os renováveis e não ultrapassar a capacidade de o meio ambiente
assimilar os resíduos.
A grande diferença entre o P+L e os sistemas de prevenção de poluição é a
escala de tempo. Enquanto os programas de controle de poluição são aplicados ao final
do processo produtivo, ou seja, de forma corretiva, o P+L busca evitar que a poluição
seja gerada, isto é, apresenta uma abordagem antecipatória. O P+L adota uma estratégia
preventiva em resposta aos custos adicionais de controle de produção e dos tratamentos
de resíduos do tipo “end-of-the pipe”.
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2.2 A Ecoeficiência

O conceito de ecoeficiência foi desenvolvido em 1992 pelo World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD). Segundo o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS),
A ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços
a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam
qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto
ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo de vida, a um nível, no
mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada da Terra (WBCSD
in CEBDS, 2006).

A ecoeficiência baseia-se na idéia de que a redução de materiais e energia por
unidade de produto aumenta a competitividade da empresa ao mesmo tempo em que
reduz as pressões no meio ambiente (BARBIERI, 2004). Desta forma, são elencadas,
pelo CEBDS, como elementos desta abordagem, as seguintes questões:
•

Reduzir o consumo de materiais com bens e serviços.

•

Reduzir o consumo de energia com bens e serviços.

•

Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas.

•

Intensificar a reciclagem de materiais.

•

Maximizar o uso sustentável de recursos renováveis.

•

Prolongar a durabilidade dos produtos.

•

Agregar valor aos bens e serviços.

Embora os conceitos de P+L e Ecoeficiência sejam bastante similares, a United
Nation of Environmental Programme (UNEP) esclarece que a sutil diferença entre eles
é que a “eco-eficiência parte da eficiência econômica que traz benefícios ambientais e o
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P+L aborda a questão pela eficiência ambiental que gera benefícios econômicos”17
(UNEP, 2006).
Outra diferença é o fato de o P+L se preocupar, basicamente, com a necessidade
de prevenir a poluição durante o processo de produção, enquanto que a ecoeficiência se
preocupa com a questão da poluição ao longo do ciclo de vida do produto (BARBIERI,
2004).

2.3 O Ecodesign

Entende-se por ecodesign todo o processo que contempla os aspectos ambientais
em todos os estágios de desenvolvimento de um produto, colaborando para reduzir o
impacto ambiental durante seu ciclo de vida. Isto significa reduzir a geração de resíduos
e economizar custos de disposição final18. A idéia básica deste modelo é considerar os
problemas ambientais na fase de projeto, pois as dificuldades e, consequentemente, os
custos para efetuar modificações crescem à medida que as etapas do processo de
inovação se consolidam (BARBIERI, 2004).
A definição de ecodesign compreende a consideração sistemática do
desempenho do projeto e o respeito aos objetivos ambientais, de saúde e segurança, ao
longo de todo ciclo de vida de um produto ou processo. A integração destes objetivos é
fundamental para desenvolver produtos ecoeficientes.
A norma ISO 14.000 possui uma área temática que aborda a questão da
avaliação do ciclo de vida (ACV) do produto e/o serviço. A 14.040 trata dos princípios
e estruturas deste conceito. A 14.041 discorre sobre os objetivos e o escopo do ACV,
bem como as definições e análise dos inventários. A avaliação dos impactos ambientais
dos produtos ao longo do seu ciclo de vida e a interpretação dos mesmos são discutidas
nas normas 14.042 e 14.043, respectivamente.

17

Tradução livre do site http://www.unep.org
Os custos de disposição final de um produto são os custos associados ao recolhimento e
acondicionamento adequado do mesmo ao final de sua vida útil, para que assim, ele gere o menor impacto
possível ao meio ambiente.

18
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A ACV também é conhecida como análise do berço ao túmulo (cradle to grave),
sendo o berço a obtenção das matérias-primas e o túmulo o destino final dos produtos
não reutilizados ou reciclados (BARBIERI, 2004). Um projeto pensado para reduzir os
impactos dos produtos, desde a seleção das matérias-primas, passando pelo consumo
energético do mesmo e aos custos de uma disposição ao final da vida útil, pode reduzir
em muito os custos e contribui para o uso mais racional dos recursos ambientais.
A Xerox do Brasil possui, em Resende (Rio de Janeiro), uma fábrica
especializada em projetos de remanufatura. Desde a concepção do produto, ele é
idealizado de tal forma que ao final de sua vida útil, as máquinas de fotocópias sejam
devolvidas à empresa para serem desmontadas e seus componentes possam ser
reaproveitados em novas máquinas. Desta forma, a Xerox pode economizar energia e
materiais, além de evitar descartar diversos componentes que ainda podem ser
reutilizados.
O ecodesign é o instrumento que conecta o que é tecnicamente possível no
campo das tecnologias limpas com o que é culturalmente desejado no campo da
consciência ambiental. Com essa capacidade de perceber e interpretar potenciais
técnicos e expectativas sociais e projetar novas soluções, o ecodesign pode,
positivamente, acelerar a mudança nos processos de produção e consumo.

2.4 A Sobrevivência Sustentável

Mais de dois terços da população mundial – ou seja, 4 bilhões de pessoas –
ganham menos do que US$ 2.000,00 anuais (figura 14). Entretanto, apesar da
enormidade deste mercado, muitas empresas relutam em se dedicar a ele. A maioria das
corporações prefere concentrar suas atividades na camada social mais superior, contudo
esse estrato é também mais saturado e com isso, muitas vezes, a lucratividade pode ser
menor.
A visão estreita de que os pobres, por serem pobres, não têm condições de
adquirir determinados produtos e serviços pode ser a razão para o não aproveitamento
deste grandioso mercado. Embora as rendas individuais das populações pobres sejam
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realmente baixas, o poder de compra agregado das comunidades pode ser
indiscutivelmente alto (PRAHALAD & HAMMOND, 2005).
Figura 14 - Pirâmide Mundial de Renda
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Fonte: Prahalad & Hammond, 2005

O conceito de Sobrevivência Sustentável (SS), que vem sendo trabalhado pelo
WBCSD, procura relacionar a idéia de que novos empreendimentos e a inserção das
populações de mais baixa renda em novos mercados podem trazer benefícios tanto para
as populações carentes quanto para as empresas.
Os empreendimentos com foco na Sobrevivência Sustentável podem ser
definidos como negócios economicamente viáveis com inclusão social. Desta forma,
quando uma empresa implanta esse tipo de projeto em comunidades pobres, ela está
contribuindo para estimular o desenvolvimento econômico e social local, sem renunciar
à sua lucratividade, uma vez que a mesma estará abrindo novos caminhos para o seu
crescimento (WBCSD, 2004). De acordo com Prahalad e Hammond (2005), os
mercados na base da pirâmide econômica são as novas fontes fundamentais de
crescimento para as empresas. Atualmente esses mercados ainda são pouco explorados e
por isso o crescimento pode ser extremamente rápido.
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Para que as empresas sejam capazes de aplicar com sucesso este novo modelo de
negócio, são necessários três fatores: i) Manter o foco; ii) Estabelecer parcerias; e iii)
Identificar a criação de valor (WBCSD, 2004).
Ao manter o foco em suas competências principais, as empresas passam a ter
mais chances de inovar seus produtos e serviços de maneira adequada às necessidades
das populações pobres. Em relação às parcerias, pode-se afirmar que o envolvimento
com organizações que compartilham os mesmos objetivos que as empresas permite que
as mesmas se beneficiem do conhecimento e experiência das primeiras, contribuindo
para o sucesso do empreendimento. Finalmente, a identificação do que criará valor para
a comunidade na qual a empresa está inserida é fundamental para que os projetos de
Sobrevivência Sustentável estejam alinhados às reais necessidades daquela população.
Em última análise, é importante observar que no modelo de Sobrevivência
Sustentável, “as populações pobres podem ser consideradas tanto como consumidores
para um novo produto quanto parceiros que agregam valor a cada estágio do ciclo de
um produto/serviço desenvolvido para atender às suas necessidades” (WBCSD, 2004,
p.17). Quando uma empresa desenvolve projetos de Sobrevivência Sustentável, ela
também estimula pequenas empresas locais, ajudando-as a sair da informalidade. Além
disso, permite que essas micro-empresas se tornem seus clientes ou fornecedores,
agregando-as à sua cadeia de produção. A figura 15 expressa essa idéia.
Figura 15 – As populações pobres no centro da cadeia de valor das empresas
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3. Interação dos agentes sociais com as Empresas

A interação entre os diversos agentes sociais molda a sociedade e cria suas
características. Empresas, empregados, consumidores, governo, entre outros são alguns
destes atores. Seus papéis, no contexto do Desenvolvimento Sustentável, são distintos,
entretanto, cada um é capaz de trazer contribuições relevantes para esse novo modelo de
desenvolvimento.
Ao contrário do que muitos imaginam, é a sinergia entre as empresas e os
governos, o real responsável pelo desenvolvimento econômico de uma região. Os
governos, assim como os outros agentes sociais, geram condições mais ou menos
favoráveis para que este desenvolvimento possa ocorrer. Entretanto, já é sabido que,
apenas o desenvolvimento econômico não é capaz de promover melhorias na qualidade
de vida das populações e nem tão pouco contribuir para a não degradação ambiental.
Neste sentido, cabe às empresas, não só participar do desenvolvimento
econômico, como também do desenvolvimento social e ambiental nas regiões em que
estão presentes. Contudo, para que esse desafio possa ser superado, as empresas
precisam da contribuição dos outros atores sociais. Alguns autores costumam chamar
esses agentes sociais como parte interessada, ou simplesmente, stakeholders das
empresas (figura 16).
O relacionamento entre as empresas e seus stakeholders deve ser considerado
como uma via de mão dupla, em que as empresas influenciam e são influenciadas pelos
agentes sociais. Se, por um lado, as empresas podem ser impelidas a mudar a forma
como gerenciam seus negócios diante de um mercado consumidor mais consciente e
exigente, por outro, as empresas podem contribuir para a disseminação de práticas
responsáveis de gestão à medida que influenciam seus clientes e fornecedores a adotar
os conceitos do Desenvolvimento Sustentável e da Responsabilidade Ambiental e
Social Corporativa.
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Figura 16 – Principais Stakeholders das Empresas
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O papel dos stakeholders é o de contribuir, influenciar e cobrar das empresas um
engajamento total em prol da construção de uma sociedade mais justa, um meio
ambiente mais saudável e uma economia menos excludente. Essas novas demandas que
se apresentam ao empresariado podem ser ignoradas, expondo a empresa ao risco da
não continuidade no mercado, ou podem ser encaradas como novas oportunidades de
negócios (CEBDS, 2004).
Diante do exposto, torna-se necessário avaliar de que forma as partes
interessadas (stakeholders) influenciam e são influenciadas pelo setor empresarial.
Neste sentido, se faz clara a importância dos agentes sociais como força propulsora
capaz de pressionar as empresas a adotar práticas mais responsáveis na gestão de seus
empreendimentos.
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3.1 Consumidores

As empresas, para serem bem sucedidas, devem estar direcionadas e atentas às
necessidades e expectativas dos consumidores, uma vez que são eles que, em última
instância, determinam o sucesso ou fracasso das corporações. Quando esses anseios não
são atendidos, a empresa se coloca em uma posição desfavorável perante seus
concorrentes, correndo risco de não conseguir se manter no mercado.
Ao selecionar um produto, o consumidor está, implicitamente, dando seu aval às
práticas de gestão empregadas pelas empresas. Se o produto adquirido pertence a uma
corporação comprometida com valores éticos e alinhada com os preceitos da
sustentabilidade social e ambiental, a compra gera um efeito positivo ao estimular a
empresa a continuar trilhando o caminho da responsabilidade. Entretanto, se o produto
comprado advém de uma empresa sem esse tipo de comprometimento saudável com o
meio ambiente e a sociedade, o consumidor contribuiu para a inércia empresarial. A
corporação não buscará melhorar suas práticas gerenciais, já que não é “punida” pelo
mercado consumidor, que parece até aceitá-las.
Cada vez mais, os consumidores percebem que é necessário fazer algo para
contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Neste sentido, uma das
formas de participar da promoção do Desenvolvimento Sustentável é privilegiar ou
punir as empresas, de acordo com o seu comportamento. Assim, os consumidores
devem ser capazes de direcionar suas escolhas, por meio de suas compras, de modo a
valorizar as empresas responsáveis (IDEC, 2004).
Esse poder de influenciar as empresas já começa a ser percebido e disseminado
na sociedade, conforme atesta a pesquisa realizada pelo Instituto Ethos com o Instituto
Akatu, em 2004, sobre a percepção do consumidor brasileiro em relação à
Responsabilidade Social. De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados concordam
totalmente ou em parte que o consumidor pode interferir na maneira como a empresa
atua na sociedade. (ETHOS, 2004)
O movimento que estimula o consumidor a utilizar seu poder de compra como
ferramenta direcionadora para um desenvolvimento menos excludente se chama
Consumo Consciente ou Responsável. O consumidor consciente é aquele que consegue
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compreender o impacto do seu consumo sobre a sociedade e o meio ambiente. Ele
percebe o seu poder transformador por meio do consumo e tem consciência de que a
compra é um ato político por meio do qual escolhe as características do mundo em que
vai viver, sejam elas boas ou más (MATTAR, 2005).
O IDEC (2004) sugere algumas ações que o consumidor pode e deve tomar na
direção de um consumo responsável, dentre elas:
•

Refletir sobre seus hábitos de consumo, reduzí-lo o quanto possível, não
desperdiçar e dar destinação correta ao resíduo ou ao produto pósconsumo;

•

Privilegiar marcas de empresas reconhecidas por suas práticas
responsáveis e sustentáveis;

•

Informar-se sobre os impactos sociais e ambientais do consumo,
produção e pós-consumo de produtos e serviços;

•

Boicotar empresas envolvidas em escândalos e episódios de desrespeito à
legislação ambiental, trabalhista e de consumo;

•

Denunciar práticas negativas em relação ao meio ambiente e à sociedade.

Outra maneira de o consumidor influenciar as políticas empresariais é exigindo
seus direitos com relação a produtos de qualidade e que não ofereçam riscos a saúde dos
usuários. Neste sentido, eles devem utilizar os serviços de atendimento ao cliente das
empresas para obter maiores informações sobre os produtos, fazer críticas e dar
sugestões às empresas. Quando este tipo de ação não obtém resultado, o consumidor
deve procurar os órgãos de defesa do consumidor para que, desta forma, possam ter seus
direitos resguardados.

3.2 Investidores

Durante muito tempo, as empresas, pressionadas pelos investidores, buscaram
apenas resultados financeiros de curto prazo. Essa insistência em promover retorno
rápido e a qualquer custo aos acionistas e investidores é apontada como uma das
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principais causas da atual crise de ética e governança de diversas empresas (World
Economic Forum, 2003). Ficou patente que privilegiar estratégias de curto prazo não era
saudável para as empresas no médio e longo prazos, já que após a deflagração de
escândalos, o valor das empresas cai e os próprios investidores retiram suas aplicações
deste tipo de corporação, obrigando-as a reavaliar suas estratégias.
Assim, os investidores, tais quais os consumidores, exercem papel relevante no
sentido de direcionar mudanças nas práticas ambientais, sociais e econômicas das
empresas nas quais investem. Neste sentindo, esses atores estão começando a
vislumbrar que a Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa é uma ferramenta de
gestão de risco no longo prazo. De acordo com David Bushnell19, “as questões
ambientais e sociais estão se tornando parte integrante da análise de risco das
transações do Citigroup Global Corporate and Investment Bank” (World Economic
Forum, 2003, p.5)
Os investidores esperam que as empresas possuam uma estratégia de longo
prazo que envolva a abordagem de questões éticas, evitando publicidade negativa e
ações que desrespeitem o meio ambiente (VINHA, 2002). Uma empresa engajada com a
sustentabilidade preza pelo cumprimento das exigências legais, pela necessidade de
reduzir seus passivos ambientais e trata de forma justa e honesta seus empregados.
Todos esses aspectos reduzem a vulnerabilidade de a empresa estar envolvida
em escândalos econômicos, ambientais e sociais, fato que irá agregar valor à mesma e
contribuir para o retorno dos investidores. Os investidores desejam minimizar a
volatilidade dos seus investimentos e por isso estão preferindo alocar seus recursos em
empresas responsáveis e sustentáveis, uma vez que entendem que estas são menos
suscetíveis a escândalos, falências e processos trabalhistas. (VALENTE, 2006)
O número de iniciativas que sugerem essa nova percepção dos investidores vem
crescendo. A criação de índices de sustentabilidade desenvolvidos por bolsas de valores
de todo mundo (DJSI – Estados Unidos, FTSE4Good – Europa, JSE SRI Index – África
do Sul e ISE – Brasil) e o lançamento dos Princípios para o Investimento Responsável20
19

David Bushnell é Diretor de Gestão de Risco do Citigroup Global Corporate and Investment Bank.
Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI – Principles for Responsible Investment) serão
abordados mais detalhadamente no próximo capítulo.
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(desenvolvido pela UNEP) são um forte indício de que a busca por investimentos
sustentáveis está se expandindo. As iniciativas do mercado de capitais são as mais
diversas e não se restringem a elaboração de índices de sustentabilidade.
Muitos bancos, inclusive brasileiros, lançaram fundos de investimento para
atender às novas demandas dos chamados investidores responsáveis. O fundo Ethical,
criado pelo Banco ABN Amro em 2001, iniciou sua carteira com aproximadamente R$
3 milhões, e, em 2005, já apresentava um capital de mais de R$ 80 milhões. A mesma
expansão ocorreu com o fundo de investimento criado pelo Banco Itaú em 2004, o
Fundo Excelência Social. Na sua criação contava com R$ 1,6 milhão e, um ano depois
já apresentava uma carteira de R$ 20 milhões (MAIA FILHO, 2005).

3.3 Empregados

As empresas são constituídas, basicamente, por infra-estrutura, maquinarias e
pessoas. Quando os dois primeiros apresentam algum tipo de problema, diversas
técnicas de reforma e manutenção são utilizadas para que os mesmos sejam
recuperados. Contudo, a gestão de pessoas não é assim tão simples. Uma das maiores
dificuldades é estimular o funcionário e mantê-lo motivado.
As empresas responsáveis já perceberam que, para terem sucesso nas suas
estratégias de sustentabilidade, precisam envolver seus funcionários, já que nenhuma
organização pode ser bem sucedida sem comprometimento e esforço por parte de seus
membros (STONER & FREEMAN, 1994). Para que esse engajamento ocorra, é
fundamental que as empresas, antes de se comprometerem com projetos externos,
busquem valorizar e apoiar sua força de trabalho. Os funcionários são colaboradores da
empresa e como tal devem ser tratados com transparência e dignidade.
O cumprimento das questões legais que envolvem as relações de trabalho é a
base para a construção de um relacionamento duradouro com os empregados. Motiválos com seus salários atrasados ou obrigando-os a trabalhar em condições impróprias
não será possível.
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A incorporação das práticas de Responsabilidade Social deve estar associada ao
envolvimento de todos os funcionários da empresa. Não pode estar restrita à diretoria. O
incentivo ao voluntariado e à criação de um canal de comunicação em que os
funcionários possam expressar suas sugestões, críticas e opiniões, são ações que
estimulam e motivam os funcionários.
Os empregados, quando chamados a participar, se sentem valorizados ao
perceberem que fazem parte e estão construindo algo maior. Sentem-se orgulhosos de
integrar uma companhia respeitável que contribui para a melhoria da qualidade de vida
das comunidades vizinhas (VINHA, 2002). A conseqüência lógica é o aumento da
produtividade e a redução dos erros.
Por outro lado, se as ações de responsabilidade social são voltadas apenas para o
público externo ou se não há um verdadeiro comprometimento da empresa, os
funcionários percebem e não têm do que se orgulhar. Neste caso, possivelmente, a
empresa perderá talentos para seus concorrentes e criará uma situação desconfortável
entre os funcionários e a gerência.

3.4 Governo

O papel fundamental do Governo é promover o bem-estar social
(SCHVARSTEIN, 2003). Contudo, na maioria dos países, o Estado não consegue
atender de maneira satisfatória às necessidades das populações. Desta forma, as
deficiências do Estado abrem espaço para a ação social das empresas.
Contudo, essas ações empresariais são, muitas vezes, pontuais e desarticuladas
com ações de outras empresas e do próprio Governo. Essa falta de coordenação pode ser
solucionada pela ação conjunta de empresas com o Estado, de forma a possibilitar a
aplicação de esforços em setores que realmente necessitam.
Além de atuar como parceiro das empresas, o Governo deve exercer seu poder
de fiscalização para garantir o cumprimento da legislação ambiental e trabalhista por
parte das organizações. Por outro lado, o Estado deve estar comprometido em combater
a corrupção dentro de suas instituições e agências para evitar a proliferação das
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companhias que adotam práticas de propina junto ao setor público, como estratégia para
continuar a descumprir as leis sem nenhum tipo de conseqüência.
Por fim, o Estado deve atuar como agente incentivador de inovações
tecnológicas voltadas para a sustentabilidade desenvolvidas pelo setor privado. Esses
incentivos poderiam ser o lançamento de linhas de crédito para pesquisas em fontes de
energias alternativas, a cessão de subsídios a empresas que invistam em programas
sociais e ambientais, bem como a inserção de exigências ambientais e sociais nos editais
de licitação abertos pelos Governos.
Torna-se evidente que para adoção destas práticas pelo Estado ele precisa se
modernizar e ser capaz de adotar a responsabilidade social em suas próprias instituições
e empresas. Deste modo, a ação governamental alinhada com a Responsabilidade
Ambiental Social e Corporativa propiciará um novo serviço de interesse público,
superando os procedimentos formais da administração (BOUGARTNER, 2005).

3.5 Clientes e Fornecedores

A corrente da Responsabilidade Social está se expandindo para além dos muros
das empresas. Muitos gestores já perceberam que não basta serem responsáveis se seus
clientes e fornecedores também não se preocupam com essa questão.
Ao comprar ou vender produtos e serviços a empresas não comprometidas com
a sustentabilidade ambiental e social, as ditas empresas responsáveis estão sendo
coniventes com um modelo de negócio insustentável. Por isso, diversas empresas estão
trabalhando no sentido de expandir o modelo de gestão sustentável para seus
fornecedores e clientes. Esse movimento é uma extrapolação do conceito de empresa
responsável, uma vez que o objetivo é tornar toda cadeia produtiva envolvida com a
busca de soluções para a problemática ambiental e social.
A irradiação da responsabilidade social garante que uma empresa não tenha
relações comerciais com outras que não respeitam o meio ambiente ou que possuam
uma conduta lesiva à sociedade. Contudo, não basta parar de negociar com antigos
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clientes e fornecedores, pois isso poderia levá-los a enfrentar dificuldades de se manter
no mercado.
As

empresas

preocupadas

com

a

disseminação

dos

conceitos

de

responsabilidade social procuram auxiliar seus fornecedores e clientes a assumir uma
nova postura. O ideal é tentar trazê-los para essa corrente, pois assim todos ganham. No
entanto, se algum cliente ou fornecedor reluta em aceitar esses novos conceitos, a
empresas deve, então, procurar novos parceiros que partilhem de uma visão voltada para
a sustentabilidade.
Desta forma, as próprias empresas estimulam a adoção de praticas responsáveis
em outras empresas. Os cliente e fornecedores que forem agregados a essa “cadeia do
bem” possivelmente procurarão desenvolver seus fornecedores e clientes para que eles
também façam parte da construção de um mundo sustentável.

3.6 Comunidades

As comunidades nas quais as empresas estão inseridas são os primeiros grandes
impactados pelas atividades empresariais. A qualidade do impacto depende de como o
setor produtivo encara suas comunidades vizinhas.
As comunidades podem e devem servir como forte elemento de pressão para que
o empresariado adote práticas responsáveis em relação ao meio ambiente e à sociedade.
Isso pode ocorrer por meio de denúncias de atividades que desrespeitem o meio
ambiente ou não estejam em conformidade com as normas trabalhistas, por exemplo.
Os moradores que vivem próximos a áreas industriais devem cobrar das
empresas eventuais reparações por danos que tenham sofrido em conseqüência de
atividade industrial. Desta forma, além de pressionar o setor produtivo, a comunidade
colabora com a fiscalização governamental, na medida em que denuncia práticas
abusivas.
Entretanto, empresas e comunidade conseguirão desenvolver um relacionamento
mais amistoso se ambas perceberem que uma pode agregar valor à outra. Uma relação

89

honesta e de parceria, com transparência e respeito traz benefícios tanto para o negócio
quanto para aqueles que moram nos seus arredores.
Se uma empresa é vista pela população como um “ser estranho” à comunidade é
bastante provável que haja protestos, incidentes e até mesmo atos de sabotagem e
saqueamento na empresa. Por outro lado, se há a construção de um relacionamento
amistoso entre empresa e comunidade, é possível que a comunidade seja treinada e
aproveitada como força de trabalho pela unidade, possibilitando à empresa a redução de
gastos como transporte de seus funcionários.
Entretanto, é necessária uma interação empresa-comunidade além dos limites
trabalhistas. Para o pleno exercício da Responsabilidade Ambiental Social Corporativa,
a empresa deve contribuir para o desenvolvimento local da região na qual exerce suas
atividades. As bases para essa relação devem estar calcadas na transparência nas
comunicações e no respeito ao meio ambiente e a sociedade. De acordo com Hélio
Mattar, atual diretor-presidente do Instituto Akatu, “a empresa e a comunidade devem
ser a mesma coisa” (SCHARF & ANTIQUERA, 2001).

3.7 Seguradoras e Agências Financiadoras

O conceito de sustentabilidade e responsabilidade se expandiu e hoje já abrange
os processos de tomada de decisão de instituições financeiras, tais quais bancos e
seguradoras. É inegável a relevância destes atores na construção de uma sociedade com
novos valores já que as operações e procedimentos de organizações do setor financeiro
têm capacidade de impactar, positiva ou adversamente, o contexto sócio-ambiental
(ASHLEY, 2005).
Muitas iniciativas têm sido desenvolvidas no sentido de direcionar o mercado
financeiro para essa nova tendência, já que investimentos rentáveis e bem sucedidos
dependem de uma boa conjuntura econômica, e esta, em última instância, está
relacionada com uma estrutura social saudável e com a sustentabilidade do planeta no
longo prazo (ONU, 2004).
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O Banco Real, por exemplo, criou uma linha de crédito especial para projetos
sociais, ambientais e educacionais. Esse programa de financiamento sócio-ambiental
disponibiliza recursos a taxas de juros atrativas e prazos de pagamentos mais extensos.
Entre os anos de 2003 e 2004 houve um crescimento de mais de 250% no total de
créditos disponibilizados para essa área. Para liberação dos financiamentos, o banco
aplica um questionário à empresa solicitante que aborda questões ambientais e sociais.
O questionário varia de acordo com o tamanho da empresa. Desta forma, o banco
beneficia empresas que se interessam e adotam os conceitos de Desenvolvimento
Sustentável com créditos mais baratos para serem revertidos em projetos sócioambientais (CRELIER, 2005).
O BNDES considera a questão ambiental, desde a década de 1970, com a
exigência de estudos de impactos ambientais na análise dos projetos que financia. O
apoio financeiro da instituiçao é condicionado ao atendimento da legislação ambiental e
de segurança e saúde do trabalhador. O banco deixa clara a relação entre a consciência
ambiental das empresas e riscos de não pagamentos dos créditos financiados.
Do ponto de vista bancário, uma empresa poluidora, ou uma empresa
que cause danos ao meio ambiente, é uma empresa menos eficiente que suas
congêneres, menos competitiva e se constitui em um maior risco de crédito
(BNDES, 2006).

Outra iniciativa de peso do setor financeiros, relacionada com a RASC e o DS,
ocorreu em 2002, quando diversas instituições financeiras assinaram os Princípios do
Equador21. Os bancos signatários se comprometem a seguir uma série de diretrizes,
dentre elas, a solicitação de estudos de impactos ambientais e planos de mitigação de
impactos, para projetos de financiamento que ultrapassem a soma de U$ 10 milhões.
Logo, as empresas interessadas em financiar um projeto são impelidas a pensarem a
questão dos impactos ambientais e sociais que suas atividades podem acarretar, já que
essa questão poderá ser levada em consideração no momento da análise do crédito.
No setor de seguros, a filosofia é a mesma. Empresas socialmente responsáveis
se apresentam como melhores clientes, já que possuem menos chances de se
envolverem em escândalos trabalhistas, em acidentes graves de trabalho e descuidarem
21

Os Princípios do Equador serão tratados mais detalhadamente no capítulo seguinte.
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de seus rejeitos e passivos ambientais. A tendência é que esse tipo de empresa consiga
melhores contratos de seguro, pois se mostram menos arriscadas. Diversos estudos
apontam que as empresas que se preocupam com questões ambientais, sociais e de
governança apresentam menores indicadores de risco, o que pode ser considerado um
bom indício de sucesso a longo prazo (ONU, 2004).
Quando os bancos e as seguradoras tratam de forma diferenciada empresas e
instituições engajadas no projeto de DS e RASC, elas exercem seu poder financeiro a
favor da disseminação destes conceitos. Privilegiando com vantagens e melhores
contratos essas empresas, o setor financeiro se beneficia, pois organizações responsáveis
tendem a ser melhores clientes, ou seja, honram com seus compromissos.

3.8 Organizações não Governamentais (ONGs)

As organizações não governamentais (ONG`s) corporificam a vontade da
sociedade em participar e de se tornar parte da solução em prol de um meio ambiente
mais saudável e de uma sociedade mais justa. Consequentemente, muitas ONG`s
focaram suas ações nas áreas ambientais (reciclagem, redução de desperdícios,
educação ambiental e etc.) e social (educação básica, inclusão digital, saúde, arte,
esportes e etc.).
De acordo com a Agenda 21, as organizações não governamentais
desempenham um papel muito importante na implementação do modelo de
Desenvolvimento Sustentável (CMMAD, 1992). Elas possuem muita experiência e
competência em segmentos que não eram tão explorados pelas empresas e, por isso,
podem ser grandes parceiras de organizações que desejam trilhar os caminhos da
sustentabilidade.
Para Rosa Maria Fischer, “a parceria talvez seja o modelo mais eficaz de
atuação social porque promove a sinergia entre as competências essenciais de cada
organização envolvida” (HERZOG, 2002, p.8).
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4. Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou os principais eventos que contribuíram para a atual
mudança de paradigma do papel das empresas na sociedade. Tais movimentos foram e
continuam sendo importantes no sentido de direcionar o setor empresarial para um novo
modelo de gestão responsável e sustentável.
Algumas ferramentas de gestão criadas após o surgimento do Desenvolvimento
Sustentável também foram analisadas. O objetivo foi o de apresentar alternativas
responsáveis passíveis de serem implementadas pelo empresariado.
E, finalmente, foi dada ênfase ao papel dos diversos atores sociais na promoção
conjunta do Desenvolvimento Sustentável com as empresas. Ficou clara a importância
de cada stakeholder no sentido de influenciar a mudança da cultura empresarial.
Contudo, o atingimento deste novo modelo apenas será alcançado com a interação dos
diversos agentes por meio de um ambiente de cooperação social.
A adoção destes conceitos por parte das empresas deve ocorrer de forma
estruturada e consciente. Neste sentido, diversas metodologias e tratados internacionais
foram elaborados nos últimos tempos para dar subsídios às empresas envolvidas com a
sustentabilidade. Assim, o foco do próximo capítulo é apresentar as principais
ferramentas que buscam contribuir para a atuação mais responsável das organizações.
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CAPÍTULO 4
Iniciativas para Avaliação da Responsabilidade Ambiental e Social
Empresarial e Instrumentos de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável
Nos últimos anos, diversas instituições desenvolveram instrumentos para tentar
medir e incentivar as ações sociais e ambientais das empresas. Esses instrumentos, em
sua maioria, são indicadores de desempenho, princípios ou normas internacionais que
buscam integrar o sucesso financeiro à consciência ambiental e social. A coordenação
destas três áreas impulsiona as empresas na direção do Desenvolvimento Sustentável.
Entretanto, cada organização pode desenvolver iniciativas próprias para avaliar a
conformidade de suas ações e de seus projetos, tornando-se, assim, muito difícil a
comparação dos resultados sociais, ambientais e econômicos entre as organizações. A
tentativa de padronização dos relatórios sociais e ambientais é uma das principais
preocupações de diversos institutos no mundo, como por exemplo, o GRI (Global
Reporting Initiative). No Brasil essa iniciativa é marcada pela atuação do Instituto Ethos
de Responsabilidade Social e do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE). A justificativa para essa preocupação é a necessidade de se estabelecer um
denominador comum aos relatórios, facilitando desta forma, a sua compreensão,
comparação com os de outras empresas e a comunicação clara de suas informações às
partes interessadas.
Outros tipos de iniciativas foram desenvolvidos com intuito de incentivar a
sustentabilidade empresarial. A Bolsa de Nova Iorque (Dow Jones) criou, em parceria
com a Sam Reserach, um índice especial para negociação de ações de empresas
consideradas sustentáveis – Dow Jones Sustainability Index (DJSI). As empresas
participantes deste índice são selecionadas a partir de diversos critérios, que serão
apresentados no decorrer do capítulo. Seguindo a linha do DJSI, a Bolsa de São Paulo
também lançou, em 2005, um índice similar, o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE).
Além disso, algumas normas e princípios internacionais também foram criados,
na última década, com o intuito de fomentar a gestão responsável e sustentável das
empresas e o comprometimento global com as premissas de um desenvolvimento mais
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justo. Destacam-se o Pacto Global (ou Global Compact), os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), os Princípios do Equador e os Princípios para o
Investimento Responsável (PRI) como alguns tratados internacionais voltados para o
tema. Dentre as normas criadas, tem-se a ISO 14.000, a AA 1.000, a SA 8.000, a
OHSAS 18.000, a NBR 16.001 e o início dos trabalhos de discussão da ISO 26.000.

1. Modelos de Relatórios

1.1 Global Reporting Initiative (GRI)

A GRI foi lançada em 1997 como uma iniciativa conjunta da organização nãogovernamental CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) e o
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), com o objetivo de
melhorar a qualidade, o rigor e a aplicabilidade dos relatórios de sustentabilidade. Sua
missão é o desenvolvimento e a divulgação de diretrizes para a elaboração de relatórios
de sustentabilidade.
As diretrizes da GRI contemplam 11 princípios essenciais para a elaboração de
relatórios de sustentabilidade (figura 17). Os princípios de transparência e a inclusão são
os mais importantes e devem permear toda elaboração dos relatórios. A transparência
diz respeito à divulgação completa dos dados e das hipóteses assumidas na elaboração
do documento enquanto a inclusão está relacionada com o envolvimento de todas as
partes interessadas para que a qualidade dos relatórios possa sempre ser aperfeiçoada
(GRI, 2002).
Quando da elaboração de um relatório de sustentabilidade, a empresa deve se
preocupar com as questões que serão debatidas no documento. Os princípios que
auxiliam essa tomada de decisão são: a abrangência, a relevância e o contexto da
sustentabilidade. O relatório deve deixar claro quais os limites dos indicadores e das
informações apresentados (abrangência). Adicionalmente, os indicadores e aspectos
selecionados devem apresentar certo grau de importância para os usuários (relevância).
E, por fim, os dados contidos no relatório devem expressar a contribuição da instituição
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relatora com a questão da sustentabilidade social e ambiental (contextos da
sustentabilidade).
Figura 17 – Princípios da GRI
Transparência

Inclusão

Decisões sobre
inclusão de
informações

Qualidade e
confiabilidade das
informações

Acessibilidade da
informação
transmitida

Abrangência

Exatidão

Clareza

Relevância

Neutralidade

Periodicidade

Contexto de
Sustentabilidade

Comparabilidade

Verificabilidade

Fonte: GRI, 2002, p.21

No que tange à qualidade e à confiabilidade das informações apresentadas, a
GRI destaca três princípios: a exatidão, a neutralidade e a comparabilidade. A exatidão
está relacionada com a minimização dos erros na divulgação de informações no
documento. Além da apresentação de dados confiáveis, outra característica relevante
dos relatórios é neutralidade das informações contidas. Os dados não devem ser
tendenciosos de forma a induzir o leitor a conclusões equivocadas ou distorcidas da
realidade da organização.
Para garantir a confiabilidade das informações, os dados apresentados devem ser
passíveis de comparação com dados de relatórios anteriores da organização e também
com relatórios de outras empresas (comparabilidade). Desta forma, os usuários podem
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verificar a evolução da organização, em relação aos critérios econômicos, sociais e
ambientais.
Os princípios da clareza e da periodicidade garantem o acesso dos usuários às
informações do relatório. Os leitores devem receber informações de maneira clara e
objetiva e em prazos que permitam a sua utilização e a comparação com resultados
anteriores.
Já o último critério, verificabilidade, “está relacionado com vários outros
princípios, como comparabilidade, exatidão, neutralidade e abrangência” (GRI, 2002,
p.22). Ele diz respeito à veracidade e à satisfação de condições rigorosas de qualidade
das informações disponibilizada, permitindo, assim, que os dados possam ser facilmente
auditados.
A adesão às diretrizes é voluntária e auxilia organizações que desejam elaborar
relatórios sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais de suas atividades,
produtos e serviços. O objetivo é dar subsídios à organização relatora e a suas partes
interessadas na articulação e compreensão suas contribuições para o desenvolvimento
sustentável.
A versão 2002 do documento está sendo revista e, ainda em 2006, deverá ser
lançada uma versão mais atualizada das diretrizes. Essa atualização está sendo realizada
com a participação de empresas e da sociedade no intuito de desenvolver diretrizes mais
aderentes às organizações empresariais e de mais fácil compreensão para o público em
geral.
A GRI modelo 2002 sugere a divisão do relatório de sustentabilidade em cinco
seções, sejam elas:
•

Visão Estratégica – descrição da estratégia da organização em relação à
sustentabilidade;

•

Perfil – visão geral da estrutura, da atuação da organização e do escopo
do relatório;

•

Estrutura de Governança e Sistemas de Gestão – descrição da
estrutura, das políticas e dos sistemas de gestão da organização,
incluindo o engajamento das partes interessadas;
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•

Sumário de Conteúdo da GRI – uma tabela que identifica a localização
das informações citadas (indicadores, visão estratégica e outros); e

•

Indicadores de Desempenho – medições do impacto gerado pela
organização, representados por indicadores de desempenho integrando as
dimensões econômica, ambiental e social.

Os indicadores de desempenho da GRI estão organizados hierarquicamente e são
agrupados nas três dimensões convencionais de sustentabilidade: a econômica, a
ambiental e a social e podem se classificados em indicadores essenciais e adicionais. Os
essenciais devem ser sempre reportados, enquanto que os adicionais servem como um
complemento às informações divulgadas.
Figura 18 - Organização da GRI

GRI

Econômica

Ambiental

Práticas
Trabalhistas

Direitos Humanos

Social

Sociedade

Responsabilidade
sobre Produtos e
Serviços

Fonte: Elaboração própria (com base GRI 2002), 2006

1.1.1. Dimensão Econômica

A dimensão econômica analisada pela metodologia GRI diz respeito aos
impactos da organização sobre o aspecto econômico das partes interessadas e sobre o
sistema econômico em níveis local, nacional e global. Para tanto, as diretrizes procuram
abordar questões como total gasto na folha de pagamento dos empregados, análise das
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vendas da empresa, distribuição de lucros para os investidores, total gasto na aquisição
das matérias-primas, impostos pagos etc.
Os itens previstos pela GRI (indicadores essenciais), em relação aos impactos
econômicos da empresa estão listados, detalhadamente, no quadro 5.
Quadro 5 – Dimensão Econômica da GRI
Sub-dimensão
Consumidores
Fornecedores
Empregados
Investidores
Setor Público

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve descrição
Venda líquida
Análise do mercado
Custo das matérias primas
Tipologias de contratos
Total da folha de pagamento e benefícios
Distribuição para investidores
Aumento/decréscimo em ganhos retidos no período
Impostos pagos
Subsídios recebidos
Doações à comunidade

Fonte: Elaboração Própria (com base no GRI 2002), 2006

A organização, ao preencher os dados solicitados pela GRI, dispõe de
informação organizada para melhor compreender o seu papel econômico na sociedade
como um todo. Por meio da elaboração do relatório de sustentabilidade, a empresa deve
realizar um processo de auto-avaliação das suas atividades, procurando, assim, se
aproximar dos conceitos de sustentabilidade. A empresa pode, por exemplo, privilegiar
a compra de matérias-primas de fornecedores locais ou até mesmo, aumentar os valores
doados às comunidades mais carentes.

1.1.2 Dimensão Ambiental

A dimensão ambiental está relacionada aos impactos da organização sobre os
sistemas naturais vivo ou não, incluindo ecossistemas, terra, ar e água. A seguir, são
apresentadas as subdivisões da dimensão ambiental (indicadores essenciais), segundo a
GRI (quadro 6).
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Quadro 6 – Dimensão Ambiental da GRI
Sub-dimensão
Matéria - Prima

Energia

Água

Biodiversidade

Emissões, Efluentes e
Resíduos

Fornecedores
Produtos e Serviços

Breve descrição
• Quantidade total utilizada por tipologia
• Reaproveitamento
• Consumo direto por fonte
• Consumo indireto
• Utilização de fontes renováveis
• Consumo anual necessário para a utilização dos produtos e
serviços da empresa
• Consumo total de água
• Fontes de água e ecossistemas afetados pelo consumo
• Reutilização e remoção anual de água de superfície em relação à
quantidade anual renovável de água disponível
• Localização de terras e tamanho das mesmas em áreas de risco
para o meio ambiente
• Principais impactos sobre a biodiversidade
• Qtdd de terras utilizadas para atividade extrativista
• Qtdd de superfície impermeável em relação ao total
• Impacto de atividades e operações sobre áreas protegidas ou
sensíveis
• Objetivos e programas para restaurar ecossistemas e espécies
nativas em áreas degradadas
• Emissões de gases causadores de efeito estufa (qtdd emitida)
• Uso e emissões de substâncias destruidoras de ozônio
• Emissões de NOx e SOx
• Qtdd total de resíduos gerados por tipo e destino
• Descargas significativas na água
• Derramamento significativo de produtos químicos, óleos e
combustíveis
• Outras emissões relevantes
• Produção, transporte, importação e exportação de quaisquer
produtos considerados perigosos
• Identificação das fontes de água (habitat ou ecossistemas)
afetadas pela descarga ou escoamento de água
• Desempenho dos fornecedores em relação à questão ambiental
• Impactos ambientais dos produtos e serviços
• Percentual recuperado do produto ao final da vida útil e
percentual que poderia ser recuperado

Fonte: Elaboração Própria (com base no GRI 2002), 2006

As questões ambientais apresentadas devem refletir a real preocupação da
empresa em relação aos seus impactos no meio ambiente. O relatório deve conter dados
coerentes e claros para que os leitores possam compreender a postura que a organização
assume em decorrência dos impactos que gera.
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Cabe ressaltar que o modelo de relatório da GRI induz a empresa a questionar o
desempenho de seus fornecedores em relação à questão ambiental, bem como a se
preocupar com a destinação final e os impactos dos produtos e serviços oferecidos pela
empresa. Além destas análises, o modelo prevê a apresentação do desempenho da
empresa em relação à utilização de matéria-prima e sua reutilização, quando possível.
No que concerne à utilização de energia, a empresa deve saber mensurar a quantidade
gasta de forma direta e indireta, o consumo anual exigido para o funcionamento dos
seus produtos, assim como buscar a utilização de fontes alternativas de energia.
Outras questões como o consumo racional de água, os impactos causados à
biodiversidade e a emissão de resíduos e efluentes também são amplamente discutidas
na elaboração do relatório de sustentabilidade da empresa no modelo GRI.

1.1.3 Dimensão Social

Já a dimensão social da sustentabilidade refere-se aos impactos da organização
sobre os sistemas sociais nos quais opera. O desempenho social pode ser medido por
meio de uma análise do impacto da organização sobre as partes interessadas em nível
local, nacional e global. Em alguns casos, os indicadores sociais influenciam os bens
intangíveis da organização, tais como capital humano e reputação. A seguir são
apresentados os temas dos indicadores essenciais da esfera social da GRI.
Quadro 7 – Dimensão Social da GRI

Práticas Trabalhistas e
Trabalho Decente

Sub-dimensão

Emprego

Trabalho / Relações de
Administração

Breve descrição
• Classificar a mão de obra (empregados ou não), tipo de
emprego (temporário ou permanente) por região ou país
• Criação de emprego e rotatividade por região ou país
• Benefícios oferecidos aos empregados, além dos exigidos
por lei
• Percentual de empregados representados por organizações
sindicais
• Política de consulta e envolvimento dos funcionários em
assuntos relevantes da empresa
• Provisão para representação formal de trabalhadores em
tomadas de decisão
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Quadro 7 – Dimensão Social da GRI (continuação)

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

Sub-dimensão

Saúde e Segurança

Treinamento e Educação

Diversidade e
Oportunidades

Direitos Humanos

Estratégia e
Administração

Não Discriminação
Liberdade de
Associação e
Negociação Coletiva
Trabalho Infantil
Trabalho Forçado

Breve descrição
• Prática de registro de acidentes e doenças ocupacionais
• Descrição de comitês formais de saúde e segurança
• Lesões típicas, dias perdidos, índice de absenteísmo e
número de óbitos relacionados ao trabalho
• Políticas e programas em relação ao HIV/AIDS
• Evidências de conformidade com as Diretrizes sobre
Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
• Acordos formais com sindicatos envolvendo questões de
saúde e segurança, proporção de empregados amparados por
esses acordos
• Média de horas de treinamento por ano, por empregado e
por categoria
• Programas para a manutenção da empregabilidade e para
gerenciar fins de carreira
• Políticas e programas específicos para gestão de
habilidades ou aprendizado para toda a vida
• Políticas e programas de iguais oportunidades e sistemas
de monitoramento para garantir o seu cumprimento
• Composição do comitê responsável pela governança
corporativa (proporção homem e mulher, e outros
indicadores de diversidade cultural e étnica)
• Descrição de políticas, diretrizes, estrutura corporativa e
procedimentos para lidar com os aspectos dos direitos
humanos e mecanismos de monitoramento e resultados
• Considerações sobre a análise dos impactos diretos sobre o
ser humano no processo de tomada de decisão
• Descrição de políticas e procedimentos para avaliar e
abordar o desempenho em direitos humanos dentro da cadeia
de fornecedores e contratados, incluindo sistemas e
resultados de monitoramento
• Treinamento de empregados em políticas e práticas de
direitos humanos
• Programas que previnam todas as formas de discriminação
• Apresentação dos sistemas de monitoramento e seus
resultados
• Descrição da política de liberdade de associação e a
extensão pela qual essa política é universalmente aplicada,
independentemente das leis locais, bem com descrição de
procedimentos ou programas para tratar do assunto
• Descrição de políticas que excluam o trabalho infantil e o
trabalho forçado e compulsório, e a descrição de programas
para tratar o assunto, incluindo sistemas de monitoramento e
seus resultados
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Quadro 7 – Dimensão Social da GRI (continuação)
Sub-dimensão

Direitos Humanos

Práticas de Disciplina

Práticas de Segurança

Direitos Indígenas

Comunidade

Sociedade

Suborno e Corrupção

Contribuições Políticas

Responsabilidade sobre
o Produto

Competição e Preços

Saúde e Segurança do
Consumidor

Breve descrição
• Processos judiciais, incluindo questões relativas aos
diretos humanos
• Políticas de não-retaliação e sistema efetivo e confidencial
de recebimento das reclamações e queixas dos funcionários
• Treinamento em direitos humanos para a segurança dos
funcionários
• Políticas, diretrizes e procedimentos para tratar das
necessidades de indígenas
• Mecanismos para atendimento de queixas e reclamações
de comunidades indígenas
• Percentual da receita operacional distribuída para
comunidades indígenas locais
• Gerenciamento dos impactos sobre as comunidades que
vivem em áreas afetadas pelas atividades da empresa
• Prêmios recebidos que sejam relevantes para o
desempenho social, ético e ambiental
• Políticas,
procedimentos,
sistemas
gerenciais
e
mecanismos de conformidade para a empresa e empregados
com relação a suborno e corrupção
• Políticas,
procedimentos,
sistemas
gerenciais
e
mecanismos de conformidade para a administração de
lobbies e contribuições políticas
• Quantia paga a partidos políticos e instituições cuja
principal função consiste em financiar partidos políticos ou
seus candidatos
• Decisões legais com respeito a casos referentes à
legislação antitruste e de regulamentação de monopólios
• Políticas,
procedimentos,
sistemas
gerenciais
e
mecanismos de conformidade para prevenção de práticas de
concorrência desleal
• Políticas para preservar a saúde e segurança do
consumidor durante o uso de produtos e serviços
• Número e tipo de não-conformidade com a legislação
referente à saúde e segurança do consumidor, incluindo
penalidades e multas por essas violações
• Número de reclamações aos órgãos regulatórios para
garantir a segurança e a saúde no uso dos produtos e serviços
• Prêmios de responsabilidade social/ambiental recebidos
pela empresa e ou selos de órgãos ou instituições atestando a
qualidade do produto ou serviço
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Quadro 7 – Dimensão Social da GRI (continuação)

Responsabilidade sobre o Produto

Sub-dimensão

Produtos e Serviços

Propaganda

Respeito à Privacidade

Breve descrição
• Políticas e sistemas gerenciais para garantir a
conformidade das informações nas embalagens e rótulos dos
produtos
• Número e tipo de não-conformidade com a legislação
referente à informação na rotulagem do produto, incluindo
penalidades e multas por essas violações
• Políticas e sistemas gerenciais de conformidade
relacionados à satisfação do consumidor, incluindo
resultados de pesquisas sobre o assunto
• Mecanismos de conformidade para adesão a padrões e
códigos voluntários relacionados à propaganda
• Número e tipos de violação de regulamentações de
propaganda e marketing
• Políticas de respeito à privacidade do consumidor
• Número de reclamações registradas com respeito à
violação da privacidade de consumidores

Fonte: Elaboração Própria (com base no GRI 2002), 2006

O modelo de relatório da GRI procura debater temas relacionados às práticas
trabalhistas e ao trabalho decente, à questão do respeito e da promoção dos Direitos
Humanos, ao relacionamento da empresa com a sociedade em geral e à responsabilidade
da organização em relação ao seu produto. Em cada um desses sub-itens são abordados
outros temas relevantes, como, por exemplo, a não utilização de trabalhos forçados, a
liberdade de sindicalização dos funcionários, as políticas de saúde e segurança dos
trabalhadores, o posicionamento da empresa, em relação à corrupção e ao suborno, bem
como a utilização de meios que promovam a propaganda legal de seus produtos nos
veículos de comunicação.
Os temas supracitados não encerram as discussões propostas pelo modelo da
GRI no âmbito social. Todos os outros aspectos envolvidos na dimensão social e que
devem ser apresentados nos relatórios de sustentabilidade empresarial estão contidos no
quadro 7.
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1.2 Indicadores do Instituto Ethos22

Com objetivo de fortalecer a cultura da responsabilidade social no Brasil, o
Instituo Ethos criou os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social e o Guia de
Elaboração de Relatório e Balanço Social de Responsabilidade Social Empresarial.
Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social foram criados como uma
ferramenta de aprendizado e avaliação da gestão da empresas no que se refere à
incorporação de práticas de responsabilidade ambiental e social corporativa (RASC), ao
planejamento de estratégias e ao monitoramento do desempenho geral da empresa.
Trata-se de um instrumento de auto-avaliação e aprendizagem de uso essencialmente
interno (ETHOS, 2005).
A estrutura do Relatório, proposta pelo Instituto Ethos, para reportar as
atividades econômicas, sociais e ambientais da empresa pode ser dividida em sete
grandes áreas. Para cada dimensão são feitas perguntas para que se possa diagnosticar o
estágio atual da empresa em relação àquele critério, questões binárias (sim ou não)
relacionadas ao critério avaliado e, por fim, questões quantitativas que servem de
suporte para a gestão e monitoramento do desempenho da empresa. As dimensões
trabalhadas pelos Indicadores Ethos são apresentadas na figura 19.
Figura 19 – Dimensões dos Indicadores Ethos
Indicadores
Ethos

Valores,
Transparência e
Governança

Público Interno

Consumidores e
Clientes

Meio Ambiente

Comunidade

Fornecedores

Governo e
Sociedade

Fonte: Elaboração própria (com base em Ethos, 2005), 2006

22

Nos Anexos I, II e III são apresentados alguns esquemas que relacionam os Indicadores Ethos à GRI, à
norma SA 8.000 e à norma AA 1.000.
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1.2.1 Valores, Transparência e Governança

A questão da ética nas relações empresariais há tempos deixou de ser
insignificante (MULLER, 2003). O compromisso ético da empresa deve estar definido
em seu código de ética, orientando suas ações e explicitando sua postura social.
A questão da incorporação da ética nos relacionamentos da empresa é discutida
na dimensão Valores, Transparência e Governança, que é subdividida em AutoRegulação da Conduta e Relações Transparentes com a Sociedade. São levantados
aspectos relacionados aos princípios e valores da empresa, códigos de ética, ao respeito
aos direitos humanos, ao cumprimento da legislação brasileira e de tratados e diretrizes
internacionais, coibição de corrupção e atividades ilícitas, disseminação dos valores da
empresa entre os empregados, diálogo com as partes interessadas, concorrência justa e
leal, ações que estejam em litígio na justiça e a publicação de balanço social claro, de
fácil entendimento e periódico.
Quadro 8 – Valores, Transparência e Governança
Sub-dimensão
Auto-Regulação da Conduta
Relações Transparentes com a
Sociedade

•
•
•
•
•
•

Breve descrição
Compromissos Éticos
Enraizamento da Cultura Organizacional
Governança Corporativa
Diálogo com as partes interessadas (Stakeholders)
Relação com a Concorrência
Divulgação de Balanço Social

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

1.2.2 Público Interno

O público interno de uma empresa, ou seja seus funcionários, deve estar
alinhado com os princípios, valores e compromissos éticos da corporação. A gestão do
relacionamento dos empregados é de suma importância para o sucesso de uma
organização. Já que ao moldar as políticas de gestão dos recursos humanos para
aumentar o comprometimento, a competência e a congruência (alinhamento dos
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objetivos da empresas com seus empregados), uma organização aumenta sua capacidade
de adaptação às mudanças no seu ambiente (STONER & FREEMAN, 1994).
Neste contexto, o respeito aos direitos dos trabalhadores e a valorização da força
de trabalho são quesitos fundamentais para uma empresa que deseje alcançar a
sustentabilidade de seus negócios. Na dimensão Público Interno, o Instituto Ethos busca
auxiliar as empresas a identificarem a sua postura em relação a seus funcionários. Os
sub-itens Diálogo e Participação, Respeito aos Indivíduos e Trabalho Decente fazem
parte dessa dimensão.
São avaliadas questões referentes ao diálogo e participação dos empregados na
gestão da empresa, ao relacionamento da Unidade de Negócio com os sindicatos, ao
respeito ao trabalhador e das diferenças (raças, gênero, cultural, etc.), a não utilização de
trabalho infantil e trabalho escravo ou forçado, às condições de trabalho decentes,
programas de desenvolvimento dos funcionários e a postura da empresa em relação ao
desligamento de funcionários (demissões e aposentadorias). O quadro a seguir apresenta
de forma resumida os principais pontos abordados na dimensão.
Quadro 9 – Público Interno
Sub-dimensão
Diálogo e Participação
Respeito ao Indivíduo

Trabalho Decente

Breve descrição
Relação com os Sindicatos
Gestão Participativa
Compromisso com o Futuro das Crianças
Valorização da Diversidade
Relações com Trabalhadores Terceirizados
Política de Remuneração, Benefícios e Carreira
Cuidados com Saúde, Segurança e Condições de
Trabalho
• Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e
Empregabilidade
• Comportamento Frente a Demissões
• Preparação para Aposentadoria
•
•
•
•
•
•
•

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

1.2.3 Meio Ambiente

Segundo Vinha (2002), quanto mais a empresa dialoga e convive com sua
comunidade, mais ela se compromete com o controle, e a minimização dos impactos
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ambientais de suas atividades e se envolve e apóia projetos comunitários. Esse diálogo,
resultado do aprofundamento da sua inserção na comunidade, aproxima a cultura
empresarial da cultura popular e, por conseguinte, harmoniza os respectivos interesses.
Uma empresa ambientalmente responsável procura garantir a qualidade de vida
das gerações futuras e prima pelo uso racional de recurso. A preocupação com os
padrões mundialmente aceitos pode ser verificada através do interesse em obter
certificados internacionalmente reconhecidos, como os da série ISO 14.000.
As questões ambientais avaliadas pelo Instituto Ethos dizem respeito ao
comprometimento da empresa com a melhoria da qualidade de vida (conservação da
biodiversidade, não utilização de matérias primas provenientes de exploração ilegal e
melhoria da gestão ambiental), realização de campanhas de educação ambiental para os
funcionários com objetivo de reduzir o consumo de água e aumentar a reciclagem,
gerenciamento dos impactos ambientais provocados pela atividade, produtos e serviços
da empresa e, finalmente, redução do consumo de insumos e geração de resíduos.
O quadro a seguir resume os principais aspectos avaliados na dimensão Meio
Ambiente.
Quadro 10 – Meio Ambiente
Sub-dimensão
Responsabilidade Frente às Gerações
Futuras

Gerenciamento do Impacto Ambiental

•
•
•
•
•

Breve descrição
Comprometimento da Empresa com a Melhoria da
Qualidade Ambiental
Educação e Conscientização Ambiental
Gerenciamento do Impacto no Meio Ambiente e do
Ciclo de Vida de Produtos e Serviços
Sustentabilidade da Economia Florestal
Minimização de Entradas e Saídas de Materiais

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

1.2.4 Fornecedores

Toda organização depende dos fornecedores de matérias primas e de mão-deobra e, tenta, na medida do possível, se aproveitar da competição entre fornecedores
para obter os menores preços, trabalho de qualidade e entregas mais rápidas. Entretanto,
é necessário observar alguns aspectos no processo de seleção e manutenção de um
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fornecedor, como, por exemplo, a adoção e o respeito aos direitos humanos por parte da
empresa contratada.
No processo de seleção de um fornecedor, a empresa deve observar se o mesmo
respeita os direitos dos seus trabalhadores, busca alcançar uma gestão sustentável e
possui padrões de conduta semelhantes aos seus. Com relação aos fornecedores antigos,
a empresa deve incentivá-los a adotar uma postura social e ambientalmente responsável.
Além disso, é importante que os trabalhadores terceirizados recebam tratamento
semelhante ao dispensado aos funcionários contratados.
Outro aspecto relevante é o apoio da empresa ao desenvolvimento de seus
fornecedores. Neste caso, a empresa busca adequar seus suppliers23 às suas
necessidades e expectativas em relação à sustentabilidade. Podem ser oferecidos
treinamentos aos funcionários dos seus fornecedores, bem como aos funcionários
terceirizados para o que os mesmos desenvolvam consciência e atitudes condizentes
com a postura da empresa contratante.
Os indicadores do Instituto Ethos trabalham essas questões e algumas outras, de
forma a avaliar o relacionamento entre a organização e seus fornecedores, buscando
identificar o grau de profundidade desta relação.
Quadro 11 - Fornecedores
Sub-dimensão
Seleção, Avaliação e Parceria com
Fornecedores

•
•
•
•

Breve descrição
Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores
Trabalho Infantil na Cadeia Produtiva
Trabalho Forçado na Cadeia Produtiva
Apoio ao Desenvolvimento do Fornecedor

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

1.2.5 Consumidores e Clientes

Da mesma forma que os consumidores e clientes causam impacto nas empresas
(geração de receita, aceitação da marca, etc.), os produtos e serviços das empresas
também trazem impactos aos consumidores. Esses impactos podem ser positivos através

23

Supplier é uma palavra da língua inglesa que significa fornecedor.
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da geração de bem estar, ou negativos como, por exemplo, danos causados aos clientes
em virtude de um mau funcionamento de um produto ou serviço. Tais danos podem ter
implicações de ordem econômica, na saúde e segurança do usuário e, finalmente, trazer
implicações ao meio ambiente de maneira geral.
A empresa que se preocupa com os impactos que suas atividades trazem às
comunidades de entorno e à sociedade deve se preocupar também com a minimização e
a gestão dos mesmos. É importante haver um canal de comunicação confiável entre a
empresa e a sociedade, divulgação de informações relevantes a respeito do produto nas
embalagens e comprometimento aos direitos dos consumidores. Esses temas são
abordados pelo Instituto Ethos na chamada Dimensão Social do Consumo.
Quadro 12 – Consumidores e Clientes
Sub-dimensão
Dimensão Social do Consumo

Breve descrição
• Política de Comunicação Comercial
• Excelência do Atendimento
• Conhecimento e Gerenciamento
Potenciais dos Produtos e Serviços

dos

Danos

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

A Política de Comunicação Comercial compreende questões relacionadas a:
atualização dos rótulos, embalagens, bulas e qualquer material de divulgação com
informações relevantes; especificação clara do conteúdo do produto e característica do
serviço; as campanhas publicitárias não devem colocar em risco ou constranger
qualquer indivíduo; as propagandas devem estar em conformidade com os códigos de
ética da empresa e outros.
A sub-dimensão Excelência do Atendimento analisa o relacionamento da
empresa e seus clientes e para isso verifica se a existe um serviço de atendimento ao
consumidor (SAC), um órgão ou pessoa responsável pelo encaminhamento das
reclamações e denúncias (ombudsman24), a não divulgação de dados de clientes sem sua
permissão, acompanhamento da satisfação dos consumidores e outros.
Já o Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais dos Produtos e
Serviços contemplam os programas da empresa em relação à saúde e segurança do
24

Ombudsman significa a pessoa responsável pela ouvidoria, ou seja, o ouvidor.
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consumidor, à capacidade de a empresa responder a situações de risco que envolvam
seus produtos e/ou serviços, à utilização de produtos que sejam proibidos em outros
países e que ainda sejam permitidos no Brasil, ao respeito à privacidade das
informações dos consumidores.

1.2.6 Comunidade

Um ponto importante que deve ser tratado pela empresa em sua relação com a
comunidade é o impacto produzido por suas atividades. Conhecê-lo e possuir processos
estruturados para registrar queixas e reclamações; promover reuniões sistemáticas para
informar lideranças locais sobre providências, disponibilizar informações sobre
impactos atuais e futuros de suas atividades, envolvendo a comunidade na resolução dos
problemas e criar comitês com a participação de lideranças locais para análise de seus
processos, produtos e monitoramento de impactos são apenas alguns exemplos de
práticas eficazes na criação de laços sólidos e duradouros com a comunidade de
entorno.
Além disso, o diálogo com organizações atuantes na comunidade, parcerias de
longo prazo com entidades locais e projetos para fortalecimento da entidade podem
abrir caminhos estratégicos e reduzir conflitos decorrentes da atividade.
Segundo o Instituto Ethos (2003) “o estabelecimento de sólidos laços com a
comunidade torna-se ainda mais efetivo e completo com o reconhecimento e o apoio ao
trabalho voluntário”. O voluntariado é importante para o desenvolvimento de lideranças
e potencialidades dos funcionários, nos campos pessoal e profissional.
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Quadro 13 - Comunidades
Sub-dimensão
Relações com a Comunidade Local
Ação Social

Breve descrição
• Gerenciamento do Impacto da Empresa
Comunidade de Entorno
• Relações com Organizações Locais
• Financiamento da Ação Social
• Envolvimento da Empresa com a Ação Social

na

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

1.2.7 Governo e Sociedade

Um dos aspectos mais importantes da relação das empresas com a sociedade é
seu posicionamento político, especialmente nos momentos de campanhas eleitorais. A
transparência na destinação dos recursos é imprescindível nas sociedades democráticas.
A transparência começa com o público interno, com a divulgação das regras, critérios e
valores doados a campanhas políticas, permitindo o acesso a essas informações pelo
público externo. As empresas devem evitar situações que envolvam o favorecimento de
agentes do poder público, possuir normas escritas e divulgadas amplamente sobre o
tema e manter procedimentos formais de controle, punição e auditoria.
A atuação política das empresas também pode ocorrer na defesa dos interesses
do setor ou de causas de caráter público. A participação em comissões e grupos de
trabalho relacionados à defesa e promoção de interesses específicos, questões de
interesse público e responsabilidade social e a elaboração de propostas de caráter social
e o acompanhamento para que sejam adotadas pelas autoridades públicas representam,
de forma prática, como as empresas podem se tornar agentes da transformação social.
Isto fica ainda mais evidente com o envolvimento em atividades, projetos ou ações
sociais de caráter público, quando a empresa pode participar e/ou apoiar a elaboração, o
aperfeiçoamento e a execução de políticas públicas universais.
Os temas relacionados à dimensão Governo e Sociedade são apresentados, de
forma resumida, no quadro a seguir.
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Quadro 14 – Governo e Sociedade
Sub-dimensão
Transparência Política
Liderança Social

•
•
•
•
•

Breve descrição
Contribuições para Campanhas Políticas
Construção da Cidadania pelas Empresas
Práticas Anticorrupção e Propina
Liderança e Influência Social
Participação em Projetos Sociais Governamentais

Fonte: Adaptado de Ethos, 2005.

1.3 Balanço Social IBASE

O Balanço Social IBASE é um dos modelos de balanço social mais difundidos
no Brasil. É uma ferramenta bastante simples e direta, mas que abrange questões
importantes no que tange à Responsabilidade Social e ao Desenvolvimento Sustentável.
De acordo com Ribeiro e Lisboa, o balanço social
É um instrumento de informação da empresa para a sociedade, por meio
do qual a justificativa para sua existência deve ser explicitada. Em síntese, esta
justificativa deve provar que o custo-benefício é positivo, porque agrega valor à
economia e à sociedade e porque respeita os direitos humanos de seus
colaboradores e, ainda, porque desenvolve todo o seu processo operacional sem
agredir o meio ambiente. (1999, p. 19)

O objetivo do balanço social é dar transparência às atividades empresariais por
meio da publicação de indicadores de desempenho econômico, social e ambiental.
(UNIETHOS, 2006). É considerado por muitos especialistas como um dos principais
instrumentos de comunicação e diálogo da empresa com seus diferentes públicos.
A estrutura do Balanço Social IBASE é divida em sete itens: 1) Base de cálculo;
2) Indicadores Sociais Internos; 3) Indicadores Sociais Externos; 4) Indicadores
Ambientais; 5) Indicadores do Corpo Funcional; 6) Informações Relevantes quanto ao
Exercício da Cidadania Empresarial e; 7) Outras Informações. Em cada um destes itens,
encontram-se perguntas diretas a respeito do tema tratado. Algumas respostas são
quantitativas enquanto outras são qualitativas.
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1) Base de Cálculo: esse primeiro item apresenta os valores, em moeda
nacional, da Receita Líquida, do Resultado Operacional e do total bruto gasto na folha
de pagamento dos funcionários.
2) Indicadores Sociais Internos: os gastos com alimentação, previdência
privada, saúde, educação, cultura, capacitação profissional, participação nos lucros,
creches ou auxílio-creche e outros destinados aos funcionários da empresa são
apresentados neste item.
3) Indicadores Sociais Externos: neste item, os gastos da organização com a
comunidade são observados. Os indicadores estão relacionados a programas nos
segmentos de educação, saúde e saneamento, cultura, esporte e ações de combate à
fome e à segurança alimentar.
4) Indicadores Ambientais: os valores relacionados ao meio ambiente e às
metas de redução de geração de resíduos e consumo de insumos estão entre as principais
questões deste grupo de indicadores.
5) Indicadores do Corpo Funcional: a quantidade de demissões e admissões no
período, o número de empregados terceirizados e estagiários, bem como o percentual de
negros, mulheres e trabalhadores acima de 45 anos que fazem parte do corpo funcional
da empresa devem ser relatados neste quinto grupo.
6) Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial:
esse grupo de indicadores pretende revelar algumas questões importantes, como: a
relação entre a maior e a menor remuneração da empresa, a quantidade de acidentes de
trabalho, o direito dos trabalhadores em se associar a sindicatos, a participação dos
empregados em programas voluntários, e outros.
7) Outras Informações: esse espaço é destinado à apresentação de quaisquer
outras informações que a empresa julgue relevante no contexto da ética,
responsabilidade social e cidadania empresarial.
Os dados apresentados são referentes aos resultados obtidos nos dois últimos
anos de operação da empresa, desta forma é possível verificar se houve melhora ou
piora de algum indicador ao longo dos anos. No caso do modelo apresentado, todas as
questões abordadas para o ano de 2005 também devem ser respondidas para o ano de
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2004. O grupo 6 (Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial)
é a exceção, pois deve apresentar, além dos valores de 2005, uma projeção ou meta de
resultado para 200625.
O modelo completo do Balanço Social IBASE do ano de 2005 encontra-se no
Anexo IV.

2. Índices de Sustentabilidade

2.1 Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

O índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) foi o primeiro do seu tipo. Foi
lançado em 1999 em uma parceria da Dow Jones Indexes e a SAM (Sustainable Asset
Management), gestora de recursos suíça especializada em empresas engajadas com a
responsabilidade sócio-ambiental. Este índice acompanha o desempenho financeiro das
empresas líderes da bolsa de Nova Iorque que comungam da filosofia do
desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social.
A seleção das empresas participantes ocorre por meio da análise de um amplo
questionário que apresenta perguntas genéricas e específicas, de acordo com o setor de
atuação da companhia. Além disso, são enviados para análise outros documentos tais
como as políticas praticadas pela organização, relatórios pertinentes às questões
abordadas no questionário e informações disponíveis ao público em geral.
O questionário se concentra basicamente em questões relacionadas aos
desempenhos social, ambiental e econômico, que inclui indicadores de governança
corporativa.O questionário geral é aplicado a todas as tipologias de empresas e
corresponde a 60% da nota obtida, enquanto o específico trata de questões particulares
do setor em que a empresa opera e contribui com os 40% restantes da nota26 (figura 20).

25

Cabe ressaltar que para as questões relacionadas ao valor adicionado, os dados apresentados devem ser
do ano de 2005 e de 2004, e não uma meta para 2006.
26
Neste estudo, apenas serão avaliadas as questões relativas ao questionário geral, pois os questionários
específicos para cada setor empresarial não são disponibilizados no site do DJSI.
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Figura 20 – Estrutura de Avaliação do DJSI

DJSI

Questionário
Geral

Questionário
Específico*
60%

Dimensão
Econômica

22,8%

Dimensão
Ambiental

13,2%

40%

Dimensão
Social

Dimensão
Econômica

Dimensão
Ambiental

Dimensão
Social

24,0%

* O peso do questionário específico é 40%, contudo o peso de cada dimensão pode variar de acordo com o
setor da indústria.

Fonte: Elaboração Própria com base em DJSI 2005a

O questionário geral é composto por questões de múltipla escolha e as
informações devem ser comprovadas por meio do envio de documentos que ratifiquem
as alternativas selecionadas. O DJSI adota a metodologia conhecida como “best in
class”, que seleciona as empresas com melhor desempenho em cada um dos setores
econômicos. A exclusão automática de empresas ocorre sempre que uma companhia
obtenha mais de 50% de sua receita por meio da venda de equipamentos bélicos.
Vale ressaltar que somente 3 empresas brasileiras – Companhia Energética de
Minas Gerais (CEMIG), Itausa e Banco Itaú Holding –, dentre as 315 atualmente
listadas, fazem parte do DJSI, de acordo com a última revisão das companhias que
compõem o índice. Desde 2002, a Petrobras tenta a sua inclusão no DJSI, mas a SAM
alega falta de dados para que a empresa possa ser aceita.
A seguir serão detalhadas as questões avaliadas em cada dimensão para o
questionário geral, disponível no site do Dow Jones.
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2.1.1 Dimensão Econômica

O questionário aborda temas relacionados à governança corporativa, aos códigos
de conduta, à relação com os investidores, à gestão do relacionamento com os
consumidores e à gestão de risco. Todos esses temas representam 22,8% do peso total
do questionário (incluindo o geral e o específico).
A dimensão econômica do DJSI busca analisar temas que envolvem a questão da
igualdade entre homens e mulheres, a transparência na relação com os funcionários, a
estruturação clara de um código de ética para a empresa, dentre outros (quadro 15)
Quadro 15 – Dimensão Econômica do DJSI
Sub-dimensão
Governança
Corporativa

Relação com o
Investidor

Gestão de Crises e
Risco
Código de Conduta,
Cumprimento da Lei e
Corrupção
Relacionamento com o
Cliente

Algumas questões abordadas
• Número de membros no conselho de diretores
• Proporção entre homens e mulheres no conselho de diretores
• Transparência na divulgação de salários dos diretores
• Funcionário responsável pelo relacionamento com os
investidores
• Realização regular de pesquisas para avaliar a percepção dos
investidores
• Conta em que as ações dos funcionários são debitadas
• Funcionário responsável pelo gerenciamento
• Descrição do processo
• Outras informações relevantes
• Questões abordadas no código de ética e conduta
• Mecanismos que garantem a implantação do código na empresa
• Aspectos abordados pela política anticorrupção
• Divulgação das brechas na política anticorrupção
• Mecanismos de gestão do relacionamento com o cliente
• Avaliação da satisfação do consumidor
• Outras informações relevantes

Fonte: Adaptado de DJSI, 2005a

2.1.2 Dimensão Ambiental
As questões relevantes, nesta dimensão, são a existência de uma política de
gestão ambiental, o desenvolvimento da ecoeficiência e a elaboração de relatórios
ambientais para a divulgação para os stakeholders (quadro 16).
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Quadro 16 – Dimensão Ambiental do DJSI
Sub-dimensão
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão Ambiental

Eco-eficiência
Relatório Ambiental

Algumas questões abordadas
Funcionário responsável pela gestão ambiental
Adoção formal de uma estratégia ambiental
Abrangência da política ambiental
Estabelecimento de metas
Auditoria ambiental
Total emitido de Gases de Efeito Estufa
Total gasto de água
Total consumido de energia
Total de resíduos gerados
Apresentação e divulgação de Relatórios Ambientais

Fonte: Adaptado de DJSI, 2005a

2.1.3 Dimensão Social

São avaliadas questões que envolvem o relacionamento com os funcionários, o
desenvolvimento do capital humano, a atração e retenção de funcionários, a cidadania
corporativa e outros aspectos relevantes.
Quadro 17 – Dimensão Social do DJSI
Sub-dimensão

Práticas de Trabalho

Desenvolvimento de
Capital Humano

Algumas questões abordadas
• Não-discriminação
• Igualdade de salários entre homens e mulheres
• Liberdade de associação
• Demissões
• Saúde e Segurança
• Tratamento das queixas e reclamações
• Assinatura de diretrizes, tratados e convenções internacionais
• Mensuração e controle do desenvolvimento dos funcionários
• Satisfação dos mesmos
• Planejamento de médio prazo para as habilidades necessárias
dos funcionários
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Quadro 17 – Dimensão Social do DJSI
Sub-dimensão

Atração e Retenção de
Talentos

Cidadania Corporativa
Envolvimento das Partes
Interessadas
Relatório Social

Algumas questões abordadas
• Percentual de empregados contratados através de processos
seletivos e recrutamento
• Quantidade de funcionários qualificados que deixaram a
empresa
• Pagamento de rendimentos variáveis
• Freqüência de divulgação dos indicadores que impactam nos
rendimentos variáveis
• Divulgação interna das avaliações pessoais
• Outros benefícios sociais além dos exigidos por lei
• Monitoramento dos impactos das ajudas às comunidades
• Quantia gasta com filantropia
• Metodologia para definir quem são os stakeholders
• Gestão de risco
• Avaliação, por parte da SAM, do conteúdo dos relatórios
sociais divulgados pela empresa

Fonte: Adaptado de DJSI, 2005a

2.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
Em 2005, a BOVESPA lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial. A
Bolsa de São Paulo foi a quarta a desenvolver um índice para aferir a governança e a
responsabilidade social e ambiental das empresas mais negociadas em seus pregões. A
criação da metodologia teve a participação de diversos atores, dentre eles: o Centro de
Estudos de Sustentabilidade da FGV-EAESP, a Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), a Associação Nacional dos Bancos
de Investimento (ANBID), a Associação de Analistas e Profissionais de Investimentos
de Mercado (APIMEC), a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Instituto Ethos, International Finance
Corporation (IFC), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas27 (IBASE) e a
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (SDSMMA). Todos esse agentes fazem parte do Conselho do ISE.
Foi definido que não haverá exclusão, a priori, de nenhum setor econômico e
que todas as empresas que possuam a liquidez mínima definida pelo Conselho poderão
preencher o questionário para se candidatar a participar do ISE.
27

O IBASE deixou de fazer parte do Conselho do ISE em abril de 2005 devido a algumas divergências.
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O questionário foi desenvolvido a partir de uma ampla revisão bibliográfica que
analisou diversas metodologias, tais como o Balanço Social do IBASE, os Indicadores
do Instituto ETHOS, o GRI e os questionários aplicados por outros índices de
sustentabilidade (DJSI, FTSE4Good28 e JSE - SRI29). Desta forma, a base do ISE é o
triple bottom line30 (TBL), ou seja, a análise integrada das questões ambientais, sociais
e econômicas da empresa. Adicionalmente, foi incluída a questão da governança
corporativa como um quarto grupo temático. A esses quatro grandes blocos de
indicadores é agredada uma seleção de indicadores gerais que abordam a publicação de
Balanços Sociais ou de Sustentabilidade, a adesão da companhia ao Pacto Global e se o
consumo dos produtos podem apresentar riscos à saúde dos consumidores.
As dimensões econômica, ambiental e social foram divididas em quatro
critérios: (a) Políticas – indicadores de comprometimento; (b) Gestão – planos,
programas, metas e monitoramento; (c) Desempenho – indicadores de desempenho; (d)
Cumprimento Legal – avaliam a o cumprimento da legislação vigente (quadro 18).
Na dimensão ambiental, as empresas financeiras respondem a perguntas
diferenciadas, uma vez que seu impacto no meio ambiente não é tão significante quanto
o impacto de uma indústria, por exemplo. As empresas que não são classificadas como
pertencentes ao setor financeiro são divididas em dois níveis de impacto: alto e
moderado e respondem ao mesmo questionário ambiental. Contudo, os setores definidos
como de alto impacto recebem um peso maior nos critérios de Gestão e de
Desempenho, enquanto que nas de impacto moderado o peso maior recai sobre os
critérios de Política e de Gestão.

28

FTSE4Good – Índice de Sustentabilidade da Financial Times Stock Exchange (mercado europeu).
JSE-SRI –Johannesburg Securities Exchange - Socially Responsible Investiment Index.
30
O TBL (Triple Bottom Line) está relacionado às melhores práticas empresariais envolvendo os aspectos
econômicos, ambientais e sociais com objetivo de criar valor para organização e para sociedade.
29

31

Social

Ambiental
Financeira

Ambiental Não
Financeira

Econômico
Financeiro

•Gestão de Desempenho
•Gestão da Sustentabilidade
•Orçamento de Investimentos
•Riscos e Crises
•Responsabilidade Ambiental na
Companhia
•Planejamento
•Gerenciamento e Monitoramento
•Certificações Ambientais e de Saúde
e Segurança Ocupacional
•Comunicação com as partes
interessadas
•Compromisso Global
•Responsabilidade Socioambiental na
Companhia
•Planejamento
•Gerenciamento e Monitoramento
•Comunicação com as partes
interessadas
•Compromisso Global
•Relações de Trabalho e
Compromisso com Princípios
Fundamentais
•Relação com o Público Interno
•Relação com a Comunidade
•Relações com os Fornecedores
•Relação com os Clientes /
Consumidores

•Compromisso, abrangência
e divulgação

•Compromisso, abrangência
e divulgação

•Relações de Trabalho e
Compromisso com
Princípios Fundamentais
•Conduta

Gestão

•Planejamento Estratégico
•Ativos Intangíveis

Política

•Relações de Trabalho Diversidade e Equidade
•Geração de Emprego e Renda
•Contratação de Terceiros
•Relacionamento com
funcionários e terceiros
•Relacionamento com clientes
e consumidores

•Consumo de recursos
ambientais (inputs)
•Produtos Socioambientais

•Consumo de recursos
ambientais (inputs)
•Emissão e Resíduos (outputs)
•Emissão e Rejeitos (critical
outputs)

•Demonstrações Financeiras
•Lucro Econômico
•Equilíbrio do Crescimento

Desempenho

•Público Interno
•Clientes e Consumidores

•Área de Preservação
Permanente
•Reserva Legal
•Áreas Contaminadas

•Área de Preservação
Permanente
•Reserva Legal
•Passivo Ambiental
•Requisitos Administrativos
•Procedimentos
Administrativos
•Procedimentos Judiciais

•Histórico

Cumprimento Legal
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Quadro 18 – Dimensões do ISE

Fonte: Adaptado do Questionário ISE 200531

O questionário foi disponibilizado, via correio eletrônico, por Rogério Marques, Supervisor de
Assistência ao Mercado da Bovespa.
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As questões relacionadas à dimensão de governança corporativa abordam a
proteção dos acionistas minoritários, a transparência na divulgação dos dados, o
cumprimento legal, o conselho de administração, a qualidade da gestão, a auditoria e
fiscalização e a conduta e conflitos de interesses.

3. Acordos Internacionais

3.1 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Em setembro de 2000, cento e oitenta e nove países assinaram a Declaração do
Milênio (CEBDS, 2004). O objetivo da declaração é apresentar estratégias e soluções
para que se possa superar alguns dos maiores problemas da humanidade: pobreza
extrema, mortalidade infantil, a disseminação de doenças infecto-contagiosas, etc.
Desta declaração resultaram oito grandes objetivos que foram chamados de
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)32 (figura 21). Para cada um destes
objetivos foram estipuladas metas claras e precisas, em um total de dezoito, que podem
ser monitoradas por meio de quarenta e oito indicadores. Espera-se que todas as metas
traçadas sejam atingidas até o ano de 2015.
Figura 21 – Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Fonte: PNUD, 2006
32

Os objetivos e as metas do milênio, na íntegra, estão no Anexo V.
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Embora boa parte dos objetivos e metas seja de responsabilidade dos Governos pois estes possuem maior capacidade de coordenação - o empresariado se destaca como
um importante agente colaborador para a implementação de ações capazes de conduzir a
sociedade a alcançar as metas propostas (PNUD, 2003). As ações responsáveis das
empresas podem ser direcionadas de modo a reproduzir as metas traçadas.
Em relação à miséria e à fome, as empresas podem se empenhar em desenvolver
projetos de Sobrevivência Sustentável. Conforme debatido no capítulo 3, esse tipo de
projeto proporciona desenvolvimento às comunidades, já que estimula a manifestação
de talentos locais e amplia a oferta de empregos. A criação de um conjunto de produtos
e serviços específicos para as populações de baixa renda permite que as empresas se
destaquem em um segmento de mercado pouco explorado pelos concorrentes. Por
conseguinte, as organizações aumentam sua lucratividade e visibilidade no mercado.
De acordo com o Instituto Akatu (2004), os consumidores brasileiros
consideram como ações prioritárias para a atuação social empresarial as áreas de saúde
(25%), educação (23%) e combate à pobreza (19%). Ao atuarem em projetos nessas
esferas, as empresas estão contribuindo para o cumprimento dos objetivos 1, 2, 4, 5 e 6.
O objetivo 3 pode ser trabalhado por meio de uma estratégia de igualdade entre
homens e mulheres, tanto no que tange à possibilidade de ascensão profissional quanto
no que diz respeito aos salários pagos. Em relação à melhoria da qualidade de vida e ao
respeito ambiental (objetivo 7), a gestão ambiental responsável está alinhada a essa
proposta. Para contribuir com o último objetivo, colaboração internacional (todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento), as empresas devem se preocupar em adotar práticas
de comércio justas e a relacionar-se, de forma digna, com a força de trabalho.
Embora esta iniciativa seja uma das poucas que estabeleça metas e objetivos
claros, não se pode dizer, por exemplo, que quando um indivíduo passa a ganhar mais
de US$ 1,00 por dia, ele está acima da linha da pobreza. É extremamente difícil
estipular indicadores absolutos de pobreza, sem levar em consideração o custo de vida
de cada país, sua cultura e seus costumes. Por outro lado, é inegável o mérito dos ODM
enquanto um esforço para melhoria da qualidade de vida das populações pobres de todo
mundo.
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3.2 Pacto Global

O Global Compact ou Pacto Global é um projeto da Organização das Nações
Unidas (ONU) que tem por objetivo mobilizar o empresariado, em esfera mundial, para
a divulgação e incorporação de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos,
relações trabalhistas, meio ambiente e combate à corrupção. Foi lançado em julho de
2000 pelo secretário geral Kofi Annan com 9 princípios. Em junho de 2004 foi
adicionado o décimo que aborda o tema da corrupção (figura 22). Atualmente, conta
com aproximadamente três mil participantes, dos quais, cerca de dois mil e quinhentos
são empresas que representam quase noventa países (GLOBAL COMPACT, 2006).
A adesão a esse movimento é voluntária; contudo reflete a consciência, por parte
das empresas, de que algo precisa mudar. As organizações signatárias compreendem
que são peças-chave neste processo de mudança em prol da criação de uma estrutura
sócio-ambiental mais consistente e equilibrada.
Figura 22 – Áreas de Atuação do Global Compact

Relações de Trabalho
Direitos Humanos

Meio Ambiente
Corrupção

Fonte: Elaboração Própria, 2006

O Pacto Global é composto por uma ampla rede de diversas empresas, governos,
ONGs, instituições internacionais e envolve seis agências das Nações Unidas
(GLOBAL COMPACT, 2006). O compromisso assumido pelos signatários se sustenta
em dez princípios, quais sejam:
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Princípio 1:

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos
reconhecidos internacionalmente.

Princípio 2:

Assegurar-se de que suas próprias corporações e unidades não estejam
sendo cúmplices de abusos e violações dos direitos humanos.

Princípio 3:

As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

Princípio 4:

Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
compulsório.

Princípio 5:

Apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.

Princípio 6:

Apoiar a igualdade de remuneração e a eliminação da discriminação
no emprego.

Princípio 7:

As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os
desafios ambientais.

Princípio 8:

Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade
ambiental.

Princípio 9:

Incentivar

o

desenvolvimento

e

a

difusão

de

tecnologias

ambientalmente sustentáveis.
Princípio 10:

As empresas devem evitar qualquer forma de corrupção, extorsão e
propina.

3.3 Princípios do Equador

A cessão de empréstimos a grandes projetos traz para a instituição financeira
uma grande responsabilidade, já que o empreendimento pode acarretar impactos sócioambientais profundos. É nesse sentido que os Princípios do Equador foram elaborados
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pelo IFC (International Finance Corporation), braço financeiro do Banco Mundial.
O objetivo é alertar as instituições financeiras sobre as conseqüências sociais e
ambientais que determinados projetos podem provocar.
Os Princípios do Equador foram criados em 2002 quando houve, em Londres,
uma reunião com representantes mundiais de diversos bancos. Nesta ocasião, os
participantes elaboraram uma série de diretrizes envolvendo a concessão de
empréstimos financeiros para empreendimentos com valor mínimo de US$ 50 milhões.
A orientação é que os projetos que não se enquadrem aos critérios destes princípios não
devem ser financiados pelos bancos signatários.
Dentre os critérios, estão a avaliação dos impactos sociais e ambientais, a
elaboração de um plano de mitigação e monitoramento dos possíveis impactos, o
cumprimento de todas as exigências legais locais e a preservação da saúde humana, do
acervo cultural e da biodiversidade.
A proposta é que todos os projetos que pleiteiem financiamento em bancos
participantes dos Princípios do Equador sejam classificados de acordo com o seu
potencial de impacto. Projetos classificados como “A” representam alto risco, “B”
médio risco e “C” baixo risco. Para cada grau de risco, são exigidas ações para garantir
que o projeto interfira, o mínimo possível, na saúde, segurança e bem-estar dos seres
humanos, assim como nas características da fauna e da flora.
A adoção de tais princípios é voluntária. Atualmente, quarenta e uma instituições
financeiras partilham do compromisso proposto pelo IFC. Além disso, houve uma
redução do valor mínimo dos projetos para US$ 10 milhões, ampliando, desta forma, o
alcance desta iniciativa

3.4 Princípios para o Investimento Responsável

Para o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan, um dos principais
problemas para a implantação do projeto de Desenvolvimento Sustentável é a falta de
uma forte conexão entre as ações de Responsabilidade Social das empresas (ganhos no

126

longo prazo) e o reconhecimento desta postura por parte dos mercados financeiros que
estão mais preocupados com as vantagens no curto prazo (PNUMA, 2005).
Contudo, cada vez mais investidores se interessam por temas que envolvem a
sustentabilidade e a responsabilidade social (PNUMA, 2005). Neste contexto, então,
torna-se necessário incorporar essas questões aos critérios de decisão no momento da
realização do investimento. Não obstante, faltam ferramentas e diretrizes que alinhem
essas questões ao rol de critérios utilizados para avaliar a atratividade de um
investimento. Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI – Principles for
Responsible Investment) visam completar esta lacuna.
O surgimento desta iniciativa se deu no ano de 2005 quando o Secretário-Geral
da ONU conclamou um grupo composto pelos maiores investidores institucionais do
mundo para auxiliar o processo de desenvolvimento do PRI. O grupo, que contou com a
participação de vinte investidores, foi auxiliado por setenta especialistas com interesses
no tema (ONG’s, acadêmicos, consultores, e outros).
Todo esse processo foi coordenado pelo braço financeiro do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP – FI; United Nation Environmental
Programme – Finance Initiative) e o Pacto Global. O foco dos PRI é a inclusão de
critérios relacionados ao respeito ao meio ambiente, ao desenvolvimento social e à
valorização da governança corporativa no momento da tomada de decisão dos
investidores.
Os signatários dos PRI reconhecem que a aplicação destes princípios pode
auxiliar no alinhamento dos investidores com as novas demandas da sociedade. Assim,
comprometem-se a:
1. Incluir as questões de ESG33 na análise de investimento e nos
processos de tomada de decisão;
2. Incorporar os temas de ESG nas políticas e práticas de manutenção
de ativos;

33

ESG – sigla, em inglês, que representa environmental, social and corporate governance. Em português,
quer dizer questões relacionadas ao meio ambiente, à sociedade e à governança corporativa.
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3. Buscar a transparência adequada nas empresas em que investem
quanto às questões de ESG;
4. Promover a aceitação e implantação dos princípios no conjunto de
investidores institucionais;
5. Trabalhar para reforçar a eficiência na implementação dos PRI; e
6. Divulgar as atividades e progressos em relação à implementação dos
PRI.

A adesão aos princípios é voluntária e não estão previstas sanções no caso de
não implantação das ações sugeridas. O PRI tem como objetivo servir como uma
ferramenta que auxilie o processo de inovação e cooperação entre os investidores e não
ser uma ferramenta coercitiva.

4. Normas Internacionais

4.1 AA 1.000

Lançada em 1999 pela organização AccountAbility, a norma AA 1.000 define as
melhores práticas de elaboração de relatórios de sustentabilidade com o objetivo de
assegurar a qualidade no levantamento e verificação dos dados apresentados em tais
documentos (ETHOS, 2004). Pode ser utilizada por diversos atores como empresas,
partes interessadas, organizações não governamentais, consultores etc. Além disso, é
compatível com outras normas (ISO, SA 8.000) e com outros modelos de relatórios
como a GRI.
A norma prioriza o bom o relacionamento da empresa com seus skateholders. O
foco é integrar as necessidades das partes interessadas ao dia-a-dia empresarial e desta
forma, facilitar a gestão de risco e consolidar a construção de parcerias de longo prazo.
A participação dos stakeholders dever estar calcada em três imperativos: transparência,
resposta e comprometimento, conforme representado na figura 23.
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Figura 23 – Princípios da AA 1.000

Transparência

Envolvimento dos
Stakeholders
Resposta

Comprometimento

Fonte: Alterado de AA 1.000 (site), 2006

Para que o engajamento das partes interessadas possa acontecer, é primordial a
construção de um diálogo transparente entre a empresa e os envolvidos em suas
atividades (stakeholders internos e externos). Por meio deste diálogo, a empresa deve se
mostrar interessada em dar uma resposta aos anseios e às necessidades de seus
stakeholders. A organização, desta forma, se compromete a cumprir os requisitos legais
existentes e a travar um relacionamento amigável com todos aqueles que influenciam e
são influenciados por suas atividades.
A norma se baseia em alguns princípios que podem ser agrupados em cinco
conjuntos34: i) planejamento; ii) levantamento de dados; iii) auditoria; iv) relatório; v)
integração com as partes interessadas. Embora não seja uma norma passível de
certificação, a AA 1.000 estimula a verificação e a auditoria interna e externa de todas
as informações disponibilizadas. De acordo com a AccountAbility, a principal razão para
a não certificação é a crença de que o relacionamento com as partes interessadas
necessita mais de espontaneidade do que de normas rígidas que inibam a inovação deste
processo. Desta forma, a AA 1.000 foi criada com o objetivo de estimular a

34

O fluxograma do processo de utilização da norma AA 1.000 encontra-se disponível no Anexo III.
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experimentação e o desenvolvimento de novas técnicas de relacionamento com os
diversos stakeholders empresariais.

4.2 SA 8.000

Criada em 1997 pela Social Accountability International (SAI), uma
organização sem fins lucrativos, esta norma foi desenvolvida para ser aplicada,
principalmente, a indústrias de manufatura, contudo também pode ser utilizada por
empresas do setor de prestação de serviços. A sua implementação se dá por meio da
certificação dos processos, produtos e serviços da organização de acordo com as
exigências estabelecidas na norma. O processo de certificação é realizado por empresas
que possuem a prerrogativa de atestar e auditar a adequação da empresa aos pontos
constantes na SA 8.000.
Seu principal foco é a avaliação das relações de trabalho entre as empresas e
seus funcionários e o respeito aos direitos humanos. Concentra-se em nove áreas, quais
sejam:
1. Trabalho Infantil;
2. Trabalho Forçado;
3. Saúde e Segurança;
4. Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva;
5. Discriminação;
6. Práticas Disciplinares;
7. Horário de Trabalho;
8. Remuneração e;
9. Sistemas de Gestão.

De acordo com a norma, em relação ao sistema de gestão, a alta direção da
empresa deve definir claramente uma política de responsabilidade social e condições
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que assegurem um comprometimento com o disposto na SA 8.000, com os dispositivos
legais e os acordos internacionais dos quais a organização faça parte. A empresa deve
empenhar-se em buscar a melhoria contínua de seus processo, produtos e serviços, e
para tal deve haver documentação de todos os procedimentos e a comunicação destas
informações a todos os funcionários, desde os operários até a alta direção. Por fim, a
empresa deve estabelecer uma rotina de divulgação de suas atividades ao publico (SAI,
2001).

4.3 ISO 9.000 e ISO 14.000

As normas da família ISO são as mais conhecidas e mundialmente divulgadas.
A ISO 9.000 e a ISO 14.000 referem-se, respectivamente, à questão da qualidade dos
produtos e serviços e ao tema da gestão ambiental nas empresas. Assim, estão
diretamente relacionadas à RASC e ao DS.
As normas da série 9.000 contemplam a preocupação com a gestão total da
qualidade do produto ou serviço prestado. Estimulam a melhoria contínua dos
processos. Englobam desde a verificação da qualidade no processo de manufatura até a
avaliação do serviço pós venda do produto. Essa família de normas representa um
consenso internacional em boas práticas de gestão que pretendem assegurar a
capacidade de a organização fornecer produtos ou serviços que atendam as exigências
de qualidade do cliente.
Em relação à ISO 14.000, pode-se afirmar que ela foi criada nos moldes da série
9.000. É uma série de normas, que em sua maior parte é de processo e não de
desempenho, cuja certificação é voluntária. Trata de aspectos relativos à proteção
ambiental, junto às atividades produtivas. Pode ser aplicada a todos os tipos e tamanhos
de organizações. As normas desta família abordam os seguintes temas: os sistemas de
gestão ambiental, a auditoria ambiental, a avaliação de desempenho ambiental, a
rotulagem ambiental, a avaliação do ciclo de vida do produto e aspectos ambientais em
normas de produtos (figura 24). As três primeiras são normas a serem a plicadas à
organização, enquanto as três últimas são destinadas aos produtos e processos da
empresa (BARBIERI, 2004).
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Figura 24 – Normas da Família ISO 14.000
ISO 14.000

Organização

Sistema de
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Produto
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Ambiental
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Ambiental
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Fonte: Adaptado de Barbieri, 2004

Em geral, as empresas se certificam na série 14.001 que trata basicamente do
Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Este tipo de certificação se dá por meio de
documentos que comprovem a existência de um SGA comprometido com a melhoria
contínua da empresa no aspecto ambiental. Contudo, a certificação nesta série não
garante o bom desempenho da empresa em relação ao meio ambiente. Ela tão somente
atesta a existência de um bom SGA implantado e documentado na organização. Barbieri
(2004) ressalta que, muitas vezes, as empresas detentoras da ISO 14.001 se acomodam e
não se esforçam para efetivamente melhorar seu desempenho ambiental. Por outro lado,
para o público em geral, a certificação na ISO 14.001 transmite a idéia de que a empresa
possui um relacionamento saudável com o meio ambiente, fato que pode não ser
totalmente verdadeiro.
Diante deste cenário, pode-se dizer que o que realmente mostraria o interesse das
organizações em melhorar seu desempenho ambiental seria a adoção da ISO 14.031,
que versa sobre este tema. Contudo, definir diretrizes, indicadores, realizar um
monitoramento constante dos resultados e estabelecer metas para melhorar seu
desempenho, demanda tempo, esforço e trabalho das organizações. Este fato justifica o
porquê de muitas empresas se satisfazerem apenas com a certificação da ISO 14.001.
Além disso, o setor empresarial se aproveita do fato de o público leigo possuir uma
percepção equivocada do alcance da ISO 14.001 para manter a sua inércia.
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Outra questão importante a ser levantada diz respeito ao crescimento acentuado
do comércio internacional, tornando cada vez mais relevante, às empresas de inserção
no mercado global, o esforço para obtenção tanto na ISO 9.000 quanto da série ISO
14.000. Embora as duas normas sejam de caráter voluntário, as exigências em relação a
estas certificações vêm aumentando a ponto de haver a preocupação de não permitir que
as mesmas se transformarem em barreiras não tarifárias ao comércio mundial.

4.4 ISO 26.000

A norma ISO 26.000 está em processo de desenvolvimento e buscará estabelecer
um entendimento internacional sobre o que realmente significa a responsabilidade social
empresarial. Em parceria com a Suécia, o Brasil lidera o grupo de trabalho responsável
pela elaboração desta norma que deverá ser lançada em 2008.
Contrariamente às normas ISO 9.000 e ISO 14.000, esta norma não será, pelo
menos em sua primeira versão, certificável. Assim sendo, a sua adoção ficará a critério
de cada organização.A ISO 26.000 poderá ser aplicada a empresas de todos os portes e
setores. Seu principal objetivo é estabelecer diretrizes, melhor definir os conceitos de
RASC e desenvolver métodos que permitam a sua avaliação (ISO, 2006).

4.5 OHSAS 18.000

Criada pela Occupational Health and Safety Assessment Series em 1999, a
OSHAS 18.000 é uma norma de saúde e segurança ocupacional e se assemelha, em
alguns pontos, à norma inglesa BS 8.800. O seu ponto forte é estabelecer o
comprometimento contínuo das empresas certificadas com a melhoria e revisão
constante dos processos relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores.
A certificação nesta norma enfatiza uma abordagem pela minimização do risco.
A sua implementação contribui para redução dos acidentes e de doenças do trabalho,
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dos tempos ociosos, e consequentemente, dos custos econômicos e, principalmente,
humanos.
Os objetivos da norma são:
•

Evidenciar o funcionamento do sistema de saúde e segurança da

organização;
•

Eliminar e/ou minimizar os riscos de acidentes, garantindo a proteção dos

colaboradores da empresa, com conseqüente redução dos riscos laborais;
•

Adoção por parte da empresa e de seus colaboradores de boas práticas de

saúde e segurança no trabalho;
•

Cumprir os requisitos legais, contratuais, sociais e financeiros

relacionados à saúde do trabalhador;
•

Adotar um sistema de gestão integrado que permita atender os requisitos

legais, as exigências da norma e de outros padrões, como ISO 9.000 e 14.000.

4.6 NBR 16.001

A NBR 16.0001 é uma norma brasileira certificável voltada para a RASC. Seu
foco é a existência de um sistema de gestão empresarial capaz de dar suporte a
responsabilidade social na empresa. Está baseado no modelo PDCA (Plan, Do, Check e
Act) de melhoria contínua. Esta norma foi desenvolvida de forma a facilitar a integração
com outras normas de certificação de sistemas de gestão, tais como a ISO 9.000 e a ISO
14.000.
Cabe ainda salientar que a ABNT NBR 16001 não prescreve critérios
específicos de desempenho da responsabilidade social e se aplica a qualquer
organização que deseja:
•

Implantar, manter e aprimorar um sistema da gestão da responsabilidade

social;
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•

Assegurar-se de sua conformidade com a legislação aplicável e com sua

política da responsabilidade social;
•

Apoiar o engajamento efetivo das partes interessadas;

•

Demonstrar conformidade com a ABNT NBR 16001.

5. Análise Comparativa das Iniciativas

Um grande espectro de iniciativas voltadas para aprimorar e reforçar a
Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa e o Desenvolvimento Sustentável tem
sido elaborado nos últimos tempos. Embora todas almejem auxiliar na construção de
uma sociedade mais justa, cada instrumento possui suas próprias peculiaridades (quadro
19).
Não é difícil perceber que dentre as 16 iniciativas apresentadas, as que possuem
um escopo de atuação mais abrangente são os relatórios GRI, Ethos e IBASE e os
índices de sustentabilidade (DJSI e ISE). Em uma análise mais detalhada deste grupo,
verifica-se que os índices de sustentabilidade, de alguma forma, incorporam os
relatórios de sustentabilidade, pois estes fazem parte da documentação necessária à
avaliação das respostas dos questionários. Contudo, as informações contidas nos
questionários são de caráter restrito, não estando, portanto, disponível ao grande
público.
Outra questão que interfere na análise dos temas abordados nos questionários
dos índices é o fato de eles não estarem disponíveis nos sites das instituições (Bolsa de
Nova Iorque e Bolsa de São Paulo). No DJSI ainda é possível ter acesso ao questionário
de aplicação geral; entretanto o questionário específico apenas é enviado às empresas
selecionadas para participarem do índice. O mesmo problema ocorre com o ISE, cujo
questionário não se encontra disponível na internet35. Embora estas duas instituições NYSE e BOVESPA – gozem de boa reputação no mercado, a falta de transparência em

35

O questionário utilizado nesta pesquisa foi obtido por meio de solicitação encaminhada à BOVESPA
via e-mail.
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relação aos critérios utilizados para seleção de empresas para compor os seus índices
diferenciados pode comprometer o interesse dos investidores.
Quadro 19 – Quadro Resumo das Iniciativas
Instrumento

Tipologia

Foco

GRI

Relatório Abrangente

TBL

Indicadores Ethos

Relatório de Auto-avaliação

7 dimensões

BS IBASE

Relatório Resumido

5 dimensões

DJSI

Índice de Sustentabilidade

TBL

ISE

Índice de Sustentabilidade

TBL + Governança Corporativa

Princípios do Equador

Acordo Internacional

Diretrizes para cessão de empréstimos

ODM

Acordo Internacional

Combate à pobreza

Pacto Global

Acordo Internacional

Saúde, Direitos Humanos e Corrupção

PRI

Acordo Internacional

Investidores preocupados com questões
relacionadas à ESG

ISO 9.000

Norma Certificável

Qualidade

ISO 14.000

Norma Certificável

Meio Ambiente

ISO 26.000

Norma não certificável

Diretrizes de RASC

AA 1.000

Norma não certificável

Envolvimento dos Stakeholders

AS 8.000

Norma Certificável

Relação com os empregados

OHSAS 18.000

Norma Certificável

Saúde e Segurança dos trabalhadores

NBR 16.001

Norma Certificável

Sistema de Gestão da RASC

Fonte: Elaboração Própria, 2006

Em relação aos relatórios de sustentabilidade, pode-se afirmar que eles tentam
captar o posicionamento das organizações frente aos novos desafios sociais e
ambientais. Os relatórios elaborados com base no GRI enfatizam a divulgação de
indicadores de desempenho tanto na esfera econômica quanto na ambiental e social.
Muitas vezes, a dificuldade de se desenvolver um indicador capaz de revelar a situação
da companhia em determinados assuntos faz com que a empresa descreva suas políticas,
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programas e projetos em tal área. Assim estes relatórios costumam ter um grande
número de indicadores para ilustrar quantitativamente o desempenho da organização,
bem como também apresentam dados qualitativos para captar o que apenas os números
não são capazes de demonstrar. Cabe ressaltar que todas as informações dispostas nos
relatórios que seguem o formato sugerido pelo GRI devem passar pelo crivo das 11
diretrizes preconizadas por esta iniciativa.
Os indicadores do Instituto Ethos possuem um enfoque diferente do GRI. Eles
são, essencialmente, uma ferramenta de auto-avaliação para a empresa. Foram
desenvolvidos para que o seu preenchimento fosse um exercício e uma descoberta para
a companhia para que desta forma, ela pudesse averiguar em que nível de
responsabilidade social ela se encontra.
A maioria dos temas presentes nos indicadores Ethos também é abordada no
GRI (no quadro 20 é possível observar os temas tratados em diversas iniciativas).
Entretanto, um relatório de sustentabilidade baseado apenas nos indicadores Ethos pode
deixar o documento fragilizado, já que são poucos os indicadores quantitativos deste
instrumento. Além disto, a proposta do modelo é servir como um instrumento para ser
utilizado internamente e não como um modelo de divulgação dos resultados para os
stakeholders. Contudo, a utilização conjunta com o padrão GRI pode deixar o relatório
mais completo, uma vez que o GRI foi elaborado por organizações internacionais
enquanto os Indicadores Ethos foram desenvolvidos para serem aplicados à realidade
brasileira.
Por fim, no grupo dos relatórios, tem-se o Balanço Social do IBASE. Este
instrumento, por ser mais conciso, se presta muito bem para dar publicidade aos
investimentos sociais e ambientais da empresa. Em geral, são publicados em jornais e
revistas de grande circulação, além da sua reprodução nos relatórios de sustentabilidade
da companhia. A adoção do Balanço Social como único meio para divulgar a postura
ambiental e social da empresa não é ideal, pois este instrumento adota basicamente
indicadores monetários e, por ser bastante resumido, apresenta os dados mais
consolidados, dificultando uma análise mais profunda das informações apresentadas.
Pode-se concluir, assim, que estas iniciativas são complementares e apresentam muitas
semelhanças no que tange aos assuntos abordados.
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Quadro 20 – Comparação das Iniciativas de Relatórios e Índice
GRI

Relatórios
Ethos BS IBASE

Índices
DJSI
ISE

Dados Gerais
Visão Estratégica
Dados Econômicos
Competitividade (politica de preços, anti-truste, etc.)
Corrupção e Suborno
Cumprimento da Lei
Posicionamento Político
Gestão do Negócio

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9

Governança Corporativa
Relacionamento com o Cliente
Relacionamento com o Investidor
Gestão de Crise e Risco
Códico de Ética e Conduta
Sistemas de Gestão da Empresa
Meio Ambiente

9
9

9
9

9
9

9

Eco-eficiencia
Impactos Ambientais dos Produtos e Serviços
Matéria-Prima
Energia
Água
Emissões, Efluentes e Resíduos
Impactos sobre a Biodiversidade
Educação e Conscientização Ambiental
Ciclo de Vida do Produto
Gestão Ambiental (Empregado responsável, auditoria, etc.)
Práticas Trabalhistas

9
9
9
9
9
9
9

9
9

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

9
9

9
9
9
9
9

9
9
9
9

9

9

9

9
9
9
9

9
9
9
9
9

9

9

9

Benefícios concedidos aos empregados
Relação de Trabalho (envolvimento dos funcionários, sindicatos)
Saúde e Segurança do Trabalhador
Treinamento e Educação
Diversidade e Oportunidade
Atração e Retenção de Talentos
Política frente aposentadorias e demissões
Direitos Humanos

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9

9

9

9
9
9
9
9
9
9

Estratégias e Administração
Não discriminação
Trabalho Forçado e Infantil
Práticas de Disciplina
Direitos dos Indígenas
Sociedade

9
9
9
9
9

9
9
9

9

9

9
9

Gestão dos Impactos nas Comunidades
Projetos Sociais e Doações
Prêmios Ganhos
Responsabilidade sobre o Produto

9

9
9

9
9

9

9

Saúde e Segurança do Consumidor
Qualidade do Produto
Política de Propaganda
Respeito a Privacidade do Consumidor
Fornecedores

9
9
9
9

Critérios de Seleção
Relacionamento com os Fornecedores
Apoio ao Desenvolvimento dos Fornecedores

9
9
9

9
9

9

9
9
9

9

9
9

Fonte: Elaboração Própria, com base nos relatórios GRI, Ethos, Ibase, DJSI e ISE, 2006

9
9
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Em relação aos acordos internacionais, fica claro que apenas os ODM propõem
indicadores para tentar monitorar o atingimento das metas estabelecidas. Esta iniciativa
tem como público-alvo os governos de cerca de 190 países. Embora o setor empresarial
possa e deva abraçar esta causa, são os governos aqueles que mais precisam se
mobilizar e canalizar esforços para o cumprimento do que foi acordado.
O Pacto Global e os Princípios para o Investimento Responsável são iniciativas
baseadas em diretrizes que devem ser observadas pela empresas. O primeiro se destina a
todas as organizações que acreditem nas diretrizes propostas. Já os PRI são princípios
específicos para auxiliar os investidores quando da sua tomada de decisão. Para as
empresas, pode ser difícil colocar estas duas iniciativas em prática, pois elas são
abrangentes e não apresentam, a priori, metas e prazos para sua aplicação. Embora
sejam propostas interessantes, as organizações podem se perder no momento de
implantá-las e os princípios podem ficar circunscritos apenas à intenção de a empresa
colocá-los em prática.
Os Princípios do Equador, documento cujo conteúdo é aplicado apenas às
instituições financeiras, possuem “regras” claras. São recomendações que os signatários
devem seguir quando forem conceder empréstimos acima de um determinado valor.
Contudo, é uma iniciativa bastante específica, já que deverá ser aplicado apenas em
algumas situações. Outro ponto de crítica é que a adoção dos princípios não garante que
a instituição realmente se preocupe com o meio ambiente ou com a sociedade.
Por fim, têm-se as normas. A grande crítica é a atuação especifica e restrita das
mesmas. No caso da ISO 9001 e 14001, por exemplo, embora elas abordem temas
relevantes, como qualidade e meio ambiente, não podem ser consideradas como um
atestado de excelência empresarial nestas áreas. Elas tão-somente certificam que os
sistemas de gestão da qualidade e ambiental são íntegros, bem estruturados e se prestam
a contribuir para a melhoria contínua do desempenho da organização nestas áreas.
Contudo, esta melhoria pode não ocorrer. No Brasil, a NBR 16.001 tenta certificar
empresas que possuam um sistema de gestão alinhado a responsabilidade social. A
empresa já certificada pode acomodar-se e não se empenhar em desenvolver indicadores
claros para monitorar seu desempenho tanto ambiental e social quanto de qualidade.
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As mesmas críticas podem ser estendidas à SA 8000, já que ela foi desenvolvida
nos moldes da ISO. A OHSAS 18.000 é uma norma de saúde e segurança que também é
certificável. A dificuldade para as organizações é a existência de diversas normas que
apesar de serem de adesão voluntária, são cada vez mais exigidas pelo mercado como
forma de atestar a conformidade da gestão da empresa aos mais variados temas (saúde
do trabalhador, qualidade, meio ambiente, relações de trabalho, etc.).
A AA 1000 e a ISO 26.000 são as normas que mais se diferenciam das
apresentadas, uma vez que não são certificáveis. A primeira se baseia em um processo
de incentivo à inovação da gestão do relacionamento com os stakeholder e embora não
seja certificável, a AA 1000 incorpora o mesmo conceito de melhoria contínua que
permeia as normas ISO. O cumprimento da norma deve ser auditado tanto interna
quanto externamente, dando assim maior transparência e veracidade às ações
implantadas. Já a segunda, que ainda está em fase de elaboração, pretende servir como
um guia internacional para facilitar a compreensão do que é a responsabilidade social.
Cabe ressaltar que todas as iniciativas apresentadas são, de alguma forma,
contempladas nos relatórios que adotam como base as diretrizes da GRI, os princípios
dos indicadores Ethos e a filosofia dos Índices de Sustentabilidade. A seguir é
apresentado um quadro resumo com as áreas temáticas de algumas iniciativas. O
objetivo deste quadro é mostrar como as diversas iniciativas se sobrepõe e são
complementares.

6. Resumo do Capítulo

A análise das dezesseis iniciativas selecionadas neste capítulo dá a dimensão de
como a gestão responsável e a preocupação com um novo modelo de desenvolvimento
vêm tomando vulto na sociedade. Foram trabalhadas diversas ferramentas – dentre
normas, princípios e índices de sustentabilidade – que têm o objetivo de contribuir para
a incorporação dos conceitos de RASC e DS nas empresas.
Muitas das iniciativas possuem características bem definidas, como a OHSAS
18.000, cujo ponto focal é a certificação de empresas com as melhores práticas em
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saúde e segurança dos trabalhadores. Por outro lado, outras ferramentas como os
Princípios para o Investimento Responsável, embora auxiliem na divulgação da RASC,
não se destinam diretamente às organizações empresariais. O PRI foi elaborado para
auxiliar os investidores a analisar questões de meio ambiente, responsabilidade social e
governança corporativa como critérios de decisão para um investimento em uma
empresa.
A grande variedade de iniciativas demanda das empresas a realização de uma
análise crítica sobre quais ferramentas são mais aderentes ao negócio desenvolvido. A
análise comparativa das iniciativas mostra que elas apresentam diversos pontos em
comum.O quadro 20 se propõe a tornar esta tarefa mais simples.
É relevante destacar que a adoção de todas essas ferramentas não garante que a
empresa seja responsável, ou que tenha atingindo um nível máximo de responsabilidade
social e ambiental, já que o conceito de RASC é muito mais abrangente do que normas
e modelos de elaboração de relatórios. A RASC está intimamente relacionada a uma
mudança na cultura empresarial. Entretanto, o processo de busca de dados para a
elaboração de relatórios e a organização da documentação para certificação dos sistemas
de gestão são importantes para que a empresa possa compreender o que ela tem feito em
prol da RASC e do DS. Além disso, esse processo envolve os mais diversos
funcionários e permite que, desta forma, haja um alinhamento da força de trabalho com
estes conceitos.
Contudo, cabe ainda refletir sobre quais as motivações e benefícios para as
empresas em adotar os padrões de responsabilidade social. Possivelmente, as empresas
socialmente responsáveis, ou empresas cidadãs, desenvolvem esta característica
baseadas não apenas em sentimentos nobres e altruístas. As vantagens da incorporação
da RASC e do DS ao cerne das atividades empresariais e o debate de como estas ações
devem ser divulgadas ao grande público são os temas centrais do próximo capítulo.
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CAPÍTULO 5
A Responsabilidade Social e o Desenvolvimento Sustentável
como Estratégia Corporativa

A expectativa que a sociedade tem em relação às empresas vem aumentando.
A cada dia, mais grupos sociais percebem que o papel das organizações vai além da
geração de lucros para os acionistas. Esta percepção impõe às companhias alguns
desafios: O que é ser uma empresa responsável e como atingir tal status? Quais as
vantagens e os riscos envolvidos? Em que projetos investir? Como apoiar a causa social
sem corroer a riqueza dos acionistas?
O objetivo deste capítulo é responder a essas indagações e facilitar a
compreensão de que ser responsável traz muitos benefícios não só às empresas, mas
também aos agentes que se relacionam com elas. Contudo, cabe ressaltar que ao adotar
os conceitos de sustentabilidade, as organizações também se expõem a riscos. Tais
ameaças também serão abordadas nesta parte do estudo.

1.

Criação de Diferencial Competitivo por meio da RASC e do DS

A vantagem competitiva de uma empresa consiste em ela ser capaz de
desenvolver um relacionamento mais consistente com seus clientes do que as empresas
rivais. Dito de outra maneira, uma empresa possui um diferencial competitivo quando
ela oferece algo único e valioso ao mercado (GHEMAWAT, 2000).
Para obter vantagem competitiva ou valor agregado superior ao de seus
concorrentes, a empresa precisa se diferenciar dia após dia. Essa diferenciação não
precisa estar relacionada diretamente a inovações dos produtos ou serviços que
desenvolve. O diferencial pode ser criado pela maneira como esses produtos e serviços
são produzidos. Ou seja, pode-se dizer que a competitividade deriva tanto das
características dos produtos e serviços oferecidos quanto do sistema de gestão adotado
pela empresa.

142

A análise das práticas administrativas ao longo do tempo permite afirmar que os
atributos necessários ao sucesso empresarial estão se tornando, a cada dia, mais
complexos. Após a Revolução Industrial, o principal requisito para a criação de
diferencial competitivo era a produção padronizada e em larga escala. Não havia, na
época, preocupação com a diferenciação do produto ou serviço oferecido e a qualidade
dos mesmos não era uma prioridade. Por outro lado, as demandas sociais se
caracterizavam por buscar apenas a geração de postos de trabalho.
Com o passar do tempo, o mercado tornou-se mais exigente. O diferencial de
uma empresa, então, passou a estar relacionado aos preços e custos associados a mesma,
à qualidade e à diferenciação ou “customização” dos produtos e serviços ofertados.
Contudo, é fácil notar que, apesar de as exigências terem mudado, o foco ainda recaía,
basicamente, no produto.
A partir da década de 1970, esta tendência começou a se alterar. As demandas
do mercado deixaram de se concentrar apenas no produto para relacionar-se a aspectos
ligados à própria empresa. Assim, diversos movimentos sociais passaram a cobrar um
compromisso verdadeiro com as questões sócio-ambientais por parte das organizações.
Essa mudança no papel da empresa na sociedade transformou-se em
oportunidades e riscos para a criação e manutenção do valor destas entidades. Se a
organização for capaz de integrar os múltiplos participantes, com objetivos e papéis
diferenciados, incentivando e promovendo o comprometimento dos stakeholders, na
construção de um relacionamento de longo prazo, ela poderá destacar-se no mercado e,
assim, diferenciar-se de seus concorrentes (SANTOS, 1996).
Por outro lado, se a empresa não se importar com a questão da sustentabilidade e
continua a acreditar que seu objetivo maior é apenas a geração de lucro, poderá ficar
para trás e correrá o risco de não ser mais capaz de manter-se no mercado, já que
distanciou-se das necessidades e exigências da sociedade. De acordo com Kraemer, “a
empresa que não buscar adequar suas atividades ao conceito de desenvolvimento
sustentável está fadada a perder competitividade em curto ou médio prazo” (2005, p.1).
Neste sentido, a aplicação da RASC e do DS à gestão e à estratégia empresarial
pode ser um caminho para a organização se destacar positivamente no mercado,
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gerando, assim, um valor agregado superior ao de seus rivais. Para Leal (1998), a
Responsabilidade Social é – ou deveria ser – um assunto estratégico para os negócios.

1.1 Os Elementos da Competitividade

De acordo com Porter e Kramer (2005), são quatro os elementos que compõem o
contexto competitivo de uma organização (figura 24). Conhecendo profundamente esses
elementos, a empresa é capaz de identificar as suas melhores oportunidades de atuação
social e ambiental. Consequentemente, será possível conciliar a criação de valor social
com os ganhos econômicos, trazendo assim, um diferencial competitivo para a
companhia.
Figura 25 – Os Quatro Elementos do Contexto Competitivo
Contexto de Estratégia e Rivalidade
– Presença de incentivos e políticas locais, tais como da
propriedade intelectual, que propiciem investimento e
melhoria sustentada.
– Presença de competição local franca e vigorosa.

– Disponibilidade de insumos especializados
de alta qualidade:
• Recursos Humanos
• Recursos de Capital
• Infra-estrutura

Condições de Demanda
– Presença de clientela exigente e sofisticada.
– Presença de demanda local em segmentos ser
atendidos em escala nacional e global.
– Presença
de
consumidores
cujas
necessidades prenunciem necessidades
latentes em outras localidades.

Diferencial
Competitivo

Condições de Fatores

– Presença local de bons fornecedores e
empresas em áreas correlatas.
– Presença de pólos em vez de empresas
isoladas.

Indústrias Correlatas

Fonte: Porter & Kramer, p.144, 2005

a) Contexto da Estratégia e Rivalidade

A existência de um arcabouço legal bem definido, com regras claras que
promovam a formação de mercados com ampla concorrência, estimula a
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competitividade empresarial. Em contraposição, mercados frágeis em termos de regras e
dispositivos legais facilitam a corrupção, não estimulam a produtividade e criam
instabilidade e insegurança para as organizações ali estabelecidas.
O contexto da Estratégia e Rivalidade envolve questões de regulação,
transparência, concorrência e governança dos mercados. Está bastante vinculado ao
papel do Estado enquanto agente coordenador do desenvolvimento e ao posicionamento
das empresas em relação ao Governo.
De acordo com Srour (2000), a corrupção e o suborno não são práticas
adequadas para obtenção de diferencial competitivo, uma vez que os corruptíveis
sempre podem ser aliciados por outros. O autor conclui ainda que tal meio corrói a
vantagem

competitiva

baseada

na

inovação

e

constitui

obstáculo

para

o

desenvolvimento de um ambiente de prosperidade paro negócio.
As organizações, em especial as multinacionais, podem contribuir para o
aprimoramento legal nas regiões em que estão presentes. O primeiro passo poderia ser o
não pagamento de propina, mesmo que esta prática seja comum em determinadas
regiões. Uma empresa com expressão no cenário mundial pode, desta forma, estimular e
incentivar a sua cadeia produtiva no sentido de abandonar o pagamento de suborno
como forma de obter vantagens. Isto porque, conforme já foi mencionado, este meio não
é sustentável no longo prazo e apenas cria a ilusão de benefício para a empresa no curto
prazo.
A RASC pode ser utilizada para disseminar os conceitos de transparência e
confiança para construção de um mercado mais competitivo. A adoção de princípios
como os do Pacto Global – em especial o décimo que aborda a questão da corrupção –
mostra a preocupação de diversas empresas com esse tema.
O posicionamento de grandes organizações contra as práticas de corrupção e
formações econômicas que obstruem a livre concorrência além de trazerem benefícios à
imagem corporativa, fortalece o mercado na medida que estimula a adoção destas
práticas por pequenas e médias empresas. Estas últimas, de acordo com Srour (2000),
são as que mais sofrem com a institucionalização da corrupção, já que, muitas vezes,
elas dependem apenas de um contrato.
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Em geral, as empresas que resistem e se mantém idôneas em relação à prática da
corrupção são reconhecidas e se destacam por isso. Por exemplo, a Honeywell, empresa
norte-americana, optou por não se envolver em esquemas ilícitos para obter o contrato
de construção de um aeroporto asiático. Assim, quando foi descoberto que suas onze
concorrentes haviam recorrido a este estratagema, a Honeywell foi declarada vencedora
e conquistou o direito de realizar a construção. Além do benefício econômico
decorrente da realização do empreendimento, a empresa saiu deste episódio com sua
imagem institucional valorizada e fortalecida (SROUR, 2000).

b) Condições de Demanda

A demanda é um dos principais condicionantes para a competitividade. Uma
empresa com gestão e processos ineficientes, mas com um produto bem aceito no
mercado pode, por um tempo, se destacar. Contudo, uma empresa inovadora e bem
estruturada não sobrevive se não tiver clientes.
Consequentemente, a presença de um mercado consumidor exigente e
consciente de seus direitos e anseios contribui para o desenvolvimento de um ambiente
competitivo entre as empresas. Nestas condições, as organizações precisam disputar a
preferência dos clientes e, para isso, recorrem a novos produtos e serviços ou a outros
recursos que as diferenciem em relação a seus concorrentes.
Entretanto, nem todos os mercados são tão conscientes de seu poder de
influência sobre as organizações. Por conta disto, algumas empresas, especialmente em
países em desenvolvimento, tentam tirar vantagem da falta de informação e da
desatenção do consumidor. Esta postura é diametralmente oposta à filosofia da RASC.
Uma empresa responsável procura informar e respeitar os direitos de seus
consumidores. Por isso, se destaca no mercado. A adoção de ações que valorizam os
clientes ou aqueles consumidores em potencial é fundamental para o desenvolvimento
de um mercado mais favorável à competição e à inovação.
Um bom exemplo é o do Banco Itaú que, em outubro de 2005, elaborou uma
cartilha, cujo tema é o crédito consciente. O material explicita as diversas formas de
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crédito disponíveis no mercado e não apenas os serviços oferecidos pelo banco. O
intuito é auxiliar o leitor a escolher a melhor opção de crédito para suprir suas
necessidades, levando em consideração as suas restrições orçamentárias. De acordo com
a cartilha, o crédito deve servir para realizar sonhos e não para tirar o sono do devedor
(BANCO ITAU, 2005).
A princípio, esta preocupação do banco com aqueles que necessitam de
empréstimo pode parecer um contra-senso, já que um dos objetivos das entidades
bancárias é emprestar dinheiro e obter ganhos com esta operação. Se alguém escolhe
mal uma forma de empréstimo e paga mais por isso, melhor para o banco, correto?
Errado. O melhor cliente para um banco é aquele que toma empréstimos e possui
condições de saldá-los. Se um cliente, por não possuir informações adequadas, se
endivida além de suas possibilidades e não é capaz de quitar suas dívidas, o banco não
realiza um ganho com a operação, mas sim uma perda.
Por outro lado, a iniciativa incentiva outros bancos a adorarem posturas
similares e permite que os não clientes do Itaú também se beneficiem das informações,
tornando o mercado mais competitivo. Desta forma, o setor bancário se dinamiza e
aqueles que quiserem se destacar precisarão prestar mais atenção aos serviços e
produtos que estão oferecendo aos seus clientes.
Outro bom exemplo, que é citado por Porter e Kramer (2005), é o caso da Apple
Computer que doa computadores e oferece suporte a escolas americanas. Seu objetivo é
apresentar sua linha de produtos ao público jovem – seus potenciais consumidores no
futuro. Contudo, ao tomar esta atitude, a Apple também gera benefícios sociais
inquestionáveis para as escolas enquanto transforma os alunos e professores em
consumidores mais sofisticados. A empresa está, assim, adotando uma estratégia que
visa à criação de valor para a organização no longo prazo.
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c) Indústrias Correlatas

A importância dos fornecedores e das indústrias complementares36 para a
competitividade de uma organização sempre deve ser considerada durante o processo de
realização do planejamento estratégico de uma empresa. Isto porque o nível de
competição, o grau de concentração dos fornecedores e o comportamento dos
complementares podem ser determinantes para o bom desempenho da empresa em
questão.
Se a análise deste elo da cadeia produtiva é tão relevante para o planejamento
estratégico, ele não pode ser negligenciado quando da adoção da RASC. O trabalho em
conjunto e a cooperação entre empresas, fornecedores e complementares é capaz de
agregar muito valor econômico e social ao produto.
Nos anos 90, as empresas automotivas norte-americanas adotaram uma
estratégia agressiva em relação aos seus fornecedores, colocando-os uns contra os
outros. Já a indústria japonesa apostou na construção de um relacionamento de longo
prazo com este elo da sua cadeia produtiva. Conseqüentemente, conseguiu obter uma
qualidade superior em seus produtos e dar agilidade ao seu processo de inovação
(GHEMAWAT, 2000). E assim, rapidamente, os carros japoneses tomaram conta do
mercado americano.
As empresas socialmente responsáveis podem melhorar seu posicionamento no
mercado trabalhando e desenvolvendo seus fornecedores. Assim, será criado um
ambiente mais colaborativo, permitindo que as empresas aprofundem o seu
relacionamento e consolidem o seu vínculo. Uma outra alternativa é incentivar pequenas
empresas e empreendedores locais a se tornarem seus parceiros. Ao mesmo tempo em
que se beneficiam, as empresas possibilitam a melhoria da qualidade de vida das regiões
em que operam.

36

Complementares são os participantes da cadeia produtiva de um setor dos quais os clientes compram
produtos ou serviços que complementam a utilidade de um outro produto ou serviço. Por exemplo, a
Nintendo fabrica os consoles para vídeos-game, contudo as empresas que desenvolvem os jogos para os
seus aparelhos são fundamentais para o seu sucesso Se os jogos forem de baixa qualidade ou possuírem
um preço muito elevado, a Nintendo poderá ver suas vendas despencarem e seus estoques aumentarem,
ameaçando a sua própria sobrevivência. (GHEMAWAT, 2005).
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A DaimlerChrysler descobriu que as fibras de coco podem ser utilizadas como
um excelente enchimento para descansos de cabeça e estofamento de seus carros. Ela,
então, contratou pequenas empresas brasileiras para cultivar e fornecer as fibras para
que outras empresas pudessem manufaturá-las e moldá-las em seu formato final. Essa
iniciativa possibilitou a diversificação da safra, a criação de novas fontes de renda,
movimentou a cadeia produtiva local e melhorou as condições de vida da população
rural. Para a DaimlerChrysler, o empreendimento melhorou o seu desempenho em ecoeficiência, além de diminuir seus custos com a matéria-prima utilizada nos enchimentos
e estofamentos (CEBDS, 2004).

d) Condições de Fatores

Os condicionantes de fatores são o quarto elemento do contexto competitivo. De
acordo com Porter e Kramer (2005), para uma empresa alcançar um bom desempenho,
ela depende de funcionários capacitados, de instituições de pesquisa e tecnologia
modernas e de uma infra-estrutura adequada para dar suporte às suas operações.
A RASC possibilita à organização suprir essas necessidades. Em 1999, a Kraft
Foods transferiu sua operação de São Paulo para Curitiba. Por conta disso, era preciso
contratar 3.000 funcionários com experiência no setor de alimentos em apenas 30
meses. Para superar a carência de mão-de-obra especializada, a empresa criou a
Universidade do Alimento.
Em uma parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o governo
estadual e municipal e o Senai, a Kraft Foods está capacitando profissionais na área de
alimentos e criando oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego,
desempregados e pessoas com necessidades especiais. A maioria dos alunos é
contratada pela própria empresa e o restante é acompanhado até ser inserido no mercado
de trabalho (GUIA EXAME, 2002).
Desta forma, investindo na capacitação da população, a Kraft Foods consegue
favorecer aqueles que estavam à margem do mercado, ao mesmo tempo em que garante
a qualidade dos seus futuros funcionários. Cabe ressaltar que este trabalho se apóia na
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parceria e colaboração de diversos agentes sociais. A vantagem desta configuração é o
aproveitamento da experiência de cada um, o que possibilita alcançar melhores
resultados na administração dos recursos envolvidos.
O voluntariado é outra possibilidade da RASC que permite motivar os
empregados. Quando a 3M lançou seu programa de voluntariado, logo foi possível
perceber mudanças no comportamento de seus empregados. Para o diretor de recursos
humanos da empresa, “o trabalho voluntário está ajudando muitos funcionários a
desenvolver a autoconfiança e algumas características de liderança. Isto tem tido um
impacto muito positivo em suas carreiras profissionais” (GUIA EXAME, 2002, p.34).
Um funcionário motivado e com orgulho de trabalhar em uma determinada
empresa se empenha mais e contribui para o sucesso da organização. Uma empresa
capaz de envolver seus funcionários em um compromisso com a ética e a consciência da
responsabilidade social e ambiental está desenvolvendo capacidades únicas que
dificilmente poderão ser copiadas por seus concorrentes. Logo, pode-se dizer que a
organização está pensando e agindo estrategicamente por meio da RASC.

1.2 A Matriz da Virtude

A RASC é, indubitavelmente, um novo modelo de gestão corporativa. Contudo,
embora esse conceito esteja bastante difundido entre os empresários, na prática, muitas
empresas encontram dificuldades em desenvolver essa nova competência.
O primeiro obstáculo é equilibrar o papel social com o sucesso econômico. Se
uma empresa se envolve em iniciativas sócio-ambientais muito dispendiosas e não é
acompanhada por seus concorrentes, ela pode comprometer seus custos e sua saúde
financeira. Por outro lado, se a empresa não percebe suas responsabilidades perante a
sociedade e deixa as questões sociais apenas nas mãos do Governo, talvez perca
mercado, uma vez que deixa de atender a um público cada vez mais consciente.
Surge, então, a necessidade de alinhar a atuação responsável ao dia-a-dia das
organizações, possibilitando a geração de ganhos tanto para as empresas quanto para a
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sociedade. A Matriz da Virtude37 é uma ferramenta simples que permite visualizar de
forma clara as oportunidades de ação sócio-ambiental mais vantajosas do ponto de vista
empresarial (figura 25).
Figura 26 – Matriz da Virtude

Fronteira (Intrínseco)

Estratégico

Estrutural

Práticas
Opcionais

Disciplina
Legal

Fundamentos Civis (Instrumental)
Fonte: Martin, 2005

Ela é composta por quatro quadrantes. Os dois inferiores são os fundamentos
civis. Representam de um lado (esquerdo), os costumes e hábitos da sociedade –
práticas opcionais. Do outro, estão contidos a legislação e os regulamentos (disciplina
legal) aos quais a empresa está submetida. As ações classificadas nesta área da matriz
são quase um pré-requisito para a operação da empresa. Se ela não age em consonância
com as crenças sociais, certamente, será mal vista e enfrentará dificuldades. São
consideradas práticas opcionais, pois não estão formalmente definidas em lei; contudo,
são posturas ancoradas à cultura da sociedade e, por isso não podem ser desprezadas.
Em relação às questões legais, a empresa é obrigada a operar respeitando a legislação da
região em que atua, pois, em caso contrario, estaria sujeita a multas e sanções das
autoridades.
37

A Matriz da Virtude foi desenvolvida pelo reitor da Rotman School of Management, da Universidade
de Toronto, Canadá – Roger Martin.

151

Os dois quadrantes superiores são as fronteiras, pois extrapolam tanto a
legislação existente quanto as práticas culturalmente exigidas. Do lado esquerdo, tem-se
a fronteira estratégica enquanto o lado direito abriga a fronteira estrutural. Os projetos
situados nas fronteiras, geralmente são motivados por valores maiores e intrínsecos dos
gestores da organização.
Na fronteira estratégica, estão ações e projetos em que é possível gerar valor
para a sociedade e também para a empresa. Atuando nesta área, as organizações
recebem o reconhecimento dos seus stakeholders e, desta forma, a atuação social se
alinha à gestão e passa a ser uma oportunidade de a empresa se destacar no mercado.
A fronteira estrutural pode ser, por vezes, um obstáculo à inovação empresarial
(MARTIN, 2005). Essa região concentra as ações que possuem imenso valor social,
mas que dificilmente trarão benefícios aos sócios e acionistas da empresa, ou seja,
podem até ser responsáveis pela erosão do valor da companhia para os seus
proprietários e investidores.
Martin (2005) exemplifica essa situação com o caso da empresa Malden Mills.
Após um incêndio na fábrica, seu proprietário decidiu usar parte do seguro para
continuar pagando seus funcionários enquanto ele reconstruía a empresa. Ainda que não
se possa discordar da importância social desta atitude, a empresa comprometeu a sua
saúde financeira. E pouco tempo depois da sua reabertura, faliu. Ou seja, não obstante o
seu proprietário estivesse imbuído de boas intenções, a sua decisão de manter os
salários de seus funcionários foi além do que a empresa era capaz de suportar,
prejudicando a organização a ponto de ela ter que fechar suas portas.
É importante ressaltar que, embora as ações sociais possam ser classificadas
dentro dos quadrantes da matriz da virtude, os limites entre as quatro regiões não são
fixos. Mesmo as ações que apresentam um caráter mais estrutural podem ser trabalhadas
para se tornarem ações estratégicas. Uma empresa que discorda de determinada prática
já instituída em uma sociedade como, por exemplo, o suborno, sabe que, isoladamente,
não poderá melhorar ou corrigir a distorção. Contudo, a organização pode trabalhar para
mobilizar esforços no sentido de conscientizar seus concorrentes e a sociedade das
conseqüências nocivas desta prática. Assim, a empresa consegue se deslocar da
fronteira estrutural para a estratégica.
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A Procter & Gamble, antes da lei americana contra práticas corruptas no
exterior, já possuía um código de conduta rigoroso que proibia o pagamento de
subornos para angariar negócios fora do seu país. Em um primeiro momento, essa
postura poderia comprometer a competitividade da empresa, já que seus concorrentes
continuariam a adotar tais práticas, além de não trazer benefícios diretos para a
sociedade, já que o suborno e a corrupção continuariam a ocorrer. Contudo, apesar de a
Procter & Gamble estar na fronteira estrutural, ela conseguiu transformar sua atitude
em algo merecedor de reconhecimento público, logo estratégico. O seu pioneirismo,
provavelmente, garantiu melhorias à sua imagem corporativa em todo mundo, mais do
que compensando a perda de competitividade inicial (MARTIN, 2005).
A migração entre os quadrantes também ocorre de cima para baixo. Quando a lei
anti-corrupção foi lançada, a luta individual das empresas contra práticas ilícitas deixou
o quadrante da fronteira estrutural e passou a ser uma nova exigência legal para todas as
empresas norte-americanas com atuação no exterior.
Outro exemplo é o caso dos planos de saúde. No passado, poucas eram as
empresas que os ofereciam aos dependentes de seus funcionários. Com o passar do
tempo, percebeu-se que as vantagens (motivação dos empregados, reconhecimento
social etc.) superavam os custos e logo essa atitude se disseminou no meio empresarial.
Hoje, a oferta de seguros de saúde aos dependentes dos funcionários é algo corriqueiro
e, por isso, não pode mais ser visto como um diferencial competitivo. A empresa que
deixa de oferecer esse benefício é mal vista perante sua força de trabalho e seus clientes.
A migração ocorreu em razão de diversas empresas adotarem a mesma ação.
A cópia é um risco intrínseco das empresas inovadoras. Esse risco também é observado
no que diz respeito a um determinado produto ou serviço. Quando os concorrentes
percebem a inovação de uma empresa e a copiam, o diferencial competitivo da pioneira
é reduzido. Por isso, tanto no que tange ao produto quanto no que diz respeito à gestão
responsável, as empresas devem estar sempre atentas para inovar e atuar na fronteira
estratégica de forma a se destacarem de seus concorrentes.
Existe uma forte tendência que as ações estratégicas migrem para as práticas
opcionais à medida em que outras empresas adotem tais práticas. Já as ações situadas na
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fronteira estrutural tentem a se transformar em disciplina legal devido às pressões
sociais e à atuação governamental.
Contudo, o inverso também pode acontecer. Algumas empresas decidem
transferir suas operações para países em desenvolvimento para poderem usufruir de um
arcabouço legal mais permissivo e exigências sociais menos aparentes. Muitas vezes, a
capacidade do Governo em coibir e fiscalizar práticas nocivas à sociedade e ao meio
ambiente é ínfima e, assim, as organizações podem se beneficiar (no curto prazo) já que
seus custos de operação serão mais baixos.
Entretanto, uma empresa realmente preocupada com a qualidade ambiental e
social não é movida pelas falhas na legislação local. A empresa responsável é gerida e
se baseia em valores éticos mais elevados. Uma organização consciente do seu papel
sabe que nem sempre o que a legislação permite é o correto a ser feito.
Quando uma empresa sai de seu mercado original com o intuito de atuar em
regiões cuja legislação é mais frágil, muitas vezes, ela se esquece das implicações que
isto pode trazer. Sua imagem pode ser abalada, na medida que os consumidores
considerem a atitude meramente oportunista.
O caso Nike é um dos mais conhecidos. Embora a empresa operasse suas
fábricas no sudeste asiático de acordo com os padrões locais, seus consumidores, em
sua maioria, norte-americanos a acusaram de estar nivelando a sua gestão “por baixo”
(MARTIN, 2005). A atitude da Nike em adotar práticas trabalhistas inaceitáveis perante
os americanos foi a principal razão para o desgaste da marca e o forte embargo que seus
consumidores impuseram aos seus produtos.
Cabe ressaltar que a rapidez com que as informações são atualmente divulgadas
é um importante fator em relação ao qual a empresa deve estar sempre atenta. Não são
raros os casos de empresas que tentam parecer responsáveis em países desenvolvidos –
mas que adotam práticas inadequadas e predatórias em países mais pobres – serem
“desmascaradas” pela mídia. Assim, a informação é um excelente instrumento para
inibir esse tipo de “maquiagem” empresarial.
Neste sentido, as diferenças na conduta ética em ambientes distintos
podem estar se reduzindo, especialmente nas empresas mais expostas à
economia global. A economia globalizada, com redes interconectadas, induz as
empresas a agirem dessa forma, pois o risco de sofrerem sanções legais e perdas
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na reputação cresce, já que decisões corporativas transcendem as fronteiras
políticas e culturais dos países (MACHADO FILHO, 2006, p.15).

Desta forma, a matriz da virtude pode oferecer uma grande contribuição na
análise dos riscos e oportunidades empresarial quando da adoção dos conceitos de
responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Esta ferramenta permite analisar
a congruência das ações das empresas e avaliar quais projetos são os mais adequados à
estratégia das organizações.

2. Os Benefícios Empresariais da RASC

Ao longo deste trabalho, foram apresentadas, pontualmente, algumas vantagens
para as empresas em adotar os preceitos da Responsabilidade Social e do
Desenvolvimento Sustentável. Contudo, ainda falta sistematizar os reais benefícios
desta nova postura organizacional.
De acordo com Melo Neto & Froes (1999), as principais vantagens decorrentes
da ação socialmente responsável e ambientalmente saudável são:
a) Valorização da imagem e da reputação empresarial;
b) Motivação dos funcionários;
c) Melhor relacionamento com o Governo e redução da tributação;
d) Melhor entrosamento da cadeia produtiva; e
e) Fidelização dos clientes.

Além destes benefícios, outros também podem ser destacados:
f) Aumento do interesse dos investidores na empresa; e
g) Agilidade para adaptar-se a futuras mudanças e minimização dos riscos.
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O presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew, acredita que “na medida que a
empresa depende cada vez mais do apoio de diversos públicos, a responsabilidade
social é retribuída com o engajamento dos funcionários, a preferência dos
consumidores e dos investidores e o reconhecimento da comunidade” (GRAJEW,
2002a).
As vantagens da RASC para a empresa, muitas vezes, se sobrepõem. É difícil
afirmar, por exemplo, se uma maior lealdade do cliente é decorrente apenas das
características sociais da empresa ou se ocorre devido à maior exposição positiva da
organização na mídia. Entretanto, a despeito desta discussão de causalidade, é notório
que as empresas que adotam verdadeiramente a responsabilidade social como
ferramenta de gestão tendem a ser mais bem-sucedidas (GRAJEW, 2002a), já que
possuem uma perspectiva de continuidade no longo prazo.

a) Valorização da Imagem e da Reputação Empresarial

A reputação corporativa pode ser compreendida como a reação emocional
(positiva ou negativa) de clientes, fornecedores, investidores, empregados e do público
em geral perante o nome da empresa (MACHADO FILHO, 2006). Isto significa que a
imagem da organização depende, basicamente, da percepção de seus stakeholders.
Se for positiva, a reputação organizacional se traduz em agregação de valor para
a empresa. Entretanto, se as partes interessadas interpretam a postura empresarial como
sendo negativa, a má reputação é capaz de corroer o valor corporativo. Diante do
exposto, pode-se afirmar que a reputação é um dos principais ativos intangíveis de uma
companhia. Em sendo um ativo, a imagem empresarial deve ser alvo de constantes
preocupações. Além disto, a sua gestão deve ser conduzida de forma responsável.
A RASC é uma excelente ferramenta que possibilita o gerenciamento da
reputação uma vez que tem como base o diálogo franco e aberto com os stakeholders. O
engajamento com a administração responsável – ambiental e social – contribui para
criação e manutenção do capital reputacional por meio de dois aspectos: criando
vantagens competitivas e minimizando riscos de perdas de reputação (MACHADO
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FILHO, 2006). O modelo de agregação de valor empresarial por meio de ações sociais e
ambientais pode ser observado na figura 26.
Figura 27 – Criação de Valor por meio da RASC
Geração de
Oportunidades
Gestão
Responsável

Aumento do
Valor da
Empresa

Aumento do
Capital
Reputacional
Minimização
dos Riscos

Fonte: Machado Filho, 2006

Cabe destacar, entretanto, que a valorização da imagem organizacional é uma
conseqüência positiva e natural da administração ética e não o objetivo final da mesma.
Quando a RASC é utilizada apenas como uma ação de marketing, ela se esvazia e a
empresa se expõe a alguns riscos como: descrédito e atritos com os stakeholders,
boicote dos consumidores, gastos em ações sociais e ambientais desnecessárias etc.

b) Motivação dos funcionários

Além de uma boa reputação, outro ativo intangível relevante para geração de
valor para a empresa é o chamado capital intelectual de seus funcionários. A
capacitação e o envolvimento dos empregados, alinhados à estratégia corporativa,
permitem à organização diferenciar-se no mercado.
Entretanto, uma grande dificuldade da gestão empresarial é como motivar e
integrar seus funcionários à filosofia da organização de forma a manter ou aumentar o
seu capital intelectual. Stoner e Freeman definem motivação como sendo “os fatores
que provocam, canalizam e sustentam o comportamento de um indivíduo” (STONER &
FREEMAN, 1999, p. 322).
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Diversas teorias da motivação foram desenvolvidas pelos administradores, sendo
a Hierarquia das Necessidades de Maslow (figura 27) uma das mais conhecidas. Essa
teoria discute a motivação humana a partir de uma abordagem em cinco níveis
hierárquicos. Para Maslow, os indivíduos são sempre impulsionados a satisfazer alguma
necessidade (STONER & FREEMAN, 1999).
Figura 28 – Hierarquia das Necessidades de Maslow

Necessidade
de autorealização
Necessidade
de estima
Necessidade de
participação
Necessidade de segurança
e estabilidade
Necessidade fisiológica

Fonte: Stoner & Freeman, 1999, p.324

Na base da pirâmide, estão as necessidades fisiológicas que são as necessidades
básicas indispensáveis para a sobrevivência humana digna (habitação, saúde,
alimentação, etc.) No nível seguinte, encontram-se as necessidades de segurança e
estabilidade que incluem a estabilidade no emprego, estar livre de coações e tratamentos
abusivos e ter regras e regulamentos objetivos e bem definidos.
O terceiro estrato é a necessidade de participação. “A não ser que se vejam como
parte da organização, os funcionários irão sentir-se frustrados por uma necessidade de
participação não atendida e provavelmente não responderão às oportunidades e
incentivos de ordem mais elevada” (STORNER& FREEMAN, 1999, p.324-325).
Os dois níveis restantes estão bastante relacionados (necessidade de estima e de
auto-realização). Todos os indivíduos desejam sentir-se capazes de desenvolver com

158

competência as atividades que lhes são atribuídas, bem como querem ter a sensação de
estar realizando algo relevante para a organização e para a sociedade.
A discussão do conceito e fundamentos da RASC, ao longo deste trabalho,
permite concluir que a ação ética para com os funcionários (público interno) supre estes
cinco níveis da hierarquia das necessidades propostos por Maslow. A responsabilidade
social voltada para os empregados se traduz no pagamento de salários e benefícios
suficientes à sobrevivência digna dos indivíduos e de seus familiares. Está relacionada a
um ambiente de trabalho seguro e saudável e onde possa haver um clima de
colaboração, participação e valorização do esforço dos funcionários.
Diante do exposto, pode-se afirmar que as organizações responsáveis tendem a
conseguir envolver e motivar seus funcionários de forma natural e constante, uma vez
que os critérios para um relacionamento ético estão internalizados na cultura
empresarial. Desta forma, a RASC contribui para o aumento da produtividade dos
indivíduos, para a retenção e atração de talentos e, consequentemente, para a
manutenção do capital intelectual da empresa.

c) Melhor relacionamento com o Governo

Os preceitos éticos das empresas cidadãs impõem o cumprimento das legislações
vigentes, minimizando, assim, os atritos entre poder público e entidades privadas. Por
outro lado, sendo o governo (esfera municipal, estadual e federal) um stakeholder das
empresas, a RASC pode ser utilizada como uma ferramenta para facilitar o
relacionamento entre estes dois agentes.
Existem, na legislação brasileira, algumas leis que incentivam a ação social e
cultural das empresas por meio de benefícios fiscais, a saber: lei 9.249/95; lei 8.313/91;
lei 9.432/97 e outras. Contudo, não é o interesse pelo incentivo – dedução de apenas 2%
sobre o lucro operacional para efeito do pagamento imposto de renda (lei 9.249/95) – o
fator determinante dos investimentos em ações sociais (MELO NETO & FROES,
1999).
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Por isso, pode-se dizer que embora haja a possibilidade de dedução de impostos,
em decorrência dos investimentos sociais, a grande vantagem empresarial na adoção da
RASC é a melhoria do relacionamento entre as entidades e o governo.

d) Melhor entrosamento da cadeia produtiva

Durante muito tempo, a preocupação dos grandes executivos foi a integração
interna de seus processos entre os diversos setores da empresa. Percebeu-se que a gestão
integrada agregava valor, pois reduzia a duplicidade de trabalho e comando e facilitava
o relacionamento e a comunicação entre as áreas, permitindo assim, uma redução dos
custos e uma maior agilidade na tomada de decisão.
Posteriormente, o conceito de integração extrapolou os muros da organização e
hoje é aplicado à cadeia produtiva (fig.28). Para Bowersox & Closs,
O novo surto de interesse recentemente observado com relação à
gerência de relacionamentos está baseado na convicção de que relações
comerciais bem sucedidas têm mais probabilidade de ocorrer quando as
empresas participantes cooperam entre si no planejamento e na operação (2001,
p.90).

Figura 29 – Integração da Cadeia Produtiva: Visão Logística
Fluxo de Informação

Consumidor
Fornecedores de
insumos

Fábrica

Atacadista

Fluxo de Produtos e Serviços

Fonte: Adaptado de Slack et al., 1999
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A complexidade de se construir um relacionamento colaborativo jaz na
necessidade de se compartilhar informações, muitas vezes, estratégicas. Diferentemente,
da integração interna, a integração da cadeia produtiva lida com diversas organizações
em diferentes estágios de gestão. Em conseqüência, a construção de um relacionamento
sólido e consistente depende, basicamente, do desenvolvimento da confiança e do
diálogo entre os elos da cadeia e da existência de um objetivo comum a todos os
participantes.
A RASC incentiva o diálogo e a comunicação entre os diversos stakeholders e
com isso permite a integração entre os elos da cadeia de suprimentos. Este novo modelo
de gestão pode ser um catalisador para a consolidação de um relacionamento calcado na
solidariedade entre as diversas entidades envolvidas na cadeia produtiva.
Em termos puramente logísticos, a integração da cadeia de suprimentos se
justifica, pois será melhor para os participantes se o foco de todos estiver direcionado
para a resolução dos problemas que comprometem o bom desempenho da cadeia. A
cooperação entre elos da cadeia resulta, em última instância, em sinergias que
consequentemente impactam positivamente na competitividade do conjunto.
Extrapolando esta visão e aplicando-a à Responsabilidade Social, é fácil
perceber que a integração da cadeia produtiva, será facilitada se estiver calcada nos
preceitos éticos e responsáveis. Isto porque, organizações engajadas em fazer o que é
correto compreendem a relevância de estabelecer um relacionamento sólido e sincero
entre os elos da cadeia. Essa compreensão lhes permite trabalhar com mais afinco para a
construção e consolidação da confiança entre os participantes.
A figura 29 representa uma nova visão de integração da cadeia de suprimentos
que é baseada no envolvimento dos stakeholders de cada empresa. A vantagem desta
configuração é garantir os benefícios decorrentes da integração logística, perpetuar a
disseminação da RASC ao longo dos elos produtivos e criar sinergias sociais de modo a
maximizar os ganhos para a sociedade. Trabalhando em rede, a cadeia pode desenvolver
projetos que beneficiem a todos e evitar duplicidades e ineficiências na gestão dos
recursos destinados ao desenvolvimento social e ambiental.
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Figura 30 – Integração da Cadeia Produtiva: Visão baseada na RASC

Fonte: Elaboração Própria, 2006

e) Fidelização dos clientes

A Responsabilidade Social e Ambiental vem se tornando, cada dia mais, uma
competência essencial das organizações. Os consumidores mais conscientes de seu
papel na cadeia produtiva exigem um comportamento ético e solidário das empresas.
De acordo com Bowersox e Closs (2001), as empresas atentas às oportunidades
consideram a satisfação do cliente o principal motivo para o seu bom desempenho. Em
geral, é a área de marketing que se preocupa e se relaciona diretamente com os
consumidores. Contudo, constitui um risco para a empresa a centralização da RASC no
setor de marketing, já que este é um modelo de gestão a ser aplicado a toda a
organização38. A utilização da RASC apenas como uma ferramenta de marketing pode
levar a empresa ao descrédito em relação a sua real preocupação com a sociedade e o
meio ambiente.

38

Este tema sera abordado, de maneira mais profunda, na seção 3 deste capítulo. Ele tratará dos riscos
associados à adoção da RASC de forma superficial.
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Por outro lado, a incorporação de uma gestão ética ao dia-a-dia empresarial
permite que a organização cative os consumidores mais exigentes e conquiste e
aprofunde o seu relacionamento com os novos consumidores. “O ponto básico é
entender as necessidades do cliente e desenvolver uma combinação de produtos e
serviços que satisfaça àquelas necessidades” (BOWERSOX & CLOSS, 2001, p.65).
Assim, pode-se afirmar que a gestão social e ambientalmente responsável
trabalha todos os elementos que contribuem para a fidelização do cliente, sejam eles: o
fornecimento de produtos e serviços de qualidade; a boa imagem corporativa; o bom
atendimento pós-venda; a preocupação com a saúde e segurança do consumidor e um
canal aberto e eficiente entre os clientes e a organização.

f) Aumento do interesse dos investidores na empresa

Na seção 3.2 do capítulo 3, já se discutiu o papel dos investidores no sentido de
estimular a prática da RASC pelas empresas. Um dos grandes benefícios para as
empresas com consciência sócio-ambiental é a possibilidade de participar de mercados
como o DJSI, o ISE e o Novo Mercado (índice de governança corporativa) da
BOVESPA e de diversos fundos privados como o Ethical do ABMRO Bank.
De acordo com artigo publicado na Gazeta Mercantil (2006), os mercados
diferenciados vêm se destacando na Bolsa da São Paulo. De 2004 a 2006, o número de
empresas listadas no Novo Mercado (mais alto nível de governança corporativa da
BOVESPA) aumentou de dois para trinta. Esse interesse pode ser justificado, pois
Os executivos e empresários descobriram que o compromisso com a
transparência rende empréstimos mais baratos e prêmio adicional para as ações
negociadas em Bolsa. Vale também o reconhecimento de instituições do
mercado, premiando o esforço contínuo das companhias em se tornarem mais
amigáveis dos clientes, fornecedores, funcionários, governos e, claro,
investidores (GAZETA MERCANTIL, 2006, p.1).

A preocupação social e ambiental das empresas também tem sido reconhecida
por meio de índices específicos. O Dow Jones Sustainability Index – o primeiro deste
tipo a ser lançado – mostra que de 1993 a 2006, o índice obteve desempenho superior ao
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índice geral da Bolsa de Nova Iorque (gráfico 3). O DJSI alcançou uma valorização de
138% enquanto o MSCI (índice de referência global de rentabilidade da Bolsa de Nova
Iorque) subiu apenas 75%, uma diferença de 63 pontos percentuais.
Gráfico 3 – Retorno Total do DJSI contra o MSCI, de Dezembro de 1993 a Abril
de 2006, em US$.

Fonte: http://www.sustainability-index.com , consultado em 14 de Junho de 2006

No Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa apresenta, desde
o seu lançamento (dezembro de 2005), um rendimento acumulado inferior ao
IBOVESPA e ao IGC (Índice de Governança Corporativa) até maio de 2006. O gráfico
4 ilustra esta situação. Esse resultado pode ser justificado pelo fato de esse índice ainda
ser recente.
Até fevereiro de 2006, os resultados obtidos pelo ISE eram superiores aos do
IBOVESPA. A partir de março, o ISE sempre se manteve a baixo do índice referência
da Bolsa de São Paulo. Já a carteira de ações do IGC apresentou a maior rentabilidade
no período de dezembro de 2005 a maio de 2006: 16,77% em relação a novembro de
2005.
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Gráfico 4 – Retorno Total do ISE, IGC e IBOVESPA, de Dezembro de 2005 a
Maio de 2006, em R$
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Fonte: http://www.bovespa.com.br, consultado em 14 de Junho de 2006

Se for considerada apenas a comparação entre o IGC e o IBOVESPA, no
período de junho de 2001 (Lançamento do índice de Governança Corporativa) a maio
de 2006, o IGC obteve uma valorização de 306,86% contra 150,90% do IBOVESPA, ou
seja, parece haver uma geração de valor maior para as empresas que se preocupam com
a questão do bom relacionamento com os investidores e a transparência de seus
procedimentos. Acredita-se que o mesmo venha a ocorrer com o ISE, no longo prazo.

g) Agilidade para adaptar-se a futuras mudanças e minimização dos riscos

A RASC pode ser compreendida como um conceito guarda-chuva que abriga
diversos outros fundamentos de boa gestão empresarial (figura 30). Assim sendo, não é
difícil concluir que a adaptação da empresa a novas exigências do mercado se torna
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mais simples. A empresa, devido ao seu diálogo com os stakeholders, consegue se
antecipar às possíveis crises e com isso evita maiores desgastes com seus públicos de
interesse, sistematizando, assim, um novo modelo de gestão de riscos ao negócio. Uma
resposta rápida e eficiente, em um momento de crise, pode fazer a diferença entre o
sucesso e o fracasso de uma organização.
Figura 31 – A Abrangência da RASC
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Fonte: Elaboração Própria, 2006

A percepção de que o ambiente está se modificando pode se dar de diversas
maneiras: análise dos bancos de dados, relatórios, estatísticas, etc. Contudo, uma das
melhores maneiras de se avaliar estas mudanças é através de um diálogo aberto não só
com os clientes, mas com todos aqueles que, de alguma forma, interferem e/ou sofrem
alguma influência da empresa. Desta forma, a gestão ética permite que a empresa atue
de maneira ágil diante dos desafios impostos por alterações na legislação, na opinião
pública e nas preferências dos clientes e consumidores. Agindo assim, é possível
trabalhar a gestão de risco ao negócio de forma integrada.
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3. Riscos e Desafios da RASC

Os riscos decorrentes da falta de responsabilidade social são muitos. Em tese,
todos os benefícios citados na seção anterior podem se converter em perdas
empresariais, caso a organização negligencie a importância dos seus públicos de
interesse. O sucesso da empresa depende do seu bom relacionamento com os
stakeholders, bem como do respeito ao meio ambiente, do cumprimento da legislação
vigente e, claro, de um bom resultado econômico.
Quando a empresa apenas se interessa em ganhos no curto prazo e, com isso,
prejudica o meio ambiente e, consequentemente, a sociedade, ela está sujeita a sofrer
muitas perdas. Para Schroder e Lourenço (2003), os principais impactos negativos para
a empresa são:
•

Perda da reputação, devido à publicidade negativa;

•

Queda do valor das ações e afastamento dos investidores;

•

Boicote dos consumidores e redução da sua participação no mercado;

•

Pagamento de multas e indenizações;

•

Processos judiciais; e

•

Baixa produtividade dos funcionários.

Cabe ressaltar que existem empresas que apenas adotam algumas ações sociais
isoladas para tentar se passar por socialmente responsáveis. De acordo com pesquisa
realizada pela FIRJAN39 (2002), no estado do Rio de Janeiro, as empresas fluminenses
ainda concentram suas ações de apoio à comunidade em doações de caráter filantrópico.
As doações de materiais é prática comum para 57,8% das empresas participantes
enquanto que as doações em dinheiro são feitas por pouco mais da metade das
companhias entrevistadas, 50,8%.

39

A pesquisa contou com a participação de 577 empresas do Estado do Rio de Janeiro que fazem parte do
cadastro de empresas da FIRJAN.
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Por outro lado, a prestação de serviços à comunidade utilizando o conhecimento
e as competências das empresas é prática de apenas 11,6% das entrevistadas e o
desenvolvimento de projetos e programas sociais pela própria empresa ocorre em
apenas 8% das companhias do grupo. Percebe-se que práticas mais consistentes e
sólidas de RASC não são tão comuns dentre as empresas analisadas. Esse tipo de
posicionamento empresarial, que dá preferência a ações de mais fácil implantação e de
menor envolvimento com a sociedade, pode ser compreendido pelo mercado como
sendo oportunismo e, consequentemente, a empresa será punida por esse tipo de
“maquiagem” social.
Nos Estados Unidos, uma ONG chamada The Green Life publica, anualmente,
um relatório intitulado Don’t Be Fooled: The Ten Worst Greenwashers em que são
expostos casos de empresas mundialmente conhecidas que, de alguma forma, por meio
de sua campanha publicitária, levam a sociedade a crer que elas possuem um
desempenho ambiental exemplar, o que não condiz com a sua realidade. Esse conceito
de greenwash poderia ser traduzido como uma tentativa de camuflar ou maquiar as
ações ambientais e sociais das empresas.
De acordo com Lyon e Maxwell (2005), esse tipo de maquiagem é caracterizado
pela apresentação de dados e informações fora do seu verdadeiro contexto, induzindo a
sociedade a acreditar que a empresa possui uma postura ambiental diferente da que ela
realmente pratica. Ainda segundo os autores, a maquiagem também pode ser
compreendida como a divulgação seletiva de informações positivas sobre o desempenho
ambiental da organização enquanto que os dados negativos são omitidos ou divulgados
de forma a minimizar a sua importância.
Pascowich (2006) conclui que esse tipo de comportamento contribui para o
descrédito da responsabilidade social, já que “são empresas importantes dando atenção
demais à marca e atenção de menos à estratégia e aos resultados sociais das ações,
num nível de superficialidade que indiferencia o “qualquer coisa vale” da propaganda
com a seriedade da ação estratégica socialmente responsável” (PASCOWICH, 2006,
p.3).
Conforme já foi apresentado ao longo deste estudo, o crescimento da
preocupação e do envolvimento do empresariado com as questões ambientais e sociais
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ainda é um movimento recente. Desta forma, muitas iniciativas desenvolvidas pelas
organizações não incorporam verdadeiramente o conceito de sustentabilidade. Além
disso, há uma grande deficiência no que tange à transparência das ações implantadas
pelas empresas, abrindo caminho para a chamada maquiagem de informações
ambientais e sociais.
O relatório Don’t Be Fooled apresenta alguns casos de uso de informações para
induzir a sociedade a acreditar em uma postura empresarial ambientalmente amigável.
Contudo, a análise mais criteriosa das informações mostra que a realidade destas
empresas pode ser diferente.
De acordo com o relatório de 2005, a campanha publicitária da BP em 2003 é
um caso de maquiagem (greenwash). A campanha consiste em apresentar uma pergunta
sobre a industria de energia a um cidadão comum. Após a resposta, um dado relevante
sobre o desempenho ambiental da BP é exposto. O relatório cita o exemplo de uma
jovem que é questionada sobre a necessidade de as empresas de energia buscarem
outras soluções energéticas além do petróleo. Em sua resposta, a jovem sugere que as
empresas do setor devem atentar para a possibilidade de utilizar o gás natural e a
energia solar como formas mais limpas e ambientalmente corretas para suprir a
demanda energética mundial. Em seguida, a propaganda mostra que a BP é líder
mundial no segmento de energia solar.
Essa propaganda pode ser criticada sob diversos aspectos:
I - Quando a empresa expõe a sugestão de um ou outro cidadão, pode estar
tentando criar uma imagem de que há um verdadeiro diálogo entre a organização e a
sociedade, fato que pode não ser verdadeiro.
II – As respostas podem não refletir o que a sociedade realmente pensa sobre o
assunto, além de poderem conter alguns erros. No caso específico desta propaganda, a
resposta da cidadã leva a crer que o uso do gás natural e da energia solar causa o mesmo
impacto no meio ambiente, o que é sabidamente falso.
III – Embora a BP seja realmente líder mundial no segmento de energia solar, a
BP solar está muito longe de ter a importância da BP segmento de petróleo. De acordo
com o relatório, os painéis solares vendidos no ano de 2003 devem, ao longo de suas
vidas úteis, evitar a emissão cerca de 0,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono.
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Por outro lado, o total de dióxido de carbono liberado pelos produtos da BP segmento
de petróleo, apenas no ano de 2003, chegou a 614 milhões de toneladas (BP, 2005).
Este exemplo ilustra como as informações divulgadas sobre a RASC devem ser
analisadas com parcimônia e dentro de um contexto. Assim como os dados econômicos
e financeiros de uma empresa não devem ser interpretados de forma isolada, devendo-se
levar em consideração outras variáveis, o mesmo ocorre com os dados ambientais e
sociais.
Contudo, por ser um movimento ainda recente, muitas empresas ainda não
descobriram como dar ciência à sociedade sobre seus investimentos sociais e ambientais
sem que pareçam oportunistas. É verdade que a estratégia publicitária da BP leva o
público a ter uma visão sobre a empresa que não é totalmente verdadeira.
Por outro lado, apesar de a participação do segmento de energia solar no
contexto da empresa ser pequeno, a BP está trabalhando para conseguir desenvolver
novas soluções energéticas. Assim, há que se dar mérito à companhia por sua iniciativa.
Afinal, a BP surgiu como uma empresa de petróleo e hoje tenta se transformar em uma
empresa de energia. Essa transformação não é uma tarefa simples, porquanto a
companhia já tem muitos recursos (financeiros e humanos) comprometidos com o setor
de petróleo.
O desenvolvimento de competências em um setor mais amplo como o de
energia, que engloba além do petróleo outras fontes, demanda certo tempo. A intenção
da empresa em migrar para um setor mais amplo foi marcada pela mudança do seu
nome de British Petroleum para Beyond Petroleum. Além disso, a mudança de nome
permite à empresa uma imagem mais global, na medida que a desvincula da Inglaterra.
O importante é notar se a intenção da BP irá se refletir em reais mudanças nas
suas operações e se outras formas de energia ganharão espaço ao mesmo tempo em que
a exploração de petróleo contribuir cada vez menos para o sucesso da empresa. Se isso
não ocorrer, então poderá ser dito que a mudança de nome da BP não passou de uma
estratégia de marketing e aí sim, se configurará um grande greenwash.
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4. Análise Crítica dos Relatórios de Sustentabilidade de Empresas de Petróleo

Ao longo deste capítulo, foram discutidas as vantagens da incorporação da
RASC à estratégia e ao cotidiano das empresas. Muito se falou sobre a adoção dos
preceitos de sustentabilidade social e ambiental como forma de obter diferencial
competitivo em relação aos concorrentes. Contudo, para que esse diferencial possa ser
construído, é necessário que a empresa divulgue, de forma idônea – assim como faz
com suas informações contábil-financeiras – seus projetos e ações de cunho ambiental e
social.
Pode-se dizer, que o importante é que a companhia consiga demonstrar a todos
aqueles interessados que está evoluindo no que tange à integração de seus resultados
econômicos, com os ambientais e sociais, isto é, que está buscando gerir seu negócio
com base no tripé da sustentabilidade (tripple bottom line). A divulgação dos relatórios
de sustentabilidade é o meio mais indicado, atualmente, de dar publicidade às ações,
projetos e diretrizes desenvolvidas pelas empresas no contexto da responsabilidade
social.
Esse tipo de relatório é de elaboração voluntária; contudo um número cada vez
maior de empresas o tem publicado. De acordo com Maia Filho, a publicação de
Balanços Sociais, há cerca de cinco anos, contava com a participação de pouco mais de
uma dezena de empresas. Hoje, essa prática é comum a mais de 500 empresas no Brasil
(MAIA FILHO, 2005). Talvez esse crescimento se deva ao fato de esses relatórios
serem um instrumento que torna a gestão da companhia mais transparente (BARBIERI,
2004) e com isso mais responsável perante a sociedade.
De acordo com a GRI (2002) são inúmeras as vantagens da elaboração de
relatórios de sustentabilidade. Dentre elas, pode-se citar:
•

Construção e manutenção do diálogo entre os diversos stakeholders da
empresa;

•

Reforço de parcerias baseadas na confiança e transparência dos
relacionamentos;

171

•

O processo de elaboração destes relatórios auxilia na detecção de
possíveis problemas, permitindo a sua correção antes que se tornem
surpresas desagradáveis.

Não obstante, apesar de ser um documento relevante para as empresas, muitas
dúvidas ainda persistem no que diz respeito a sua elaboração. O formato, os indicadores
utilizados, as questões que são abordadas e o público-alvo do relatório são critérios a
serem definidos por cada organização. Neste contexto, surge uma grande dificuldade de
ordem prática que as companhias devem enfrentar: como elaborar seus relatórios diante
da pluralidade das questões sócio-ambientais, que indicadores escolher, como adequar
seu documento às diversas exigências das culturas às quais podem estar submetidas?
O objetivo desta seção é analisar o último relatório de sustentabilidade de duas
empresas do setor de petróleo. Assim, será possível determinar os pontos fortes e fracos
de cada um, bem como levantar quais indicadores e informações são comuns a eles. A
importância desta análise consiste em tentar captar como as empresas deste setor
entendem a questão da sustentabilidade e o que estão fazendo para atingi-la.
É pertinente ressaltar que este segmento do estudo não se propõe a desenvolver
um modelo de relatório ambiental, social e econômico para o setor de petróleo40. Seu
objetivo, como dito anteriormente, é avaliar a coerência, a estrutura e o foco dos
relatórios de sustentabilidade de duas empresas do setor de petróleo.

40

O trabalho de elaboração de indicadores econômicos, sociais e ambientais específicos para o setor de
petróleo foi desenvolvido por Sérgio Pinto Amaral em sua tese de doutorado – Estabelecimento de
Indicadores e Modelo de Relatório de Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica: Uma Proposta
para a Indústria de Petróleo Brasileira. Este trabalho está disponível no site do PPE (Programa de
Planejamento Energético da COPPE / UFRJ), http://www.ppe.ufrj.br.
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4.1 As Empresas Selecionadas

A indústria do petróleo é um setor que por definição não é sustentável no longo
prazo, já que se baseia na extração de um recurso natural que não é capaz de se renovar
dentro da escala humana de tempo. Segundo Geller (2003), a produção americana de
petróleo atingiu seu ápice na década de 1970 e, a partir de então, caiu cerca de 3% ao
ano até 2000. De acordo com o autor, o mesmo deverá ocorrer com a produção mundial
do petróleo.
Diante deste cenário, o desafio da responsabilidade social e ambiental para as
empresas deste setor torna-se ainda maior. Além disso, o esgotamento deste recurso põe
em risco a existência das próprias companhias. O interesse em analisar os relatórios de
empresas deste setor derivou da constatação deste conflito.
As empresas selecionadas para participar deste estudo são a Petrobras e a BP. A
escolha da Petrobras se deve à importância que esta empresa tem na economia
brasileira. A presença da BP se justifica por ser uma empresa considerada benchmark no
contexto social e ambiental e que, além disso, participa do índice de sustentabilidade
Dow Jones.
Todo material utilizado nesta análise é decorrente de pesquisa realizada nos
sites41 das empresas em questão.

4.1.1

A Petrobras

A Petrobras é uma empresa brasileira do setor de petróleo e gás que atua de
forma integrada nos segmentos de exploração, produção, refino, transporte, distribuição,
comercialização de petróleo e derivados, produtos petroquímicos, gás natural e energia.
De acordo com a Petroleum Intelligence Week é hoje a 14ª empresa de petróleo no
mundo. Está presente em 21 países. Na América Latina ocupa posição de destaque,
enquanto no Brasil é líder do mercado no setor em que atua (PETROBRAS, 2005).

41

Petrobras: http://www.petrobras.com.br; BP: http://www.bp.com
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A missão da empresa já integra os resultados econômicos positivos com uma
postura responsável tanto na esfera ambiental quanto na social. Sua missão é:
Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nas
atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos mercados nacional e internacional,
fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos seus clientes e
contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. (PETROBRAS,
2005, p.6)

Seu relatório, intitulado Balanço Social e Ambiental 2005, está estruturado
segundo os 10 princípios do Pacto Global42. Assim sendo, o foco do relatório está
concentrado nas questões que envolvem os direitos humanos e as relações trabalhistas.
Apesar de a apresentação do relatório seguir os princípios do Pacto Global, ao
final do documento são apresentados o Balanço Social no formato IBASE e uma
extensa matriz que consolida as informações apresentadas de acordo com diversas
iniciativas, tais como: GRI, DJSI, o BS do IBASE, os Indicadores Ethos 2005, os
Indicadores Ethos 2005 para o setor de Petróleo e Gás e o Relatório de Sustentabilidade
proposto pelo CEBDS.
Essa matriz é bastante interessante, pois permite localizar rapidamente os temas,
de acordo com a iniciativa desejada. Além disso, essa forma de apresentação facilita a
comparação dos resultados com os de outras empresas ou até mesmo com relatórios
anteriores da Petrobras. Mais ainda, a elaboração desta matriz demonstra uma
preocupação da empresa em se adaptar aos mais variados formatos de relatórios de
sustentabilidade disponíveis.
O relatório pode ser dividido em 6 grandes seções ou grupos:

42

•

Apresentação geral

•

Direitos Humanos

•

Meio Ambiente

•

Transparência

•

BS IBASE e prêmios recebidos

Os princípios do Pacto Global (Global Compact) foram enunciados na seção 3.2 do capítulo 4 desta
dissertação.
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•

Matriz de Indicadores

No primeiro segmento, são apresentados a carta do presidente, informações
gerais sobre a empresa e alguns indicadores de desempenho econômico ao longo do ano
de 2005. Neste segmento, também estão presentes a missão e a visão da empresa. A
grande crítica a essa parte do relatório se dá pela apresentação da maioria das
informações apenas ao longo do texto. Não há gráficos ou ilustrações para facilitar a
compreensão dos dados. Adicionalmente, os dados, muitas vezes, são apenas
comparados com os resultados do ano anterior, ou ainda, são apenas apresentados para o
ano de 2005. Desta forma, não é possível visualizar uma evolução histórica das
informações explicitadas.
A segunda parte do relatório discorre sobre questões voltadas para o respeito aos
direitos humanos. O debate deste tema consome cerca de 40% do documento. A
Petrobras, em 2005, investiu quase R$ 150 milhões em projetos sociais. Os projetos
fazem parte do Programa Petrobras Fome Zero e se concentram nas seguintes áreas:
educação e qualificação profissional de jovens e adultos, geração de emprego e renda,
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, empreendimentos sociais e
voluntariado corporativo. Atualmente, os projetos são escolhidos por meio de seleção
pública que conta com a divulgação de um edital. A avaliação dos projetos é feita por
um grupo de pessoas idôneas de acordo com os critérios divulgados no edital. Cabe
ressaltar que esse processo traz transparência aos investimentos sociais da empresa. O
gráfico 5 apresenta as principais áreas de investimento social da Petrobras.
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Gráfico 5 – Investimentos Sociais da Petrobras Holding
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Legenda
A Educação e qualificação profissional de jovens e adultos
B Geração de emprego e renda
C Direitos da criança e do adolescente
D Empreendimentos sociais
E Assistência e tratamento de pessoas especiais
F Repasse ao Fundo para Infância e a Adolescência

Fonte: Adaptado de Petrobras, 2005

O grande investimento da empresa foi na capacitação de jovens e adultos com
investimentos que representaram 33,% do total despendido com a área social. Contudo,
o segundo maior investimento foi com o simples repasse para o Fundo para a Infância e
a Adolescência, ou seja, uma ação que demanda pouco esforço e empenho da empresa.
Dentro da apresentação dos projetos sociais da Petrobras que se relacionam com
o 1º princípio do Pacto Global, ainda são abordados temas referentes à diversidade
(valorização do idoso, igualdade racial e de gênero, valorização de pessoas com
deficiências e direito dos indígenas). É relevante destacar que os projetos apresentados
estão ligados às comunidades em que a empresa atua e à sociedade em geral.
A Petrobras é a empresa brasileira que mais investe em patrocínios e em projetos
culturais. O Projeto Petrobras Cultural destinou, apenas no ano de 2005, mais de R$ 240
milhões. Por fim, ainda na linha dos patrocínios, têm-se os investimentos esportivos que
contaram com R$ 9 milhões de apoio.
As principais críticas a este segmento do relatório dizem respeito à falta de
dados dos anos anteriores e à falta de dados que ultrapassem a dimensão monetária do
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indicador. Não são apresentados resultados da percepção dos beneficiados pelas ações
em relação aos projetos. Enquanto os projetos sociais contaram com um investimento de
R$ 150 milhões, os patrocínios culturais e esportivos foram responsáveis pelo dispêndio
de mais de R$ 250 milhões. Embora, o patrocínio da cultura e de eventos esportivos seja
importante, a participação da empresa no intuito de auxiliar a diminuição das distorções
sociais poderia ser muito mais relevante.
O segundo princípio do Global Compact dispõe sobre a não cumplicidade da
empresa em abusos e violações dos direitos humanos. Neste sentido, a Petrobras
explicita iniciativas e mecanismos legais e contratuais que ela desenvolveu para evitar a
contratação de empresas com dívida no pagamento do FGTS de seus empregados, que
não possuam políticas estruturadas de saúde, meio ambiente e segurança (SMS) e que
utilizem qualquer forma de mão-de-obra em estado degradante, bem como mão-de-obra
infantil.
Nesta seção, são discutidos a política de recursos humanos da empresa, os gastos
com a força de trabalho bem como alguns indicadores de SMS. No que tange aos
indicadores de SMS, pode-se dizer que poucos são apresentados e que em muitos deles
não há uma explicação sobre a sua evolução e nem a justificativa para o índice estar em
um determinado patamar. A empresa não debate o porquê de o número de fatalidades
dos empregados (a partir de 2001) ser sempre muito menor do que o número de morte
dos empregados contratados. Essa discussão é relevante, uma vez que o número de
funcionários contratados da Petrobras é cerca de três vezes mais do que os empregados
da empresa. Além disso, o número de fatalidades, para os contratados, vem se mantendo
constante, enquanto que para os empregados, esse indicador sofreu reduções sucessivas
até atingir o patamar de nenhuma morte no ano de 2005.
O terceiro princípio está relacionado à liberdade de associação dos empregados e
ao direito à negociação coletiva dos mesmos. A Petrobras possui um dialogo aberto com
a Federação Única dos Petroleiros (FUP). A não existência de movimentos de greve nos
últimos anos corrobora essa tese.
O quarto e o quinto princípio versam, respectivamente, sobre a eliminação de
trabalho forçado e compulsório, e erradicação de trabalho infantil.
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O sexto princípio aborda a questão da discriminação em relação ao empregado e
ao cargo que ele ocupa. A maior ênfase do relatório está no combate à desigualdade
entre homens e mulheres. Contudo, é apresentada uma tabela em que são comparadas as
remunerações entre os gêneros na Petrobras e em suas subsidiárias e consistentemente
os salários femininos são menores do que os dos homens. Nenhuma justificativa para
esse fato é colocada. Outra abordagem diz respeito à integração e ao respeito de
funcionários portadores do HIV/AIDS. Não é discutida a discriminação racial e nem a
questão do preconceito cultural e religioso.
O terceiro grande bloco do relatório trata do tema Meio Ambiente. Neste grupo
são discutidos os princípios 7 a 9 do Pacto Global. No princípio 7, são apresentadas as
diretrizes corporativas de SMS, a política de contratação de serviços com base na
análise ambiental da empresa contratada e as certificações ambientais da Petrobras. Na
seção do principio 8 (responsabilidade ambiental), são apresentados os resultados da
Petrobras com relação ao meio ambiente. Embora a empresa apresente dados de
consumo que mostram a redução do consumo energético por barril produzido ou metro
cúbico de gás natural, os dados presentes na tabela sobre consumo de combustível não
são explicados. Alguns itens como gasolina e óleo combustível tiveram seu consumo
diminuído, por outro lado, óleo diesel, gás natural. GLP, gás de refinaria e coque de
craqueamento tiveram seus valores aumentados.
A empresa ainda não possui um sistema capaz de monitorar e consolidar os
dados referentes ao consumo de água. A implantação de um sistema com esse propósito
está previsto para 2007. Em relação ao consumo energético, o relatório apresenta uma
tabela com valores para as respectivas fontes, mas também não há qualquer explicação
sobre os dados da tabela.
Os indicadores de emissões atmosféricas diretas contemplam diversos poluentes.
Contudo, para todos eles são apresentados dados apenas para o ano corrente. Não é
possível avaliar se a empresa está conseguindo reduzir as suas emissões para a
atmosfera. Outro ponto de crítica consiste na própria apresentação dos dados. Os dados
referentes aos poluentes responsáveis pelo agravamento do efeito estufa como o gás
carbônico e gás metano são apresentados ao longo do texto, dificultando a sua
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localização. Ainda em relação às emissões, a Petrobras não divulga estimativa para
quantificar os poluentes emitidos por seus produtos.
Os dados de vazamentos são apresentados em um gráfico de série histórica.
Todavia, mais uma vez, os valores não são explicados. Para um leitor leigo, pode não
ser trivial perceber que a enorme quantidade de óleo que vazou no ano de 2001 está
relacionada aos graves acidentes ocorridos na REDUC (RJ) e no sul do Brasil.
O relatório ainda aborda a questão dos resíduos sólidos, da preservação e
restauração do meio ambiente, e programas ambientais da empresas (projetos e
educação).
O último princípio da seção meio ambiente é o nono que trata do
desenvolvimento de tecnologias limpas que não agridam o meio ambiente. Informações
sobre produção de Diesel 75% menos poluentes e investimentos em fontes renováveis
são apresentados. No entanto, mais uma vez, não há uma análise histórica das
informações e muitas das iniciativas não têm seus dados incluídos no relatório.
Na esfera da transparência, o relatório traz a estrutura organizacional da
empresa, sua política de atuação corporativa, o seu relacionamento com os investidores,
o diálogo com os stakeholders e as políticas anticorrupção e anti-suborno.
A análise criteriosa o Balanço Social e Ambiental da Petrobras do ano de 2005
reflete a importância que este tema tem adquirido na empresa. Contudo, muito ainda
falta para que o relatório efetivamente se torne um mecanismo de prestação de contas da
Petrobras para com seus diversos públicos de interesse. Frequentemente, ao longo do
documento, foram apresentados dados sem a preocupação de compará-los com os
valores dos anos anteriores ou de até mesmo mostrar o significado dos valores por meio
de comparações com dados mais presentes na vida dos cidadãos comuns.
Por outro lado, é possível perceber que a empresa está se reorganizando para
incluir a Responsabilidade Social e Ambiental na sua estrutura. Em 2005, foi criado o
Comitê Gestor da Responsabilidade Social e Ambiental, composto por 12 gerentes
executivos de diversas áreas da Holding, um consultor da presidência e os diretores das
subsidiárias. Além disso, foi criada a gerência de Responsabilidade Social e aos cursos
de formação e reciclagem dos funcionários foi incluída a disciplina de Ética de
Responsabilidade Social.
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Essas ações demonstram a preocupação da empresa com o tema. Entretanto,
ainda é preciso aprimorar os relatórios divulgados ao público, apresentando de forma
clara, questões relevantes às diversas partes interessadas. A tendência, pela própria
criação de uma gerência e um comitê encarregados de incorporar a RASC de forma
sistemática à empresa, é que a Petrobras, cada vez mais, aprimore suas ações, seus
indicadores e seus sistemas de monitoramento. Consequentemente, a qualidade dos
relatórios também será melhorada.

4.1.2

A BP

A BP é uma das maiores empresas inglesas e um dos maiores grupos do setor de
petróleo do mundo. Opera globalmente e está presente em mais de 100 países, sendo
que a exploração e a produção se concentram em 26 deles. Cerca de 40% dos seus
ativos estão nos Estados Unidos enquanto 25% deles se localizam na Inglaterra ou em
outras nações européias. A BP opera nos seguintes seguimentos: (i) Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural; (ii) Refino e Comercialização e (iii) Gás, Recursos
Renováveis e Energia.
O Relatório de Sustentabilidade da BP em 2005 pode ser dividido em cinco
grandes partes:
•

Introdução

•

Operação Responsável

•

BP e as Mudanças Climáticas

•

BP e o Desenvolvimento

•

Tabelas Resumos

Na primeira parte, estão a carta do presidente aos leitores, as principais
conquistas e os desafios enfrentados pela empresa no ano de 2005. São discutidos
também alguns tópicos relevantes na indústria de energia e uma visão geral da empresa
é apresentada.
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O segmento seguinte do documento aborda o tema responsabilidade operacional.
São apresentados sub-seções que exploram o modo de operar da empresa, o diálogo e o
envolvimento, a segurança e a integridade operacional, a gestão ambiental e o
relacionamento com as pessoas.
De acordo com o relatório, o objetivo da BP é atuar no sentido de maximizar o
valor para os acionistas no longo prazo por meio da comercialização dos seus produtos e
serviços (BP, 2005). Embora o relatório ressalte que esse objetivo agrega o conceito da
sustentabilidade, pois aborda a questão do valor do longo prazo, é possível perceber
que, na realidade, este objetivo peca na questão da sustentabilidade pois seu foco ainda
é a criação de valor apenas para os acionistas (shareholders) e não para as partes
interessadas (stakeholders).
Em relação ao seu envolvimento com a comunidade, a BP afirma dispor de
mecanismos formais para ouvir e atender as queixas e reclamações das comunidades nas
quais ela está inserida. De acordo com o relatório, atualmente, as comunidades são
ouvidas antes mesmo do início da construção de novas instalações. Desta forma, a
empresa evita futuros conflitos e ainda possibilita a construção de um relacionamento
duradouro com as pessoas da comunidade.
O ano de 2005 foi um ano ruim para a BP no que diz respeito aos indicadores de
segurança laboral. Devido a um grande acidente na refinaria do Texas (EUA), em que
15 pessoas morreram e diversas ficaram feridas, o indicador de fatalidade da empresa
foi o pior, desde 1999. O número de mortes que em 2004 foi de 13 (empregados e
contratados), no ano de 2005 chegou a 27, um aumento de mais de 100%. Contudo,
apesar deste grave acidente, o indicador de afastamento em conseqüência do
desempenho da atividade laboral se manteve constante em relação ao ano anterior.
Devido ao acidente do Texas e outros pequenos incidentes, a BP foi multada em
US$ 21,3 milhões. Foram cerca de 300 alegações de descumprimento das normas de
segurança americana. Embora a empresa tenha pago a multa, ela não concorda com as
referidas alegações e nem com a forma como elas foram caracterizadas pela OSHA
(Occupational Safety and Health Administration).
A preocupação da empresa com a gestão ambiental foi expressa com a
elaboração de princípios para uma operação ambientalmente saudável. Um dos
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princípios prevê a redução da pegada ecológica da empresa, ou seja, minimização dos
impactos causados pela sua operação.
No ano de 2005, a emissão de gases de efeito estufa43 foi 3,7 Mte (milhões de
toneladas equivalentes de CO2) menor do que no ano anterior. Segundo o documento, o
crescimento das atividades da empresa proporcionou um aumento de emissão de 2,9
Mte. Contudo, novos projetos de seqüestro de carbono possibilitaram a retirada de 0,9
Mte, alterações na metodologia de cálculo das emissões permitiu a redução de mais 2,2
Mte e finalmente, devido aos problemas relacionados aos furacões que atingiram os
EUA e outras questões, que deixaram algumas instalações paradas temporariamente, foi
possível reduzir em mais 3,5 Mte as emissões de GEE.
Cabe ressaltar que o não funcionamento das instalações foi uma operação
inesperada e não planejada pela BP. Se não houvessem ocorrido tais incidentes, a
emissão de GEE seria basicamente a mesma do ano anterior. Isto quer dizer que boa
parte da redução de 3,7 Mte em relação a 2004 só foi possível devido a fatores exógenos
à empresa.
O último grupo desta seção trata do relacionamento com os empregados. É
exposta a importância do conhecimento do código de conduta pelos funcionários da
empresa (cerca de 96% dos trabalhadores têm acesso ao documento) e a relevância da
existência de um canal de denúncias e reclamações em que os funcionários não
precisem se identificar. Embora esta seção aborde os temas de seleção, retenção e
desligamento de funcionários, não são apresentados quais são os benefícios a que os
funcionários têm direito e nem tão pouco a postura da empresa em relação a
funcionários que estão em processo de aposentadoria.
O terceiro grande segmento do relatório da BP discorre sobre o papel da empresa
no contexto das mudanças climáticas. Para BP, o desafio para o futuro é fornecer a
energia necessária ao bem-estar da sociedade, de forma sustentável. De acordo com
projeções, até 2020 a demanda energética global aumentará 40% (BP, 2005). A empresa
acredita ser viável suprir a demanda com uma energia mais limpa e por isso investe no
desenvolvimento e na distribuição de combustíveis e produtos energéticos com baixo
teor de carbono.
43

Gases de Efeito Estufa também são conhecidos como GEE.
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A BP Energia Alternativa foi criada em 2005 e concentrará seus esforços na
geração e distribuição de energias mais limpas como energia solar e eólica e à base de
hidrogênio e de gás natural. Além disso, a empresa trabalha com projetos de seqüestro
de carbono.
Um dos maiores impactos ambientais da indústria de petróleo é a emissão dos
gases poluentes em conseqüência da queima dos combustíveis. A BP, desde 2003,
monitora a emissão derivada de seus produtos. A quantidade de gases de efeito estufa
em decorrência dos produtos da BP foi estimada, em 2005, em 570 Mte, ou seja, mais
de sete vezes, a emissão proveniente da operação da empresa naquele mesmo ano
(78Mte). No entanto, ano a ano, esse valor está sendo reduzido. A explicação possível é
o desenvolvimento e a comercialização de combustíveis menos poluentes.
Com objetivo de minimizar os impactos que seus produtos causam ao meio
ambiente, a BP investe na produção de bio-combustíveis e de lubrificantes que
aumentem a eficiência do motor, possibilitando, assim, a redução no consumo de
combustível. No campo da geração de energia, a empresa vem investindo na produção,
em escala, de equipamentos para aproveitamento de energia solar e iniciou a produção
de energia eólica. Sua capacitada instalada para produção deste tipo de energia é de
30 MW, mas pretende até 2008 passar a gerar 450MW.
Ainda no campo das energias alternativas, a BP possui uma planta de produção
de hidrogênio à base de recursos fósseis (carvão, petróleo e gás natural). O projeto de
Peterhead (Escócia) é capaz de gerar 475MW, energia suficiente para abastecer mais de
700.000 lares ingleses. Durante o processo de produção do hidrogênio é gerado como
um sub-produto o CO2. O gás carbônico gerado é quase totalmente aprisionado (cerca
de 90%) nos poços de petróleo por meio de um processo de injeção. Assim, além de
evitar que grande parte do gás gerado seja lançada na atmosfera, o aumento da pressão
dentro do poço faz com que o fator de recuperação do mesmo aumente. A quantidade de
CO2 capturada e armazenada permanentemente é de 1,8Mte ao ano.
De acordo com o relatório, se essa tecnologia for utilizada para suprir pelo
menos 5% da demanda energética estimada para 2030, será possível seqüestrar 500Mte
por ano, ou seja, seria o equivalente a retirar das ruas 100 milhões de carros por ano.
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A companhia também apresenta em seu relatório um espaço destinado à
discussão do seu papel como agente promotor de desenvolvimento mundial. Essa é a
quarta seção do documento. A BP entende que devido ao seu tamanho e influência
global, ela pode contribuir para o desenvolvimento social das áreas em que atua.
Segundo o relatório, a empresa vem se esforçando para desenvolver
fornecedores locais, uma vez que há benefícios tanto para a BP quanto para a
comunidade. Para BP, a grande vantagem é a redução de custos de suprimento enquanto
que para comunidade o benefício é a geração de emprego e renda, além do
desenvolvimento de capacidades locais.
Outra ação social relevante é a abertura de micro-créditos a baixos juros para as
populações que são afetadas pelas atividades da BP. É interessante notar que a taxa de
inadimplência é bastante reduzida enquanto a taxa de antigos clientes que retornam a
essa modalidade de crédito é bastante alta.
No ano de 2005, foram gastos US$ 80 milhões em investimentos sociais diretos
nas comunidades, contudo, de acordo com o relatório, apenas US$0,6 milhões foram
investidos em projetos para levar energia a locais remotos. Entretanto, o relatório tornase um pouco dúbio neste ponto. Em um tópico posterior, dedicado somente ao tema
acesso à energia, a BP estima ter beneficiado mais de dois milhões de pessoas, nos
últimos cinco anos, levando energia segura, confiável e renovável por meio dos seus
projetos de eletrificação solar.
O investimento de U$ 600 mil parece pouco diante dos inúmeros projetos
apresentados pela BP neste campo. As hipóteses levantadas para essa possível
contradição é que os projetos desta área (acesso à energia) estejam sendo apresentados
de forma agregada, não respondendo somente ao ano de 2005 ou que o investimento
reduzido se deva a um projeto específico que não foi claramente explicado no texto.
É interessante ressaltar que, muitas vezes, as empresas escolhem atuar
socialmente apoiando projetos de educação, saúde e esporte, uma vez que podem
utilizar o know-how de entidades especializadas e assim, de certa forma, se envolvem
menos em suas ações. A implantação deste tipo de projeto torna-se mais simples.
Entretanto, as empresas podem fazer a diferença se desenvolverem projetos
baseados em suas competências centrais, dentro do setor em que operam. Por outro
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lado, tal comprometimento pode se tornar muito custoso em termos monetários e de
tempo despendido. Chama atenção o fato de a BP trabalhar e desenvolver tecnologias
em soluções energéticas e, aparentemente, ter investido tão pouco para levar energia, no
ano de 2005, a quem não dispõe dela.
Ao final desta seção é apresentada uma tabela com o histórico dos últimos cinco
anos dos principais indicadores discutidos ao longo do documento. Também são
discutidos alguns resultados presentes no relatório. Por fim, a auditoria independente faz
algumas considerações sobre o documento.
Da mesma forma que a Petrobras, a BP disponibiliza ao final do seu relatório
uma tabela com os indicadores utilizados e sua localização no documento. A empresa
adota o GRI, o Pacto Global e o IPIECA/API Oil and Gás Industry on Voluntary
Sustainability Reporting 2005.

4.2 Análise Comparativa dos Relatórios

A estrutura dos dois relatórios é bastante distinta. Enquanto a Petrobras organiza
suas informações de acordo com os princípios do Pacto Global, a BP apresenta seus
resultados a partir de três grupos temáticos: segurança operacional, mudanças climáticas
e desenvolvimento.
Apesar de algumas diferenças, eles apresentam também algumas similaridades.
A BP, assim com a Petrobras, se preocupa em relacionar o Pacto Global aos indicadores
apresentados. Além disso, os dois documentos se baseiam no modelo GRI para
apresentação dos seus indicadores. O quadro 21 expõe os indicadores GRI adotados
pelas duas empresas.
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Quadro 21 – Indicadores GRI adotados pela Petrobras e pela BP
TEMA - GRI

#
1

Visão Estratégica

2

Perfil

3

Estrutura de Governança e Sistemas de Gestão

3.1 – 3.8

Estrutura de Governança

3.9 – 3.12

Engajamento das Partes Interessadas

3.13 – 3.20

Políticas Abrangentes e Sistemas de Gestão

EC

Consumidores

3–4

Fornecedores

5

Empregados

6–7

Investidores

8 – 10

Setor Público

EM

Indicadores Ambientais

1–2

Materiais

3–4

Energia
Água

6–7

Biodiversidade

8 – 13

Emissões, Efluentes e resíduos

14 - 15

Produtos e Serviços

16

BP

z
z

z
z


z
z



z

z
z
z
z
z





z

z
z
z

z
z
z

|

Indicadores Econômicos

1–2

5

Petrobras

Concordância


z





Indicadores Sociais
LA

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

1–2

Emprego

3–4

Trabalho/ Relações de Administração

5–8

Saúde e Segurança

9
10 - 11

Treinamento e Educação
Diversidade e Oportunidades

HR

Direitos Humanos

1–3

Estratégia e Administração

4

Não discriminação

5

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

6

Trabalho Infantil

7

Trabalho Forçado e Compulsório

z

z
z
z




z

z
z
z
z
z


z




|
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Quadro 21 – Indicadores GRI adotados pela Petrobras e pela BP
TEMA – GRI (continuação)

#
SO

Petrobras

BP

z
z
z

z
z
z

z
z
z

|
|
|

Sociedade

1

Comunidade

2

Suborno e Corrupção

3

Contribuições Políticas

PR

Responsabilidade sobre o Produto

1

Saúde e Segurança do Consumidor

2

Produtos e Serviços

3

Respeito à Privacidade
Legenda:
z - Reporta totalmente
 - Reporta parcialmente
| - Não reporta

Fonte: Elaboração Própria, com base em GRI (2002), Petrobras (2005) e BP (2005), 2006

Embora, a princípio, pareça que a qualidade do relatório da BP seja inferior a da
Petrobras, a BP comunica em seu documento que muitos dos indicadores não
reportados, ou parcialmente discutidos em seu relatório estão disponíveis em seu site na
internet.
A não apresentação de metas para os indicadores foi uma dificuldade encontrada
na análise dos relatórios. O problema foi sentido em maior intensidade no documento da
Petrobras. Ainda no relatório desta empresa, houve certa dificuldade na interpretação
das informações apresentadas, uma vez que, muitas vezes, não havia explicações
suficientes sobre os gráficos e tabelas ou porque as informações eram disponibilizadas
apenas ao longo do texto e sem comparação com dados de anos anteriores.
Em relação aos dados da BP, pode-se dizer que sempre que possível eram
apresentados em forma de gráficos ou tabelas, com as informações sendo explicadas ao
longo do texto. Em termos de estrutura, a crítica é para a falta de explicação para a não
apresentação total dos dados solicitados pela GRI. Além disso, o relatório se concentra
apenas nos indicadores essenciais.
A Petrobras, por outro lado, procurou destacar não somente os indicadores
essenciais da GRI, mas também os adicionais. Não obstante, a empresa ainda se
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preocupou em agregar a esse indicadores outros de diversas iniciativas relevantes no
Brasil e no mundo.
No que tange à ação das empresas, é possível destacar que embora a BP seja
uma empresa maior do que a Petrobras, os investimentos sociais da primeira foram
cerca de metade dos da segunda. Enquanto a BP destinou a projetos sociais U$80
milhões, a Petrobras, no mesmo período, em ação social e cultural, investiu R$ 400
milhões. Por outro lado, boa parte dos montantes disponibilizados pelas duas
companhias para atuação social se concentrou em projetos mais simples como
patrocínios ou doações a entidades humanitárias.
Conclui-se, pois, que embora as duas empresas já se preocupem com o papel que
desempenham na sociedade, seus relatórios e suas ações precisam ser aprimorados para
incorporar por completo os conceitos de Responsabilidade Social e Desenvolvimento
Sustentável.

5. Resumo do Capítulo

Este capítulo avaliou a RASC enquanto modelo de gestão empresarial. A
administração focada na ética e no respeito às diversidades possibilita que a organização
se posicione competitivamente em um mercado cada vez mais exigente. Neste sentido, a
preocupação com a sustentabilidade e o desenvolvimento social podem e devem ser
alvo das estratégias corporativas.
O Contexto Competitivo de Porter e a Matriz das Virtudes são algumas
ferramentas que possibilitam avaliar estrategicamente os riscos e as oportunidades da
atuação social e ambiental da empresa. Sabe-se que tais análises são complexas, pois
dependem de diversos fatores. Assim, a utilização das ferramentas apresentadas é
importante, já que elas auxiliam e facilitam sistematização das variáveis envolvidas.
Foram destacados os principais benefícios e perdas provenientes da postura
social adotada pela empresa. Se, por um lado, a incorporação da ética à gestão permite à
empresa se destacar no mercado, por outro, a falta de preocupação com o meio ambiente
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e com a sociedade pode render à organização perda de valor e desgastes em sua
imagem, principalmente se a empresa for identificada como uma greenwasher.
No intuito de expor, na prática, o que as organizações estão fazendo pela RASC,
foram analisados os relatórios de sustentabilidade do ano de 2005 de duas empresas, a
Petrobras e a BP. O estudo das duas companhias do setor de petróleo se deveu ao fato,
de, a princípio, esse setor ser insustável, dada a natureza da sua atividade. Foi possível
perceber que os relatórios, embora guardem algumas semelhanças, são distintos nos
enfoques dados. Contudo, ambos necessitam ser aprimorados.
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CONCLUSÃO

A Responsabilidade Ambiental e Social Corporativa e o Desenvolvimento
Sustentável são temas que vêm ganhando destaque não apenas no meio empresarial,
mas também nos círculos acadêmicos e na mídia. A importância destes assuntos pode
ser justificada pelo aumento das desigualdades sociais em âmbito global e das
conseqüências cada vez mais severas dos desgastes causados ao meio ambiente.
É sabido que uma sociedade mal estruturada consome predatoriamente seus
recursos e não destina corretamente os rejeitos oriundos da atividade humana, causando
assim impacto ambiental. Por outro lado, um meio ambiente devastado pode não ser
capaz de atender às necessidades humanas quer seja como supridor de recursos quer
seja como depósito de resíduos. Consequentemente, manifestar-se-ão conflitos sociais
decorrentes da pobreza e da miséria.
A solução para esta situação de crise não pode partir apenas de um único agente.
Os problemas em questão exigem a colaboração dos mais diversos atores sociais e
dentre eles, a participação do setor empresarial se mostra bastante relevante. Uma vez
que muitas organizações operam em escala global, a disseminação de práticas mais
consistentes em prol do meio ambiente e da sociedade é facilitada.
As empresas utilizam o meio ambiente, basicamente, de duas maneiras: fonte
supridora de insumos e depósito para os rejeitos. Logo, já que a natureza é tão relevante
ao processo produtivo, ela deve ser levada em consideração pelas organizações em seu
processo de planejamento, gestão e operação. Analogamente, as companhias necessitam
da sociedade, quer seja como consumidores, quer seja como trabalhadores, para
continuarem suas operações. E, tal qual o meio ambiente, as questões sociais também
devem estar presentes no dia-a-dia empresarial.
No entanto, ainda não existe consenso sobre o que é ou o que deveria ser a
Responsabilidade Ambiental Social Corporativa. O presente trabalho buscou definir
contornos mais precisos e claros dos principais conceitos relacionados à postura ética da
empresa bem como as diversas nomenclaturas e abordagens dadas ao tema. Assim, foi

190

possível concluir que o objetivo maior da RASC é contribuir para o desenvolvimento
tanto da empresa quanto da sociedade.
Todavia, a definição de desenvolvimento é fluida e, por isso, fez-se necessária
uma análise histórica deste conceito. Ao longo do tempo, a compreensão do que é
desenvolvimento foi se alterando e hoje, muito se discute sobre o chamado
Desenvolvimento Sustentável. Esse novo modelo é um contraponto ao atual que é
considerado perverso, pois perpetua as desigualdades. Além disso, elucidou-se que
crescimento não é o mesmo que o desenvolvimento. O aprisionamento do conceito de
desenvolvimento dentro da definição de crescimento é fraco e contestável, já que
impossibilita os países em desenvolvimento a atingirem os níveis de consumo dos
países ricos, pois a capacidade de suporte do planeta já foi extrapolada.
A necessidade de um modelo mais justo, calcado na solidariedade e na ética,
aproxima o Desenvolvimento Sustentável da Responsabilidade Ambiental e Social
Corporativa. Deste modo, existe uma forte relação entre estes dois conceitos, já que se
torna inviável a mudança do modelo de desenvolvimento sem a participação e o
comprometimento das empresas na construção de um mundo melhor para todos. Este
envolvimento pode ser acelerado se os outros agentes sociais perceberem o poder de
influência que exercem sobre o setor produtivo. Os consumidores conscientes, os
investidores mais exigentes e os trabalhadores organizados podem e devem cobrar das
organizações posturas mais amigáveis com a sociedade e com o meio ambiente.
Para as empresas, por outro lado, o estabelecimento de um relacionamento
transparente com seus públicos-alvos é fundamental. A publicação de relatórios de
sustentabilidade claros e precisos é uma poderosa ferramenta de comunicação que está à
disposição das organizações. Embora não haja um modelo de relatório único, as
empresas, em geral, publicam esses documentos com base na GRI (modelo adotado
mundialmente). No Brasil, existem, ainda, o modelo do Instituto Ethos e o Balanço
Social do IBASE.
Cabe ressaltar que a empresa também se diferencia de seus concorrentes quando
se torna apta a participar de índices de Bolsa de Valores focados na sustentabilidade,
como o DJSI e ISE. Para fazer parte deste seleto grupo, as organizações precisam estar
em conformidade com os critérios de avaliação destas organizações. Entretanto, ao
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longo do estudo, conclui-se que embora a Bolsa de Nova Iorque e a BOVESPA sejam
instituições renomadas e que estimulem a sustentabilidade nas empresas participantes
de seus pregões, essas entidades pecam no quesito transparência de seus critérios de
avaliação. Tanto a BOVESPA quanto a Bolsa de Nova Iorque não divulgam, por
completo, os questionários aplicados às empresas que desejam fazer parte de seus
índices.
Outro aspecto relevante que deve ser destacado é o fato de que cada iniciativa
apresentada neste estudo possuiu uma abrangência e uma esfera de atuação
diferenciada. Enquanto os modelos de relatórios e os índices de sustentabilidade
objetivam depreender das organizações como elas se posicionam perante a questão da
responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade, as normas sociais e
ambientais se limitam a averiguar os sistemas de gestão da empresa em uma
determinada área (a exceção é a AA 100044). Mais fluidos ainda, são os princípios como
o Pacto Global e o PRI que podem acabar sendo relegados a segundo plano dentro das
empresas, já que são diretrizes bastante genéricas.
Desta forma, é possível compreender que a multiplicidade de ferramentas
voltadas para a sustentabilidade pode confundir os gestores das empresas, uma vez que
o processo de sistematização e escolha das iniciativas a serem adotadas pode ser
complexo. O presente estudo elaborou uma tabela comparativa entre os modelos de
relatórios e índices de Bolsas, ressaltando os pontos comuns e divergentes a eles.
Assim, as empresas podem aproveitar o que cada ferramenta oferece de melhor para
agregar valor às informações que elas disponibilizam.
Com intuito de observar, na prática, o que as empresas pensam sobre seu papel
na construção de um mundo mais sustentável, realizou-se uma análise comparativa entre
os relatórios de sustentabilidade da Petrobras e da BP. Foi possível constatar que ainda
há um longo caminho a ser percorrido no sentido de homogeneizar as informações
divulgadas. É interessante notar que o enfoque dos relatórios e os indicadores
apresentados são bastante diversos, apesar de as duas empresas adotarem o modelo GRI
como referência. Outra conclusão é que as ações sociais das empresas ainda se

44

A AA 1000 foi apresentada no capítulo 4 deste estudo e versa sobre o envolvimento dos stakeholders
no cotidiano das empresas.
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concentram em relacionamentos mais simples com a sociedade, como o patrocínio de
eventos esportivos e culturais e a doação para entidades humanitárias.
Embora a BP já faça parte do DJSI e a Petrobras apenas tenha conseguido entrar
para este índice em Setembro de 2006, o relatório da primeira apresenta suas
informações segmentadas entre seu relatório e seu site, dificultando uma análise mais
profunda por parte do leitor. A Petrobras, por outro lado, buscou ser mais completa na
sua divulgação, concentrando as informações solicitadas pelo GRI em seu relatório.
Contudo, a exposição dos dados poderia ser mais clara, com a utilização de gráficos,
séries históricas e ilustrações. A BP neste aspecto foi mais bem sucedida.
A dificuldade de reportar e de agir socialmente pode ser conseqüência do fato de
os conceitos de RASC e DS serem tão abrangentes que envolvem desde o manejo
adequado dos recursos naturais, até a integração da cadeia logística e as políticas de
recursos humanos. Portanto, estes dois conceitos não se esgotam e demandam o
surgimento de novas ações e iniciativas que permitam seu constante aprimoramento. É
interessante destacar que não existe um nível máximo de responsabilidade social, pois
sempre existe algo que precisa ser feito em prol do bem estar da sociedade e da
qualidade ambiental.
O presente estudo pretendeu contribuir para a organização e a definição mais
precisa dos diversos assuntos relacionados à atuação socialmente responsável das
empresas. O foco foi a discussão do papel das organizações empresariais na sociedade,
a incorporação da administração responsável à rotina das mesmas, a análise de
ferramentas disponíveis e a aplicação prática da RASC por meio de um estudo crítico
dos relatórios de sustentabilidade divulgado pelas empresas. Como resultado deste
trabalho, foi possível concluir que a abordagem do tema como estratégia para o
desenvolvimento de capacidades que distingam a empresa de seus concorrentes não só é
possível como também é recomendada, pois é capaz de agregar valor tanto para a
empresa quanto para o restante da cadeia produtiva.
As principais vantagens percebidas, por meio da revisão bibliográfica, são a
construção de uma imagem corporativa alinhada às novas exigências do mercado, o
aumento do valor da empresa, a motivação dos funcionários e o reconhecimento do
consumidor mais consciente. Adicionalmente, notou-se que outra vantagem da RASC é
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a integração da cadeia de suprimento. O relacionamento em rede dos participantes da
cadeia torna-se menos complexa, pois a ligação entre os elos é construída, desde o
início, com base na confiança e na colaboração entre os componentes da cadeia. Assim,
além de as empresas contribuírem para o desenvolvimento de ações e projetos sócioambientais mais bem estruturados, elas também se beneficiam em virtude de contratos
mais justos, um relacionamento mais sólido com seus parceiros e, consequentemente,
podem fornecer produtos de melhor qualidade e mais adequados a seus clientes e
consumidores.
Em contrapartida, a tentativa de ludibriar a sociedade com ações vagas e de
“fachada” tende a repercutir negativamente para a imagem empresarial. A sociedade,
quando percebe uma ação oportunista, pode rejeitar os produtos e serviços da empresa,
levando à ocorrência de boicotes. Além disso, algumas entidades civis já organizam
listas com os piores casos de empresas que tentaram “maquiar” seus resultados sociais e
ambientais. A participação neste tipo de listagem é muito negativa à imagem da
organização, e como se sabe, a reputação das empresas é considerada atualmente um de
seus principais ativos.
Contudo, antes de a empresa apoiar projetos e ações sociais e ambientais é
necessária a avaliação minuciosa e estratégica do que a sociedade realmente carece para
que a organização possa melhor se posicionar diante das dificuldades mais prementes
das comunidades. Essa análise é fundamental para que os esforços aplicados na RASC
atinjam de forma eficiente tanto a empresa quanto a sociedade. Neste contexto, foram
discutidas duas ferramentas. O Contexto Competitivo de Porter possibilita à empresa
analisar de forma estruturada as diversas variáveis envolvidas no processo de
incorporação da RASC ao seu cotidiano. Já a Matriz da Virtude visa classificar as ações
sociais e ambientais das companhias, chamando atenção para o desenvolvimento de
ações estratégicas, ou seja, de ações que se traduzem tanto em benefícios para a
sociedade quanto para a empresa.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o tema, dada a sua relevância e
abrangência, de forma alguma se esgota após esta discussão. A tendência é que cada vez
mais empresas se envolvam com as questões sociais e ambientais, posto que se não o
fizerem ou se o fizerem de forma superficial podem ser “punidas” pelo mercado. A
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sociedade tem buscado, cada vez mais ficar atenta a ações vazias que não refletem uma
real preocupação das organizações com os problemas sociais e ambientais. O
dinamismo da telecomunicação e um mundo cada mais integrado facilitam esse tipo de
controle. Por isso, é fundamental que os diversos stakeholders tenham a percepção do
papel que desempenham como agentes estimuladores e fiscalizadores das empresas.
Desta forma, continuará sendo necessária a elaboração de estudos que
contribuam para a disseminação e aprofundamento dos conceitos que se relacionam à
ética, bem como estudos que desenvolvam novas ferramentas para a aplicação e
mensuração dos resultados das ações sociais para as empresas e para a sociedade. Uma
análise mais profunda de cada agente social também se mostra bastante interessante,
pois embora a responsabilidade ambiental e social seja focada nas empresas, o
desenvolvimento sustentável envolve a participação ativa de todos os atores da
sociedade.
Em trabalhos futuros, também pode ser analisado de que forma os projetos
sociais desenvolvidos pelas empresas possuem um impacto positivo na busca pelo
desenvolvimento sustentável. Uma avaliação de como esses projetos promovem a
inclusão social, a redistribuição de renda e a melhoria da qualidade de vida das
populações é bastante desejável. Cabe ressaltar que empresas que atuam em âmbito
internacional estão sujeitas a diferentes problemáticas sociais e ambientais, sendo assim,
devem ser capazes para desenvolver estratégias sustentáveis específicas aos locais em
que exercem influência.
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Anexo I
Os Indicadores Ethos e a GRI

Fonte: Ethos, 2005, p. 5-6
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Anexo II
Os Indicadores Ethos e a Norma SA 8.000

Fonte: Ethos, 2005, p. 7
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Anexo III
Os Indicadores Ethos e a Norma AA 1.000

11

Fonte: Ethos, 2005, p. 8

* Os indicadores Ethos podem ser utilizados nas fases identificadas com asterisco (P4, P6, P7,
P8 e P12)
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Anexo IV
Balanço Social IBASE 2005
1. Base de Cálculo
Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2. Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos Sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e Saúde no Trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e Desenvolvimento Profissional
Creche ou auxílio creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total – Indicadores Sociais Internos
3. Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e Saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total – Indicadores Sociais Externos
4. Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
Investimento em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para
minimizar resíduos, o consumo em geral na
produção/ operação e aumentar a eficácia dos
recursos naturais, a empresa:
5. Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) no final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa

2005 (valores em mil reais)

Valor (mil R$)

% sobre FPB

% sobre RL

Valor (mil R$)

% sobre FPB

% sobre RL

Valor (mil R$)

% sobre FPB

% sobre RL

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 76 a 100%
2005
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% de cargos de chefia ocupados por negros
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades
especiais
6. Informações relevantes quanto ao exercício da
cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na
empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna
dos(as) empregados(as), a empresa
A previdência privada contempla:
A participação nos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas solucionadas
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$)
Distribuição do Valor Adicionado (DVA)
7. Outras Informações

Fonte: IBASE, 2006

2005

(
(
(
(

) direção
( ) direção e gerência
) todos(as) empregados(as)
) direção
( ) direção e gerência
) todos(as) empregados(as)

( ) não se envolve
( ) segue as normas da OIT
( ) incentiva e segue a OIT
(
(
(
(

) direção
( ) direção e gerência
) todos(as) empregados(as)
) direção
( ) direção e gerência
) todos(as) empregados(as)

( ) não são considerados ( ) são sugeridos
( ) são exigidos
( ) não se envolve
( ) apóia
( ) organiza e incentiva
na empresa
no Procon
-------------------------na empresa
no Procon
-------------------------Em 2005: ________________
___% governo

na Justiça
------------na Justiça
-------------

____% colaboradores(as)

___% acionistas _____% terceiros ____% retido
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Anexo V
Objetivos e Metas do Milênio
Objetivo 1: Erradicar a extrema pobreza e a fome
Meta 1: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda
inferior a um dólar por dia.
Meta 2: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre de
fome.
Objetivo 2: Atingir o ensino básico fundamental
Meta 3: Garantir que, até 2015, todas as crianças de ambos os sexos, terminem o ciclo
completo de ensino básico.
Objetivo 3: Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
Meta 4: Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primário e secundário, se
possível, até 2005 e em todos os níveis de ensino, mais tardar até 2015.
Objetivo 4: Reduzir a mortalidade infantil
Meta 5: Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores
de 5 anos.
Objetivo 5: Melhorar a saúde materna
Meta 6: Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.
Objetivo 6: Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças
Meta 7: Até 2015, ter detido a propagação do HIV/AIDS e começar a inverter a
tendência atual.
Meta 8: Até 2015, ter detido a incidência da malária e outras doenças importantes e
começar a inverter a tendência atual.
Objetivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
Meta 9: Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas
nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.
Meta 10: Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso
permanente e sustentável a água potável e segura.
Meta 11: Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa nas vidas de pelo menos
100 milhões de habitantes de bairros degradados.
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Objetivo 8: Desenvolver uma parceria mundial para o Desenvolvimento
Meta 12: Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto,
baseado em regras, previsível e não discriminatório.
Meta 13: Atender as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos.
Meta 14: Atender as necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
Meta 15: Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento,
mediante medidas nacionais e internacionais de modo a tornar a sua dívida sustentável a
longo prazo.
Meta 16: Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar
estratégias que permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo.
Meta 17: Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar acesso a
medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em via de desenvolvimento.
Meta 18: Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas
tecnologias, em especial as tecnologias da informação e comunicação.

