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RESUMO 

 

Da forma como é praticado pela maioria das empresas, o paradigma atual para o processo 

produtivo é responsável por gerar impacto ambiental que causa escassez e perda de 

qualidade dos recursos naturais e da biodiversidade. As mudanças climáticas e a 

necessidade de limitação no acréscimo da temperatura global motivarão o surgimento de 

regulamentações internacionais e legislações nacionais que vão afetar o modus operandi 

das empresas e o estilo de vida dos cidadãos, gerando forte pressão por mudança em suas 

atividades diárias. 

Quais medidas devem ser tomadas pelas organizações para alterar seus processos de 

produção com o objetivo de reduzir suas contribuições à escassez de recursos naturais e à 

mudança climática? Quais são os riscos e os benefícios associados com um novo paradigma 

de processo produtivo voltado à maior eficiência na utilização de recursos naturais e redução 

de impactos ambientais? De que forma empresas e cidadãos podem colaborar entre si para 

que esses impactos sejam minimizados, respeitando os interesses dos envolvidos? 

Em nossa opinião, as empresas que adotarem a responsabilidade social encontrarão nela as 

respostas para essas questões. A responsabilidade social empresarial (RSE) é a 

responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na 

sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que 

contribua para o desenvolvimento sustentável, a saúde e o bem estar da sociedade, levando 

em consideração as expectativas dos públicos de relacionamento (stakeholders). 

A ISO 26000, atualmente no status de “Draft International Standard (DIS)”, cuja publicação 

final está prevista para fim de 2010, é a norma mais abrangente de RSE. Ela sugere a 

utilização das normas da série ISO 14000 como ferramentas para a gestão ambiental. 

Utilizando a ISO 26000 como guia de RSE e as ISO 14001, 14040 e 14044 como normas de 

gerenciamento de seus impactos, as organizações necessitam envolver as partes 

interessadas na gestão ambiental e no reporte de seus indicadores de desempenho. Estão 

disponíveis para tal finalidade a ISO 14063, que é dedicada à comunicação ambiental, a 

norma AA1000SES, aplicada ao engajamento de stakeholders e as diretrizes do GRI, que 
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oferecem princípios e indicadores confiáveis para a elaboração de relatórios de 

sustentabilidade.  

Nesse trabalho, vamos estudar as orientações constantes daquelas normas, guias e diretrizes 

de RSE com o objetivo de formular uma estratégia de execução e comunicação de ações 

ambientais relevantes para as organizações e para seus stakeholders. 

Palavras-chave: responsabilidade social empresarial, ação ambiental, engajamento de 

stakeholders, ISO 26000, ISO 14001, ISO 14040, ISO 14044, ISO 14063, AA1000SES, GRI. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na primeira parte de nosso trabalho, apresentamos os conceitos de responsabilidade social 

empresarial, ecoeficiência, engajamento de stakeholders, riscos e benefícios ambientais, 

para demonstrar que a busca pela ecoeficiência e o engajamento dos stakeholders são dois 

dos principais preceitos da responsabilidade social empresarial (RSE) para evitar riscos e 

auferir benefícios ambientais.  

Com o objetivo de avaliar o quanto que os guias e padrões de RSE são fontes inspiradoras 

para a adoção de boas práticas ambientais, estudamos as principais normas que endereçam 

o tema meio ambiente na RSE, apresentando suas principais etapas constitutivas. Para tal 

finalidade, foram estudadas as normas ISO 26000 (ainda em fase final de elaboração), ISO 

14001, ISO 14040/44 e ISO 14063, além dos guias AA1000SES e das diretrizes para a 

elaboração de relatórios de sustentabilidade do GRI. Além delas, as orientações sobre meio 

ambiente da OECD para as empresas dos países associados e as diretrizes do WBCSD para a 

busca da ecoeficiência também foram utilizadas como fonte de pesquisa. 

Na última etapa de nosso trabalho, promovemos uma análise comparativa dos guias e 

padrões de RSE para propor uma síntese sobre as ações ambientais recomendadas. Além 

disso, realizamos uma avaliação sobre as propostas de atividades para a comunicação 

ambiental e engajamento de stakeholders existentes naquelas diretrizes. Dada a 

característica interativa do processo de comunicação com os stakeholders, considerando a 

multiplicidade de ações e o caráter permanente delas, identificamos um canal de 

comunicação preferencial para o envolvimento das partes interessadas.  
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2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Nosso estudo pretende investigar quais são os riscos de não adoção e quais são os 

benefícios ambientais para as organizações que adotam a responsabilidade social 

empresarial (RSE). Além disso, buscamos avaliar as prescrições sobre RSE constantes da 

bibliografia pesquisada e dos guias e padrões ISO 26000, ISO 14001, ISO 14040/44, ISO 

14063, AA1000SES, diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade do GRI 

(Global Reporting Initiative), orientações sobre meio ambiente da OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) e as diretrizes do WBCSD (World Business Council 

for Sustainable Development) para a busca da ecoeficiência com o objetivo de formular uma 

estratégia de execução e comunicação de ações ambientais relevantes para as organizações 

e para seus stakeholders. 

As perguntas que buscamos responder com essa análise são as seguintes:  

 Quais os riscos incorridos pelas organizações indiferentes à responsabilidade social 

empresarial? Que benefícios ambientais podem ser auferidos pelas corporações que 

adotam a RSE?  

 A partir da análise da bibliografia pesquisada e dos guias e padrões de 

responsabilidade social empresarial, é possível depreender uma estratégia de ações 

ambientais que aprimore o nível de maturidade organizacional para o meio ambiente? 

Em caso positivo, qual seria essa estratégia? 

 Se existem recomendações estratégicas expressas nos guias e padrões de RSE para o 

engajamento dos stakeholders na comunicação ambiental, quais elas seriam? 

 Dada a característica interativa do processo de comunicação com os stakeholders, 

considerando a multiplicidade de ações e o caráter permanente delas, é possível  

identificar um canal de comunicação preferencial para o envolvimento das partes 

interessadas? Em caso positivo, qual seria esse meio de comunicação e por quais 

motivos ele é preferencial?  
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3 ESTADO DA ARTE: A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL (RSE) 

Nossa vida e nosso sistema econômico serão intensamente impactados pela exaustão dos 

recursos naturais ao longo das próximas décadas. Cidadãos, empresas e governos sofrerão 

forte pressão por mudança em suas atividades diárias tendo em vista a escassez e a perda 

de qualidade dos principais recursos naturais (água, solo, ar e biodiversidade).  

O impacto provocado pelo homem nas mudanças climáticas e a necessidade de limitação 

no acréscimo da temperatura global em até 2°C através da redução de emissão de gases 

efeito estufa foi um dos poucos consensos obtidos na COP15, a 15.ª Conferência das Partes, 

patrocinada pela ONU e ocorrida entre os dias 7 e 18 de dezembro de 2009, em 

Copenhague. A conseqüente evolução deste assunto vai provocar a criação de 

regulamentações internacionais e legislações nacionais que vão afetar o modus operandi 

das empresas e o estilo de vida dos cidadãos. 

Todos terão uma parcela de responsabilidade na implantação das ações que vão evitar os 

transtornos decorrentes da exaustão dos recursos naturais e das mudanças climáticas. A 

sociedade deve contribuir apoiando a promoção de uma mudança cultural que valorize o 

consumo consciente e o desenvolvimento sustentável. As empresas devem buscar a 

responsabilidade social empresarial com o objetivo de alterar seus processos produtivos e 

adotar inovações tecnológicas para criar produtos de menor impacto ambiental utilizando 

menos recursos naturais (ecoeficiência).  

Um de nossos enfoques neste estudo será apresentar às empresas quais práticas de 

responsabilidade social empresarial (RSE) podem ser adotadas para alcançar a ecoeficiência. 

Segundo a ISO 26000 (ISO26000, 2009), que está nas últimas etapas de elaboração e tem 

sua conclusão prevista para fim de 2010, a RSE é definida como sendo a responsabilidade de 

uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades sobre a sociedade e o meio 

ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que: 

 Contribua para o desenvolvimento sustentável, a saúde e o bem-estar da sociedade; 

 Leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 
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 Esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com normas 

internacionais de comportamento; 

 Seja integrado por toda a organização e seus relacionamentos. 

A futura norma internacional ISO 26000, atualmente no status de “Draft International 

Standard (DIS)”, que indica a obtenção de alto nível de consenso dentro da representação 

multi-stakeholder de seu grupo de trabalho (Working Group on Social Responsibility-WGSR), 

estabelece quais temas centrais que uma organização deveria considerar para identificar e 

abordar a natureza de suas responsabilidades em relação à sociedade e ao meio ambiente: 

 Governança Organizacional: conformidade com a legislação e regulamentações; 

reconhecimento dos direitos dos stakeholders; conduta ética; responsabilidade por 

ações (accountability) e transparência; 

 Direitos Humanos: direitos civis e políticos; direitos econômicos, sociais e culturais; 

grupos vulneráveis e direitos fundamentais do trabalho; 

 Práticas de Trabalho: emprego; direito dos trabalhadores; diálogo social; saúde e 

segurança ocupacional; desenvolvimento humano dos trabalhadores; 

 Meio Ambiente: identificação e gerenciamento dos aspectos ambientais de atividades, 

produtos e serviços; promoção da sustentabilidade no consumo e na produção; uso 

sustentável de recursos; mudanças climáticas e serviços ecológicos; 

 Práticas Leais de Operação: relacionamento com autoridades governamentais 

(incluindo combate à corrupção); concorrência e negociação justas; promoção da 

responsabilidade social; 

 Questões relativas a Consumidores: práticas justas de negócios; marketing e 

informações; proteção à saúde e segurança do consumidor; mecanismos para 

“recall”; provisão e desenvolvimento de produtos e serviços ambiental e socialmente 

benéficos; serviço e suporte pós-fornecimento e resolução de disputas; privacidade e 

proteção aos dados do consumidor; acesso a produtos e serviços essenciais; 

educação e conscientização; consumo consciente; 
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 Envolvimento da Comunidade e Desenvolvimento Social: contribuição para o 

desenvolvimento social e econômico; envolvimento da comunidade (UNIETHOS, 

2008). 

Dada a abrangência do conceito de responsabilidade social empresarial, vamos abordar em 

nosso trabalho somente o tema central Meio Ambiente para identificar as ações ambientais 

que as organizações realizam em busca da ecoeficiência, utilizando-as como principal 

mensagem na comunicação ambiental e no diálogo com os stakeholders. 

3.1 A ECOEFICIÊNCIA E A RSE 

 

A busca pela ecoeficiência é a mais importante contribuição da responsabilidade social 

empresarial ao desenvolvimento sustentável. Vamos apresentar duas definições que 

julgamos mais adequadas para a ecoeficiência. Segundo a OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) ela pode ser definida como sendo a eficiência com a qual os 

recursos ecológicos são usados para atingir as necessidades humanas. O WBCSD (World 

Business Council for Sustainable Development) prega que a ecoeficiência deve ser alcançada 

pela entrega de bens e serviços com preços competitivos, que satisfaçam as necessidades 

humanas enquanto progressivamente reduzam os impactos ecológicos e a utilização de 

recursos naturais em todo o ciclo de vida, adequando-se à capacidade de carga de nosso 

planeta (WBCSD, 2006).  

A adoção da RSE e a busca pela ecoeficiência provocam diversas mudanças organizacionais 

que vão resultar em inovações aplicadas em seus processos e produtos com a finalidade de: 

 Adotar um processo de produção mais limpa voltado à prevenção da poluição e à 

preservação e restauração dos recursos naturais degradados; 

 Estimular o desenvolvimento de novos produtos com bom desempenho ambiental; 

 Elevar investimentos em fontes renováveis de energia; 

 Monitorar sua performance ambiental através de sistemas de gestão ambiental e 

técnicas de gerenciamento do ciclo de vida (extração, fabricação, distribuição, 

consumo e descarte) dos produtos; 
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 Promover a educação ambiental e os preceitos do consumo consciente junto aos 

públicos de relacionamento. 

3.2 ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS NA RSE 

 

As partes interessadas, que neste trabalho também serão denominadas indistintamente 

como públicos de relacionamento ou stakeholders, são todos aqueles indivíduos, grupos de 

indivíduos ou organizações que afetam ou podem ser afetados pelas atividades, produtos ou 

serviços da corporação. O engajamento das partes interessadas é o compromisso de ser 

responsável para com aqueles que impactem ou que sejam impactados pela organização, 

permitindo que participem na identificação de problemas e contribuam para suas soluções.  

Aceitar prestar contas perante seus stakeholders consiste em reconhecer e assumir com 

responsabilidade e transparência os impactos de políticas, decisões, ações, produtos e 

serviços da empresa, bem como dos resultados do desempenho organizacional. Obriga 

também que as partes interessadas sejam envolvidas na identificação e compreensão das 

preocupações em matéria de sustentabilidade, ficando a organização disponível para 

responder às partes interessadas em suas questões relevantes. Tudo isso é refletido na 

forma como uma organização define o seu modelo de governança, suas estratégias e sua 

gestão de desempenho ambiental (AA1000SES, 2010). 

A premissa básica é que uma organização responsável atuará no sentido de: 

 Definir uma estratégia baseada na compreensão e na resposta abrangente e 

equilibrada em relação aos assuntos relevantes e às preocupações das partes 

interessadas; 

 Fixar objetivos e normas, segundo os quais a estratégia e o correspondente 

desempenho associado podem ser geridos e avaliados, e 

 Divulgar informações críveis em relação a estratégias, objetivos, normas e 

desempenho junto daqueles que baseiam as suas ações e decisões nessas mesmas 

informações (AA1000SES, 2010). 

O engajamento das partes interessadas pode tomar muitas formas, ser iniciado por uma 

organização ou representar uma resposta da empresa a uma reivindicação de seus públicos 
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de relacionamento. Ele pode ocorrer em reuniões informais ou formais e pode seguir uma 

grande variedade de formatos tais como reuniões individuais, conferências, workshops, 

audiências públicas, discussões de mesa redonda, comitês consultivos, participação em 

fóruns, sociedades e em grupos de comunidade, inclusive em fóruns interativos na Internet 

(ISO26000).  

3.3 FATORES INCENTIVADORES DA ADOÇÃO DE RSE 

 

Tendo em vista que as organizações que adotam a responsabilidade social empresarial 

tornam-se comprometidas com a promoção de ações ambientais ecoeficientes e ao mesmo 

tempo ficam empenhadas com o engajamento das partes interessadas, é um dos propósitos 

deste estudo investigar os fatores motivadores das práticas de RSE.  

A adoção voluntária de um comportamento ético e socialmente responsável pela parcela do 

empresariado mais comprometida com esta mudança é um fator importante na disseminação 

da RSE entre empresários, mas sabemos que grande parte das organizações somente vai 

mudar antigos hábitos sob pressão.  

A empresa Sustainability de consultoria estratégica lista em um artigo (KENDALL, G., 2008), 

quais são as dimensões que vão pressionar a mudança no mundo dos negócios: 

 Risco ambiental: A cadeia de suprimentos, as comunidades, os consumidores e as 

próprias plantas industriais sofrerão com a exaustão de recursos naturais e com 

outros impactos provocados pelas mudanças climáticas. 

 Risco regulatório e legal: Pressão oriunda da adoção de regulamentações 

internacionais (Pós Kyoto) e nacionais (Política de Meio Ambiente) que vão obrigar 

maior atuação ambientalmente responsável das empresas. Além deste tipo de 

regulamentação, incluímos neste tópico os riscos de não adoção da RSE contidos nas 

regras de aquisições de empresas e concessão de financiamentos orientados pelos 

princípios de investimento responsável (PRI -Principles for Responsible Investment) 

patrocinados pela ONU; 

 Risco tecnológico: Novos modelos de negócio e tecnologias surgirão de forma 

descontínua, rompendo com processos industriais estabelecidos em prol de outros 

mais ecoeficientes; 
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 Risco à reputação: À medida que o consumidor torne-se mais consciente da 

associação entre práticas empresariais irresponsáveis e a poluição industrial, haverá 

risco à reputação daquelas empresas. Para companhias que se mostrarem proativas e 

buscarem a inovação no trato com o meio ambiente, haverá acréscimo de confiança 

na marca.  

3.3.1 RISCO AMBIENTAL 

3.3.1.1 EXAUSTÃO E DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Em 2005, a ONU lançou o Millennium Ecosystem Assessment (ONU, 2005), uma pesquisa 

que envolveu 1.360 cientistas de 95 países, cuja conclusão foi que 60% dos ecossistemas 

responsáveis por regulação do clima, provisão de água potável, tratamento de resíduos, 

provisão de pescados, dentre outros já estavam degradados. 

O Worldwatch Institute, uma organização de pesquisa americana dedicada a temas do 

desenvolvimento sustentável, publicou recentemente o relatório Estado do Mundo 2010 – 

Transformando Culturas: do consumismo à sustentabilidade. Em um de seus capítulos 

(ASSADOURIAN, E., 2010), somos informados que as pessoas no mundo todo consumiram 

em 2006, US$ 30,5 trilhões em bens e serviços, 28% a mais do que dez anos antes. 

Somente em 2008, foram vendidos no mundo 68 milhões de veículos, 85 milhões de 

refrigeradores, 297 milhões de computadores e 1,2 bilhões de telefones celulares.  

Para suportar este nível de consumo, entre 1950 e 2005, a produção de metais cresceu seis 

vezes, o consumo de petróleo subiu oito vezes e o de gás natural, 14 vezes. Atualmente, um 

europeu consome em média 43 quilos em recursos naturais diariamente – enquanto um 

americano consome 88 quilos, mais do que o próprio peso da maior parte da população. No 

total, 60 bilhões de toneladas de recursos naturais são extraídas anualmente, o que significa 

um acréscimo de 50 por cento na extração de 30 anos atrás. 

Além de excessivo, o consumo é desigual. Em 2006, os 65 países com maior renda, em que 

o consumismo é dominante, foram responsáveis por 78% dos gastos mundiais em bens e 

serviços, mas contam com apenas 16% da população mundial. Somente os americanos, com 

5% da população mundial, ficaram com uma fatia de 32% do consumo global. Se todos 

vivessem como os americanos, o planeta só comportaria uma população de 1,4 bilhões de 
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pessoas. A pior notícia é que nem mesmo um padrão de consumo médio, equivalente ao de 

países como Tailândia ou Jordânia, seria suficiente para atender igualmente os atuais 6,8 

bilhões de habitantes do planeta. 

 

Figura 3.1 – Nível de Consumo da População Mundial (ASSADOURIAN, E., 2010) 

 

O sucesso econômico dos países emergentes denominados BRICs (Brasil, Rússia, Índia e 

China) é mais um fator que colabora com o uso desequilibrado dos recursos naturais. Estes 

países representam hoje quase 50% da população da Terra e a projeção de crescimento 

para eles em 2050 aponta para as primeiras posições da classificação de maiores PIBs do 

mundo.  

 

Figura 3.2 – Previsão dos dez maiores PIBs em 2050 (WBCSD, 2010) 
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Mantido o padrão de consumo atual nos países ricos e dada a inclusão de parcelas extensas 

das populações dos BRICs no consumismo, a contribuição para a exaustão de recursos 

naturais será insuportável. Na projeção da OECD, 3,75 bilhões de pessoas estarão 

submetidas a severas restrições de água potável em 2030. 

 

Figura 3.3 – População com restrição de água potável (WBCSD, 2010) 

 

O risco global representado pelo uso excessivo dos recursos naturais e pelo desperdício na 

geração de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas será combatido com ações nos 

vários extratos sociais de diferentes países. 

Podemos entender o tamanho do desafio representado pelo desenvolvimento sustentável 

quando fazemos a associação dos conceitos de índice de desenvolvimento humano (IDH) do 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), com a pegada ecológica dos 

diversos países.  

O IDH é mensurado levando-se em conta o PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder 

de compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países), a longevidade e a 

educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao 
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nascer. O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em 

todos os níveis de ensino.  

A pegada ecológica, no conceito utilizado pela Global Footprint Network (GFN), indica o 

tamanho da área de terra e água requerida pela população humana para produzir os 

recursos que consome e para absorver seus resíduos utilizando a tecnologia existente.  

Um IDH de maior ou igual a 0,8 está associado aos países com elevado nível de 

desenvolvimento, enquanto o valor da pegada ecológica para a tecnologia atualmente 

disponível é de 2 ha/pessoa. 

  

Figura 3.4 – IDH e pegada ecológica (WBCSD, 2010) 

 

Nos países à esquerda da linha vertical do IDH de 0,8 encontramos baixo nível de 

desenvolvimento humano. Aqueles países acima da linha horizontal de 2,0 ha/pessoa são 

caracterizados pelo seu desenvolvimento não sustentável. O retângulo azul representa o 

espaço ideal do desenvolvimento sustentável: elevado IDH e baixo impacto ambiental. 
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Para tornar o desenvolvimento sustentável possível, o WBCSD, em seu relatório Visão 2050 

(WBCSD, 2010), identificou cinco mudanças necessárias: 

 Aceitar as vantagens e as restrições associadas com a possibilidade de 

compartilharmos um planeta com 9 bilhões de pessoas vivendo com boa qualidade 

de vida e dentro dos limites de recursos naturais impostos por este cenário; 

 Redefinir o significado de sucesso e progresso para países, empresas e pessoas; 

 Elevar a ecoeficiência para produzir maior bem-estar com menos recursos de nosso 

planeta; 

 Desenvolver soluções para reduzir o impacto ecológico dos países que estão acima do 

nível de utilização sustentável dos recursos naturais, mantendo elevado padrão de 

desenvolvimento humano; 

 Patrocinar a elevação do nível de desenvolvimento humano nos países de baixo IDH 

utilizando recursos naturais no limite da pegada ecológica. 

As corporações que adotarem a responsabilidade social empresarial estarão aptas a 

responder mais rapidamente às oportunidades e ameaças deste cenário, colhendo os frutos 

da ecoeficiência que será valorizada na escassez de recursos e obtendo avaliações positivas 

de sua reputação junto a uma população sensibilizada com a potencial perda da qualidade 

de vida. 

3.3.1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

A COP15, 15.ª Conferência das Partes, patrocinada pela ONU (UNFCC) e ocorrida entre os 

dias 7 e 18 de dezembro de 2009, produziu o Acordo de Copenhague que recebeu diversas 

críticas por não avançar significativamente no caminho do estabelecimento de metas de 

redução de gases de efeito estufa para os principais países emissores. No entanto, alguns 

de seus pontos serão importantes para apoiar os próximos passos da agenda ambiental 

(COP15, 2009): 

 Concordância que a estabilização da concentração de gases do efeito estufa na 

atmosfera depende de um acréscimo da temperatura global inferior a 2°C. Além 

disso, é consenso que deve haver o apoio internacional para a adoção de um 
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programa de adaptação abrangente para prevenir os impactos críticos da mudança 

climática; 

 Definição das responsabilidades pelo financiamento de curto e longo prazo dos países 

desenvolvidos para mitigação ou ações adaptativas dos impactos das mudanças 

climáticas em países em desenvolvimento. Serão destinados US$30 bilhões para essa 

finalidade no período de 2010 a 2012 e US$100 bilhões/ano até 2020. 

O Painel Intergovernamental da Mudança Climática (IPCC - Intergovernmental Panel on 

Climate Change) é o principal responsável por subsidiar a ONU (UNFCC) com informações 

científicas sobre este tema. O IPCC já elaborou quatro relatórios (1990, 1996, 2001 e 2007) 

e confirmou a existência de uma relação de causa e efeito entre as ações humanas e 

alterações climáticas. Somente no relatório de 2007, o IPCC coordenou os trabalhos de 450 

cientistas de 130 países para sua elaboração. Outros 800 cientistas e 2.500 experts 

contribuíram com comentários de revisão.  

O IPCC teve sua coordenação e sua capacidade de aferição da veracidade dos trabalhos 

científicos recentemente questionadas. Ban Ki-moon, o Secretário Geral das Nações Unidas, 

apesar de discordar que as conclusões dos relatórios tivessem sido comprometidas pelas 

falhas apontadas, determinou a realização de uma auditoria independente antes da 

divulgação dos próximos trabalhos. O IAC (InterAcademy Council), que é uma organização 

guarda-chuva composta por presidentes de 15 academias nacionais de ciência representando 

Argentina, Austrália, Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Japão, África do Sul, 

Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, vai conduzir esta auditoria para revisão de processos 

e procedimentos com o intuito de garantir a idoneidade e a qualidade dos próximos 

relatórios.  

Apesar da polêmica sobre o quarto relatório do IPCC, novos estudos sobre mudança 

climática continuam sendo realizados. Em maio de 2009, o MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), em seu modelo de estudo das mudanças climáticas (IGSM - Integrated Global 

System Modeling Framework), revisou a previsão para a temperatura média da Terra em 

2100. O valor obtido no estudo foi de 5,1°C, mais do que o dobro do previsto em seu estudo 

de 2003.  

A Organização Meteorológica Mundial (WMO, World Meteorological Organization), que 

coordena a observação dos gases do efeito estufa através de uma rede de estações em mais 
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de 50 países, informou que as concentrações de gases que provocam o efeito estufa na 

atmosfera estão no maior nível já registrado e continuam aumentando. Segundo a WMO, 

essa tendência pode estar levando o mundo para os cenários mais pessimistas com relação 

ao aquecimento global nas próximas décadas, caso não haja uma ação urgente. Isso 

provocaria inundações, secas, degelo das calotas polares e outros problemas climáticos. O 

conteúdo de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera subiu ligeiramente mais rápido em 2008 

do que ao longo da última década, quando a taxa de crescimento era de 1,93 parte por 

milhão (ao ano, nos últimos dez anos), tendo atingido 385,2 partes por milhão em 2008, um 

aumento de 2 partes por milhão em um ano, apresentando uma tendência de elevação na 

taxa de crescimento anual (WMO, 2009). 

  

Figura 3.5 – Evolução das emissões de CO2 (WMO, 2009) 

 

De acordo com um estudo de Stephen Pacala, de Princeton, as 500 milhões de pessoas mais 

ricas do mundo, que representam 7% da população, são responsáveis por 50% da emissão 

de gás carbônico, enquanto as 3 bilhões de pessoas mais pobres podem ser 

responsabilizadas por apenas 6% das emissões (ASSADOURIAN, E., 2010).  

Esta mesma lógica se aplica aos países desenvolvidos representados pela OECD, aos 

emergentes (BRICs) e ao resto do mundo (WBCSD, 2010). Veja no gráfico abaixo que 70% 

das emissões previstas para 2050 virão dos países do OECD e BRICs. 
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Figura 3.6 – Emissões por grupo de países (WBCSD, 2010) 

 

Grande parte do esforço de redução na emissão de gases de efeito estufa apresentado pelo 

Brasil na COP15 estava voltado ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Alguns setores 

como Agronegócio e Siderurgia receberam metas específicas (veja no tópico 3.3.2.1), porém 

com o crescimento previsto para o Brasil nos próximos anos e a conseqüente elevação de 

sua contribuição proporcional na emissão global de gases de efeito estufa, a cobrança 

internacional para ampliação de suas metas e a extensão delas para outros ramos industriais 

será intensa.  

Uma organização que se pauta pela responsabilidade social empresarial deveria adotar o 

princípio da precaução no trato com as questões ambientais ligadas às mudanças climáticas. 

Segundo este princípio, onde há ameaças de dano sério ou irreversível, a falta de certeza 

científica completa não deveria ser usada como uma razão para adiar medidas eficazes para 

impedir a degradação ambiental (Princípio 15 da Declaração do Rio). Ao realizar avaliações 

sobre risco à saúde humana e ao ambiente, suposições conservadoras deveriam ser feitas 

para tratar de incertezas ou falta de dados (ISO26000-CD). 
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3.3.2 RISCO REGULATÓRIO E LEGAL 

 

Para ilustrar como os empresários ao redor do mundo estão avaliando e mitigando seus 

riscos ambientais, o Carbon Disclosure Project aplicou sua sétima pesquisa anual (CDP, 

2010) contendo o depoimento de 2.500 companhias ao redor do globo sobre suas emissões 

de gases de efeito estufa. O CDP possui o maior banco de dados de reportes voluntários de 

informações sobre ações de mudança climática nas corporações. 

No resultado desta pesquisa, constata-se que a busca pela eficiência, o gerenciamento de 

risco e a conformidade com legislação estão entre os três principais objetivos da estratégia 

de mudança climática dentre as empresas respondentes. Por outro lado, normas ambientais, 

políticas de captura e comércio de carbono e requisitos tecnológicos obrigatórios são os 

riscos regulatórios que mais preocupam as empresas pesquisadas. Os eventos climáticos 

extremos, os padrões de chuva alterados pela mudança da temperatura e a elevação do 

nível do mar são os riscos físicos mais temidos. 

  

Figura 3.7 – Estratégia de Mudança Climática na Cadeia de Valor (CDP, 2010) 
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Nos tópicos abaixo, vamos endereçar a influência que regulamentações internacionais, 

legislações nacionais e normas socioambientais de concessão de crédito podem exercer na 

adoção da responsabilidade social empresarial por parte das organizações. 

3.3.2.1 REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL PÓS-KYOTO 

 

O Brasil apresentou em Copenhague um intervalo de 36,1% a 38,9% para a redução de 

gases de efeito estufa sobre as estimativas de suas emissões previstas para 2020. As metas 

prevêem uma redução de 20,9% nas emissões de CO2 com a redução de 80% no 

desmatamento da Amazônia e 3,9% com a redução de 40% no desmatamento do Cerrado, 

um total de 24,8% do total das emissões. Para a agropecuária, a proporção de redução varia 

de 4,9% a 6,1%. Para isso, são listadas ações de recuperação de pastos, integração lavoura-

pecuária, plantio direto e fixação biológica de nitrogênio. No setor de energia, a proporção 

de redução varia de 6,1% a 7,7%, com foco em eficiência energética, incremento no uso de 

biocombustíveis, expansão da oferta de energia por hidrelétricas e fontes alternativas como, 

por exemplo, bioeletricidade e energia eólica. Na siderurgia, com proporção de redução 

variando de 0,3% a 0,4%, o foco estará na substituição de carvão de desmate por árvores 

plantadas. 

As metas de redução brasileiras de emissão de gases de efeito estufa vão provocar 

mudanças nas atividades de setores empresariais específicos. As indústrias do ramo de 

agronegócio, de siderurgia, de energia, além de todas aquelas que se localizam na 

Amazônia, no cerrado ou próximas de qualquer reserva florestal, deverão adequar-se para o 

cumprimento de legislação mais rigorosa.  

As empresas brasileiras que exportam produtos ou serviços para empresas estrangeiras cujo 

setor industrial estiver enquadrado em metas de redução de emissão podem sofrer pressão 

para adaptar-se àquelas metas. Analisando o ciclo de vida do produto final, a empresa 

estrangeira pode solicitar a seus fornecedores que a redução ocorra em cada etapa de 

produção de sua cadeia de valor, submetendo-os às mesmas normas internacionais de 

comportamento. Será cada vez mais freqüente que no trato entre empresas de diferentes 

países seja estabelecido um comportamento organizacional socialmente responsável, 

baseado em lei internacional consuetudinária, princípios geralmente aceitos de lei 

internacional ou acordos intergovernamentais. 
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Um exemplo de uma iniciativa similar à descrita acima está ocorrendo no Walmart. Ele está 

utilizando seu índice de sustentabilidade para solicitar a seus 100.000 fornecedores 

internacionais que eles meçam suas emissões de carbono, reduzam o desperdício de 

recursos naturais e avalie o impacto que eles provocam nas comunidades onde atuam. Na 

segunda etapa deste processo, a empresa desenvolverá um consórcio com universidades, 

ONGs e entidades governamentais para elaborar um banco de dados com a análise do ciclo 

de vida dos produtos de sua cadeia de fornecedores. A terceira etapa será o 

desenvolvimento de uma ferramenta ou de uma rotulagem para que o consumidor entenda 

os impactos socioambientais de cada produto à venda no Walmart (WALMART, 2009).  

3.3.2.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

O Brasil desenvolveu um tratamento jurídico cuidadoso e detalhado para a questão 

ambiental. Em conseqüência disso, a legislação brasileira é considerada uma das mais 

avançadas do mundo, porém esse volumoso processo legislativo tem dificultado a sua 

correta aplicação. Há um conjunto de emendas constitucionais, leis complementares, leis 

ordinárias (nas esferas federal, estadual e municipal), leis delegadas, decretos legislativos, 

medidas provisórias, portarias e resoluções que compõem a legislação ambiental. Num 

levantamento feito por Almeida, Mello e Cavalcanti em 2002 (ALMEIDA, J. R. et al,2002), 

existiam 342 dispositivos jurídico-administrativos somente na esfera federal. 

 

Tabela 3.1 – Dispositivos Jurídico-Administrativos Federais em 2002 (ALMEIDA, J. 

R. et al,2002) 
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Como nosso objetivo é mostrar fatores motivadores da adoção da RSE e não apresentar um 

estudo detalhado da legislação ambiental brasileira, vamos ressaltar as duas leis cujo 

descumprimento pode gerar os mais significativos riscos aos negócios. Para tal, vamos 

recorrer a um texto comentado sobre as Leis Federais 6.938, conhecida como Política 

Nacional do Meio Ambiente e a 9.605, denominada Lei dos Crimes Ambientais. Este texto foi 

obtido num documento público de um dos principais escritórios de advocacia do país, o 

Pinheiro Neto Advogados (MONTEIRO, A. J. L. C., 2007).  

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, conhecida como Política Nacional do Meio 

Ambiente, introduziu o conceito da responsabilidade objetiva que se baseia na idéia de que 

mesmo o resíduo poluente, tolerado pelos padrões estabelecidos, poderá causar um dano 

ambiental e, portanto, sujeitar o causador do dano ao pagamento de indenização. É o risco 

da atividade, segundo o qual os danos não podem ser partilhados com a comunidade. Em 

resumo, uma empresa pode estar atendendo aos limites máximos de poluição legalmente 

impostos, e assim mesmo vir a ser responsabilizada pelos danos residuais causados. Para 

tanto, basta que se prove um nexo de causa e efeito entre a atividade da empresa e um 

determinado dano ambiental. Isso é, em essência, o que se chama de responsabilidade 

objetiva: para que se constitua a obrigação de reparar um dano ambiental, não é 

absolutamente necessário que ele tenha sido produzido em decorrência de um ato ilegal 

(não atendimento aos limites normativos de tolerância, concentração ou intensidade de 

poluentes), até porque a responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa. É suficiente, 

em síntese, que a fonte produtiva tenha produzido o dano, atendendo ou não aos padrões 

previstos para as emissões poluentes (MONTEIRO, A. J. L. C., 2007). 

A Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605, de 12/02/1998) reordena a legislação ambiental 

brasileira no que se refere às infrações e punições. A partir dela, a pessoa jurídica, autora ou 

co-autora da infração ambiental, pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se 

ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. As multas variam 

de R$ 50 a R$ 50 milhões. As sanções aplicáveis especificamente às pessoas jurídicas, 

segundo o artigo 21, são a multa; as restritivas de direitos; e prestação de serviços à 

comunidade. Para as pessoas jurídicas as penas restritivas de direitos consistem em 

suspensão parcial ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade; e proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações. Está expressamente previsto, e isto será de capital importância para 

a defesa das pessoas jurídicas, que a suspensão de atividades será aplicada quando não 
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estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio 

ambiente, ao passo que a pena de interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra 

ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização – leia-se sem as licenças prévia, 

de instalação e de operação preconizadas pela legislação ambiental – ou em desacordo com 

as licenças obtidas ou, ainda, em violação à disposição legal ou regulamentar (MONTEIRO, 

A. J. L. C., 2007). 

Estar em conformidade com a legislação ou com regulamentações internacionais é 

mandatório para o empresário. Vimos que o ônus é elevadíssimo para aqueles que não 

cumprem leis ou acordos, chegando até ao encerramento da atividade. Uma forma de 

eliminar este risco é manter-se em vigília constante para igualar-se aos padrões legais ou 

idealmente ser menos poluidor do que o legalmente aceitável. A melhor ferramenta para 

executar este processo de vigília e melhoria contínua é um sistema de gestão empresarial no 

padrão ISO 14.001 (veja tópico 3.4.1). 

3.3.2.3 PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL 

 

Os princípios de investimento responsável (PRI-Principles for Responsible Investment) foram 

elaborados em uma iniciativa entre investidores institucionais, experts do mercado financeiro 

e dois órgãos da ONU (UNEP Finance Initiative e UN Global Compact). Ao incorporar critérios 

ambientais, sociais e de governança corporativa em suas decisões de investimentos e 

aquisições, os signatários do PRI estão privilegiando companhias que adotam a 

responsabilidade social empresarial (PRI, 2009). 

Os signatários do PRI comprometem-se em incorporar a análise da performance 

socioambiental e de governança corporativa em suas decisões de investimentos e negócios. 

Além disso, garantem divulgar a responsabilidade social empresarial nas organizações onde 

realizam investimentos e procuram ampliar a utilização dos princípios entre seus pares do 

mercado financeiro. 

Em maio de 2009, o PRI contava com 538 signatários que gerenciavam US$18 trilhões de 

dólares de recursos e atuavam em 36 países. Analisando os participantes brasileiros do PRI, 

encontramos gestores de investimentos do porte de Banco Real Asset Management, Mauá 

Investimentos Ltda, Sul América Investimentos DTVM S.A, Unibanco Asset Management, 

assim como grandes fundos de pensão nacionais: PREVI, Petros, Funcef, Sistel, CENTRUS, 
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Economus e Real Grandeza (PRI, 2010). No momento, os signatários brasileiros estão 

atuando no engajamento das empresas onde investem para aumentar a qualidade dos 

reportes de sustentabilidade baseadas nos padrões do GRI (Global Reporting Initiative), 

além de estarem elaborando uma metodologia comum adaptada ao Brasil para integrar as 

questões de RSE nas avaliações de investimentos (PRI, 2009). 

Assim como o PRI, o Carbon Disclosure Project (CDP) também procura influenciar os 

investidores, repassando a eles as informações obtidas em suas pesquisas. Seu sistema 

global oferece ao mercado um entendimento claro sobre como as companhias estão 

posicionadas na transição para uma economia de baixa utilização de gases efeito estufa. Os 

grupos principais de usuários destas informações distribuídas pelo CDP são o mercado de 

investimento representado por 475 investidores com US$55 trilhões e 55 grandes 

compradores de fornecedores globais (CDP, 2010). 

O capital disponível para investimento em organizações que adotarem a responsabilidade 

social empresarial é volumoso. Este deve ser um dos principais fatores de disseminação da 

RSE entre as corporações nos próximos anos.  

3.3.3 RISCO TECNOLÓGICO 

 

Em seu estudo inspirador de 1976 para a Comissão Européia, Walter Stahel (STAHEL, W., 

1976) mostrou que ¾ da energia utilizada na indústria é gasta na extração de recursos 

naturais, na mineração ou na produção de material básico como ferro e cimento, enquanto 

apenas 25% da energia é gasta na transformação desses materiais em bens de consumo. 

Além disso, três vezes mais trabalho é utilizado na fabricação destes bens com mais alto 

valor agregado do que na geração daqueles materiais básicos. Em resumo, se a atividade 

econômica estiver calcada na geração de novos produtos a partir da reutilização e do 

reprocessamento de bens descartados, a economia utilizará menos energia e criará mais 

postos de trabalho. 

O modelo proposto por Stahel gerou um novo conceito denominado ciclo de produção do 

berço ao berço. Em contraposição ao processo linear de produção (berço ao túmulo), com as 

etapas de extração e processamento da matéria-prima, transporte até a fábrica de bens de 

consumo, manufatura, logística de distribuição até o consumidor, consumo e disposição no 
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lixo, este novo ciclo tenta mimetizar os processos da cadeia alimentar na natureza 

(biomimetismo, em tradução livre para biomimicry).  

A aplicação destes princípios à indústria cria um fluxo cíclico de energia e material que pode 

eliminar a geração de resíduos inorgânicos. Cada material de um bem de consumo é 

projetado para ser reutilizado em um ciclo técnico ou em um ciclo biológico. No ciclo técnico, 

os materiais não são renováveis e por isso são projetados para reaproveitamento de suas 

partes em novo processo de manufatura após sua utilização pelo consumidor. Idealmente, a 

energia renovável é a fonte que move todas as etapas de produção e distribuição. O ciclo 

biológico incorpora a decomposição dos resíduos orgânicos gerados no processo produtivo 

permitindo que eles sejam reaproveitados pela natureza (McDONOUGH, W. e BRAUNGART, 

M., 2003).  

 

 

 

Figura 3.8 – Processo berço ao berço de produção de caixa de papelão 
(McDONOUGH, W. e BRAUNGART, M., 2003) 
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O ciclo de produção do berço ao berço pode provocar profundas alterações no 

relacionamento entre produtor e consumidor. Dada a extensão da responsabilidade do 

produtor por todo o ciclo dos bens de consumo e considerando que os produtos tenham sido 

projetados para reutilização, será interessante para fabricantes e consumidores que os 

produtos sejam consumidos como serviços através de pagamento periódico por sua 

utilização. O benefício para os consumidores residirá no fato de que eles não precisam pagar 

pela propriedade do bem, podendo trocá-lo por outro com mais tecnologia embarcada com 

uma simples revisão de seu contrato de serviços e reajuste de uma mensalidade. Para os 

produtores, esta será uma excelente forma de estimular a fidelidade do consumidor à marca 

e de garantir insumos ao seu processo produtivo a menor custo, pois não podemos esquecer 

que o consumidor está devolvendo um bem que contem partes reutilizáveis na fabricação do 

mesmo ou de outro produto de sua linha de montagem. 

A ecologia industrial (vejam detalhes no tópico 4) estende o conceito do ciclo de vida do 

berço ao berço ao incorporar ao processo produtivo de uma indústria a troca física de 

resíduos, energia, água, produtos e co-produtos entre várias instalações industriais situadas 

em uma localidade próxima. Um exemplo incipiente desta simbiose industrial pode ser 

encontrado em Kalundborg, na Dinamarca, onde uma central elétrica (Asnaes) movida à 

carvão mineral fornece vapor para uma refinaria (Statoil), recebendo em troca gás 

combustível, água resfriada e água residual do processo produtivo. A refinaria oferece seu 

co-produto enxofre para uma fábrica de ácido sulfúrico (Kemira). Outra manufatura que se 

beneficia desse arranjo é uma instalação que produz placas de gesso (Gyproc) que obtém 

seu principal insumo a partir da lama de tratamento de efluente da central elétrica. A 

indústria farmacêutica (Novo Nordisk), que é abastecida pelo vapor da central elétrica, 

oferece seu lodo de esgoto tratado como fertilizante para as fazendas. As cinzas da central 

elétrica são utilizadas na produção de cimento da região (van BERKEL, R., 2006a). 
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Figura 3.9 – Ecologia industrial em Kalundborg, Dinamarca (van BERKEL, 2006a) 

 

As inovações tecnológicas que vão provocar uma disrupção no modelo industrial vigente 

serão patrocinadas por este novo paradigma de processo produtivo. Elas serão motivadas 

pelas vantagens competitivas obtidas na colaboração entre firmas da ecologia industrial, ou 

por intermédio das novas oportunidades de negócio e/ou redução de custos inerentes à 

busca pela ecoeficiência, bem como pela preferência dos consumidores conscientes por 

produtos projetados para reutilização no ciclo de produção do berço ao berço.  

Alguns autores acreditam que aquela abordagem disruptiva no enfrentamento dos desafios 

ambientais fará surgir um novo capitalismo. O Capitalismo Natural apregoa que o acréscimo 

radical da produtividade na utilização de recursos naturais, energia, materiais e pessoas vai 

gerar um número crescente de soluções tecnológicas lucrativas, tornando viável a 

implantação de medidas verdadeiramente sustentáveis. Além disso, os processos inovadores, 

cuja criação estará apoiada em técnicas como a análise do ciclo de vida (detalhado no tópico 

3.4.3), a ecologia industrial e o biomimetismo, vão forjar inovações tecnológicas capazes de 

gerar qualidade superior de produtos e serviços (LOVINS, L. H., 2006). 
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Figura 3.10 – Ondas de Inovação (LOVINS, L. H., 2006) 

 

Outros tipos de tecnologia ambiental, como as técnicas de controle da poluição, 

gerenciamento de resíduos, reciclagem e remediação de áreas contaminadas, não têm o 

poder de provocar rupturas no atual modelo industrial, pois são consideradas tecnologias de 

fim de tubo, ou seja, atuam depois que a poluição foi gerada. No entanto, elas representam 

uma etapa mandatória de atualização tecnológica de qualquer organização a caminho da 

responsabilidade social empresarial, pois é necessário estar em conformidade com a 

constante evolução dos padrões preconizados na legislação e regulamentação ambiental. 

A geração de energia renovável é outro campo de embate entre velhas e novas tecnologias. 

O World Economic Forum (WEF), uma fundação suíça sem fins lucrativos, reúne anualmente 

os principais líderes de governo, empresários e cientistas em Davos para discutir as questões 

econômicas mais relevantes. Em sua edição de 2008, o WEF recebeu o mandato de seus 

stakeholders para criar o Green Investing Project para apresentar opções de investimento 

em tecnologias verdes. Em sua edição de 2010, foram apresentados como preferenciais os 

investimentos em dez setores de energia renovável, oito para geração de energia elétrica e 

dois de biocombustíveis líquidos: Energia Eólica no continente e no mar, energia solar 

fotovoltaica, energia termal solar, transformação de resíduo em energia, energia geotermal, 

pequenas centrais hidrelétricas, álcool de cana-de-açúcar e biocombustível de celulose ou de 

algas. Segundo este relatório, será aplicado anualmente o montante de US$500 bilhões em 
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energia renovável a partir de 2030, majoritariamente em energia solar, eólica e 

biocombustíveis (WEF, 2010). 

  

 

Figura 3.11 – Investimentos em Energia Limpa (WEF, 2010) 

 

O estudo do WEF ainda identifica o estágio individual de maturidade das principais 

tecnologias para geração de energia renovável, associando-as com prováveis fontes de 

financiamento.  Os investimentos serão relevantes para permitir que se ultrapassem as 

barreiras que ainda impedem a difusão das soluções tecnológicas maduras ou mesmo para 

patrocinar a evolução das tecnologias ainda incipientes.  
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Figura 3.12 – Grau de Maturidade das Tecnologias de Energia Limpa (WEF, 2010) 

 

Não podemos ignorar que, por outro lado, a indústria do petróleo e dos combustíveis fósseis 

recebe subsídios nos países produtores para levantar impedimentos à difusão das novas 

tecnologias. Esse comportamento típico do capitalismo, promovendo apostas nos vários 

cavalos que disputam a corrida até que o vencedor leve tudo, pode atrasar a vitória 

definitiva da energia renovável, mas hoje já deixa disponível um montante elevado de 

recursos para esta nova aposta. A efervescência deste ambiente mostra como as inovações 

tecnológicas podem derrubar fortíssimos competidores estabelecidos assim que adotadas em 

uma escala adequada. 

3.3.4 RISCO À REPUTAÇÃO 

 

Segundo o Instituto Ethos (ETHOS, 2010), a responsabilidade social empresarial é 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 
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culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais.  

A partir desta definição, podemos inferir que a reputação corporativa é positivamente 

afetada pelas práticas de RSE, pois uma postura ética, transparente e ambientalmente 

comprometida provoca aumento da confiança do público de relacionamento na organização. 

Consumidores e corporações interagem entre si através de trocas econômicas e simbólicas 

de valores. Um dos principais aspectos do capital simbólico de uma empresa é representado 

pela reputação de sua marca (Benn, S. et al, 2006).  

O consumidor consciente é especialmente sensível às práticas de RSE das empresas. Por 

definição, ele reflete a respeito de seus atos de consumo e como eles irão repercutir não só 

sobre si mesmo, mas também sobre as relações sociais, a economia e a natureza. O 

consumidor consciente também busca disseminar o conceito e a prática do consumo 

consciente, fazendo com que pequenos gestos de consumo realizados por um número muito 

grande de pessoas promovam grandes transformações. A preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento justo da sociedade são as metas almejadas e prováveis conquistas da 

atuação do consumidor consciente, atuando e mobilizando sua comunidade nesta direção, 

para além de sua atuação individual (AKATU). 

No Dossiê Conhecimento para a Sustentabilidade (ECHEGARAY, F., 2009), somos 

apresentados a uma pesquisa conjunta realizada pelas empresas Market Analysis, no Brasil e 

pela Globescan, em 31 países de diversos continentes. O objeto de estudo da pesquisa é o 

comportamento do consumidor consciente (na pesquisa, a terminologia utilizada é 

consumidor responsável).  

Na pesquisa internacional, o consumo de premiação, onde o consumidor promove divulgação 

positiva da empresa socialmente responsável ou compra mais produtos dela, foi apresentado 

comparativamente entre continentes. O consumo de retaliação, cujo conceito é oposto 

àquele de premiação, foi apresentado ao longo dos últimos dez anos. 
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Figura 3.13 – Consumo de premiação ou retaliação em 31 países (ECHEGARAY, F., 
2009) 

 

No período de 1999 a 2009, podemos identificar uma tendência generalizada de crescimento 

no consumo de retaliação nos nove países apresentados no gráfico. Quanto ao consumo de 

premiação, os percentuais da América do Norte, Oceania, Europa e Ásia são relevantes e 

sintomáticos de que o consumo consciente dissemina-se significativamente em países 

economicamente avançados. Não encontramos justificativas do autor que explicassem o fato 

de que o posicionamento da África foi superior à América do Sul.  

Na pesquisa nacional, somados os comportamentos de três tipos de consumidores sensíveis 

ao desempenho socioambiental de uma corporação (consumo ético, de recompensa e de 

retaliação), cerca de 30% dos brasileiros realizam compras motivadas na informação que 

possuem sobre a responsabilidade social empresarial:  

 O consumidor ético, aquele que exerce sistematicamente uma compra sustentável, 

punindo e premiando empresas em decorrência da sua atuação pública. Representa 

uma minoria de 7% dos consumidores; 

 O consumidor de recompensa, aquele que prefere premiar e evita punir empresas, 

mantendo uma indução positiva entre as companhias sobre seu engajamento 

socioambiental soma 15% dos consumidores; 
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 O consumidor de retaliação, aquele que escolhe punir e não premiar empresas como 

forma mais eficaz de influir no mercado. Totaliza 8% dos consumidores.   

Outros dois tipos de consumidores aparecem na pesquisa: aqueles cujas práticas de RSE das 

marcas que ele consome não interferem em seus hábitos de consumo, foram chamados de 

indiferentes e os que pensaram em adotar punição ou recompensa às empresas que 

identificaram como não aderentes à RSE e não o fizeram, receberam a denominação de 

demagogos. 

  

Figura 3.14 – Percentagem de consumidores conscientes no Brasil (ECHEGARAY, 
F., 2009) 

 

Os seres humanos estão imersos em sistemas culturais, são moldados e restringidos por 

suas culturas e em sua maioria agem somente dentro dessa realidade em suas ações 

cotidianas. Neste sentido, o consumismo é definido como uma orientação cultural que leva 

as pessoas a encontrar sentido, felicidade e aceitação por aquilo que consomem. Em outras 

palavras, é muito difícil que as pessoas mudem seu comportamento em relação ao consumo, 

mas isso é absolutamente necessário. Para prosperar no futuro, as sociedades humanas 
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terão de mudar suas culturas para que o consumo consciente transforme-se no padrão de 

comportamento (ASSADOURIAN, E., 2010).  

A inclusão da educação ambiental no engajamento dos stakeholders é uma contribuição 

importante à formação de consumidores conscientes. As empresas que, sustentadas em 

sólidas práticas de RSE, ofertarem produtos e serviços adequados a este público, terão sua 

reputação recompensada por um número crescente de consumidores éticos. 

Do outro lado do balcão, os líderes empresariais já incluíram a associação entre a reputação 

corporativa e a RSE como tema estratégico importante em suas agendas. A pesquisa 2010 

Edelman Trust Barometer, de abrangência internacional, onde foram entrevistados 4.875 

líderes empresariais formadores de opinião, mostra que, pela primeira vez após dez edições, 

estes empresários elegem a transparência e a confiança como fatores mais importantes para 

a reputação da corporação do que a qualidade de produtos e serviços ou do que seu retorno 

financeiro (EDELMAN, 2010). 

 

Figura 3.15 –Fatores Importantes para a reputação corporativa (EDELMAN, 2010) 

 

A KPMG, em conjunto com o Global Reporting Initiative, realizou uma pesquisa com as 100 

maiores empresas de 22 países (2.200 organizações) para identificar os padrões de reporte 

das práticas de RSE adotadas por elas (KPMG, 2008). Na compilação, a reputação da marca 

foi o fator motivador que experimentou o maior crescimento entre as pesquisas de 2005, 
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onde obteve 27% das respostas e a de 2008, quando representou 55% dos motivos de 

reporte. 

 

Figura 3.16 – Motivação para reportar RSE (KPMG, 2008) 

 

Algumas empresas, convencidas do efeito benéfico causado pela comunicação de boas 

práticas de RSE em sua reputação, publicaram propagandas na mídia divulgando ações 

ambientais duvidosas ou mesmo inexistentes. Este comportamento é rotulado como 

“greenwashing” e é uma prática condenada de marketing verde. A TerraChoice, uma 

consultoria de marketing ambiental americana, definiu uma lista com sete pecados do 

greenwashing e anualmente investiga produtos nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália 

e no Reino Unido. Em 2009, 98% dos 2.219 produtos investigados foram enquadrado em 

pelo menos um pecado. As três categorias com maior número de pecados foram brinquedos 

para crianças, cosméticos e produtos de limpeza (TERRACHOICE, 2009).  

Veja abaixo a lista das ações de marketing condenadas pela consultoria, sendo que os três 

primeiros representam mais de 80% dos casos: 
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 Pecado dos malefícios ocultos (tradução livre para hidden trade-off): ressalta-se uma 

qualidade ambiental, mas ocultam-se outras características que impactam o meio 

ambiente; 

 Pecado da ausência de provas (no proof): benefícios ambientais anunciados sem 

sustentação científica ou certificação respeitável; 

 Pecado da promessa vaga (vagueness): Frases de efeito como “100% natural” 

(arsênico, mercúrio e outros venenos também são “naturais”);  

 Pecado da irrelevância (irrelevance): Benefício que pode ser verdadeiro, mas não é 

relevante, como “livre de CFC”, sendo este composto proibido por lei; 

 Pecado do menor de dois males (lesser of two evils): são benefícios verdadeiros, mas 

aplicados em produtos cuja categoria inteira tem sua existência questionada, como 

cigarros orgânicos ou um carro utilitário esportivo (SUV) com melhor eficiência de 

consumo na categoria; 

 Pecado da mentira (fibbing): simplesmente um benefício ambiental mentiroso; 

 Pecado do selo falso (worshiping false labels): informação inverídica de que um 

produto é referendado por um certificado ou selo de terceiro. 

 

Figura 3.17 – Os sete pecados do Greenwashing (TERRACHOICE, 2009) 
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A busca pela ecoeficiência, a principal contribuição da responsabilidade social empresarial 

para o desenvolvimento sustentável, não pode ser comprometida por iniciativas levianas de 

auferir ganhos de reputação à custa de ações mentirosas de marketing.  A postura ética, 

transparente e ambientalmente comprometida da empresa está na raiz da RSE e reputações 

são perdidas no segundo seguinte que a mentira for exposta e seus males forem de 

conhecimento público, não importando quantas etapas haviam sido ultrapassadas na 

implantação da RSE.  

3.3.5 BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DE RSE 

 

Os benefícios advindos da responsabilidade social empresarial estão do outro lado da moeda 

com relação aos riscos da sua não adoção, mas também reforçam a mesma escolha. Em um 

projeto de pesquisa de dois anos, a empresa Pollution Probe procurou investigar quais 

estratégias ambientais estavam sendo adotas pelas organizações na busca da 

sustentabilidade e da RSE (POLLUTION PROBE, 2004). Doze empresas que adotaram 

diferentes práticas voltadas aos aspectos ambientais da RSE foram pesquisadas: 

 

Tabela 3.2 – Estratégias ambientais utilizadas por empresas no estudo de caso da 

Pollution Probe (POLLUTION PROBE, 2004) 
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Todas as empresas participantes desse estudo de caso identificaram claros benefícios de 

negócio por conta da utilização das estratégias ambientais: 

 Melhoria da imagem corporativa e da reputação da marca – bom desempenho 

ambiental constrói reputação, enquanto problemas ambientais destroem o valor da 

marca. Em 2004, Procter & Gamble foi ranqueada em primeiro lugar no índice de 

sustentabilidade do Dow Jones em seu setor pelo terceiro ano seguido ganhando o 

reconhecimento de sua liderança ambiental; 

 Manutenção e ganho de licença de operação – para empresas que exploram recursos 

naturais, o reconhecimento da adoção de boas práticas ambientais determina se uma 

empresa ganha ou mantém sua licença de operação. Falconbridge aponta que suas 

ações junto à comunidade transformou-a em uma parceira de escolha para governos, 

cidades e mesmo para outras companhias mineradoras. 

 Redução e gerenciamento de risco de negócio – num mercado cada vez mais 

complexo e intrincado, onde os stakeholders estão atentos aos benefícios ambientais 

dos produtos, a adoção da RSE é fator crítico de sucesso. A Bombardier reportou que 

a utilização de ecodesign em trens e aviões foi uma das causas que contribuíram por 

ganhos de contrato na Europa. 

 Elevação de produtividade e motivação de trabalhadores – diversas daquelas 

companhias notaram que o uso de ferramentas e técnicas ambientalmente 

adequadas acresceu a motivação dos trabalhadores e provocou aumento de 

produtividade. Mountain Equipment Co-op (MEC) constatou esse benefício quando 

adotou o padrão LEED para arquitetura e construção de edifícios verdes (green 

building);  

 Fidelidade do consumidor e acesso a novos mercados – a maioria das companhias 

informou que seus investimentos em RSE foram compensados pelos ganhos 

auferidos pela fidelização dos clientes, bom posicionamento nos mercados existentes 

e maior facilidade de acesso a novos mercados; 

 Redução de custos – Nove das doze empresas participantes do estudo de caso 

indicou que a integração das estratégias ambientais ao processo de decisão reduziu 

custos operacionais. A Bombardier conseguiu reduzir custos ao evitar o uso de metais 

raros ou preciosos no processo produtivo. A política de prevenção de poluição da 
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Dow gerou uma diligência que apontou os riscos potenciais da liberação de 

dicloroetano (EDC) fazendo com que a companhia fizesse alteração em seu processo 

produtivo e evitasse a aplicação de multas após a sua classificação pela agência 

ambiental canadense como uma emissão tóxica; 

 Melhoria do relacionamento com stakeholders – quando os stakeholders percebem 

que a companhia está aberta para ouvir suas preocupações, aceitando trabalhar 

conjuntamente para endereçá-las, é construída uma confiança que é fundamental na 

resolução de disputas. Suncor informa que seu relatório de sustentabilidade reforçou 

o relacionamento com os stakeholders de maneira que ajudou-a a ganhar e operar 

com sua licença; 

 Estímulo à inovação e geração de novas idéias – usando a lente de análise oferecida 

pela RSE, seis organizações encontraram oportunidades para inovação e 

desenvolveram novos negócios. Procurando reduzir a presença de organoclorados 

voláteis em sua tinta, Sico conseguiu a reformulação de seu produto adotando novas 

tecnologias de desenvolvimento para tintas a base de água; 

 Melhor relacionamento com órgãos e agentes reguladores – o relacionamento com os 

reguladores ficou facilitado quando as companhias adotaram as práticas de RSE. Tal 

benefício foi reportado pela Canfor e ela reputa essa melhoria de relacionamento à 

análise de ciclo de vida que foi implantada na empresa; 

 Aperfeiçoamento da reputação junto aos investidores – como os investidores utilizam 

cada vez mais o desempenho ambiental em suas análises, as empresas sabem que o 

relato de sua performance nessa área não passará desapercebido pelos analistas 

financeiros. A Suncor pôde constatar esse fato pelas reações ao seu relatório de 

sustentabilidade; 

 Suporte à melhoria contínua – quatro das doze empresas atestaram que a adoção da 

RSE trouxe consolidou a aplicação da melhoria contínua de suas práticas de negócio 

e desenvolvimento de produtos. Bombardier, Canfor e Alcan auferiram esse benefício. 
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Veja um resumo das respostas de cada uma das doze empresas: 

  

Tabela 3.3 – Benefícios auferidos com a utilização de estratégias ambientais 

(POLLUTION PROBE, 2004) 

3.4 GUIAS E PADRÕES DE RSE 

 

Neste tópico, vamos apresentar os padrões que orientam ações de responsabilidade social 

empresarial (RSE) no tratamento das questões ambientais e na comunicação com públicos 

de relacionamento. A OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 

uma organização composta pelos governos de 30 países desenvolvidos, tem o objetivo de 

coordenar e comparar políticas de crescimento econômico de seus associados, com foco na 

elevação dos níveis de emprego e dos padrões de vida de maneira sustentável. Em suas 

diretrizes de RSE para as empresas de seus países membros (OECD, 2000), existe um 

capítulo dedicado às questões ambientais com as seguintes orientações: 

 Utilização de um sistema de gestão ambiental (SGA) para permitir que as empresas 

controlem seus impactos e integre as considerações ambientais às suas estratégias e 

operações. Apoiadas nos indicadores ambientais monitorados pelo seu SGA, as 

empresas são orientadas a implantar processos de produção mais limpa e produtos 

ecoeficientes; 



             A responsabilidade social empresarial como estratégia para execução e comunicação 
                            das ações ambientais relevantes às organizações e aos stakeholders 

46 

 Comunicação com públicos de relacionamento e engajamento de partes interessadas 

como veículo de construção de confiança pública, provendo informação transparente 

sobre impactos e ações ambientais;  

 Avaliação do ciclo de vida para orientar mudanças nos processos produtivos com 

vistas a prevenir a utilização de material poluente e reduzir impactos ambientais dos 

produtos e serviços ofertados; 

 Adoção da premissa de precaução que prega a ação proativa na escolha de 

atividades menos danosas ao meio ambiente, analisando os riscos envolvidos nas 

situações onde existem incertezas científicas sobre o potencial dos danos; 

 Prevenção, preparação e resposta às emergências de forma que sejam minimizados 

os acidentes e, quando ocorrerem, mitigadas as suas conseqüências através da 

execução de um plano de emergência adequadamente comunicado aos envolvidos; 

 Elevação continua do desempenho ambiental para permitir a adaptação das empresas 

a um ambiente de constantes mudanças econômicas e socioambientais; 

 Educação e treinamento ambiental, sensibilizando funcionários e fornecedores sobre 

a conformidade com os requisitos de sistemas de gestão ambiental; 

 Contribuição ao desenvolvimento de uma política ambiental pública que envolva o 

setor empresarial, legisladores e reguladores. 

Neste capítulo, todas essas diretrizes da OECD serão abordadas e associadas a uma norma 

ou guia específicos, exceto a última que prega a contribuição ao desenvolvimento de uma 

política ambiental pública.  

As principais questões ambientais envolvidas na adoção da RSE são tratadas pelas normas 

ISO 14001, ISO 14040/44, ISO 14063, ISO 26000, AA1000SES e pelas diretrizes de 

elaboração de relatório de sustentabilidade do GRI.  
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Tabela 3.4 – Guias e padrões de RSE 

 

Utilizando a ISO 26000 como guia de RSE e as ISO 14001, 14040 e 14044 como normas de 

gerenciamento de seus impactos, as organizações necessitam envolver as partes 

interessadas na gestão ambiental e no reporte de seus indicadores de desempenho. Existem 

princípios que apóiam as empresas nesta empreitada: a ISO 14063 é dedicada à 

comunicação ambiental, a norma AA1000SES aplica-se ao engajamento de stakeholders e as 

diretrizes do GRI oferecem princípios e indicadores confiáveis para a elaboração de relatórios 

de sustentabilidade. 

 

3.4.1 ISO 26000 – RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

O mais abrangente guia de responsabilidade social empresarial tem sua elaboração em 

andamento na ISO e sua publicação final está prevista para o fim de 2010. A ISO 26000 

atualmente no status de “Draft International Standard (DIS)”, está sendo elaborada por 91 

países e 42 organizações participantes do WGSR (Working Group on Social Responsibility) 
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sob a liderança conjunta da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do Brasil e do 

SIS (Swedish Institute of Standardization), da Suécia. A ISO 26000 complementa ou é 

consistente com declarações e convenções da ONU e suas constituintes, notadamente as da 

ILO (International Labour Organization) e da UNGCO (United Nations Global Compact 

Office), além de ter sido objeto de memorando de entendimento com a OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development). 

A ISO 26000 vai representar o consenso internacional para orientar a implantação da RSE, 

definindo-se pelas seguintes linhas gerais:  

 Fornece orientação sobre os princípios de responsabilidade social e seus temas 

centrais, apresentando formas de integrar um comportamento socialmente 

responsável com as estratégias organizacionais, sistemas, práticas e processos; 

 Destina-se a ser aplicável a todos os tipos de organizações que operam em países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento; 

 Não pretende ser uma norma para um sistema de gestão e não será objeto de 

certificação (ISO, 2009). 

A norma ISO 26000 está estruturada para apresentar os princípios, práticas e temas centrais 

da responsabilidade social empresarial para que as organizações busquem aplicação nas 

suas decisões e atividades, contribuindo assim com o desenvolvimento sustentável.  

São sete os princípios gerais aplicáveis ao escopo integral da norma: responsabilidade por 

ação (accountability), transparência, comportamento ético, respeito aos interesses dos 

stakeholders, respeito às regras da legislação, respeito às normas internacionais de 

comportamento e, finalmente, respeito aos direitos humanos.  

O reconhecimento da responsabilidade social pela organização e a identificação/engajamento 

das partes interessadas são as duas práticas fundamentais propostas pela ISO 26000.  

A primeira prática envolve reconhecer a responsabilidade social empresarial nas questões 

trazidas pelos impactos das decisões e atividades da esfera de influência da corporação (a 

própria empresa, sua cadeia de fornecedores, seus usuários e clientes), buscando encontrar 

os meios de contribuir com o desenvolvimento sustentável ao evitar ou mitigar tais impactos. 
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A identificação e engajamento de stakeholders é a segunda prática fundamental, pois as 

organizações nem sempre compreendem como indivíduos ou grupos são afetados por ela, 

assim como muitos stakeholders não sabem avaliar o potencial de impacto de uma 

corporação sobre seus interesses. A empresa deve estar consciente dos interesses e deve 

respeitar as necessidades das partes interessadas, compreendendo suas limitações ao 

processo de engajamento, onde os seguintes elementos devem estar presentes: 

 Propósito claro para o engajamento 

 Interesses dos stakeholders identificados 

 Relacionamentos resultantes desses interesses devem ser diretos ou importantes 

 Esses interesses são relevantes e significantes para o desenvolvimento sustentável. 

A ISO 26000 apresenta sete temas centrais à responsabilidade social: governança, direitos 

humanos, práticas do trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas 

ao consumidor e, por último, envolvimento da comunidade e desenvolvimento social. 

Na última parte da norma, procura-se mostrar as formas de promover a integração da 

responsabilidade social ao processo de governança da empresa. A proposta é que o sistema 

para tomada de decisões e planejamento das atividades da organização ou de sua esfera de 

influência incorpore a preocupação em minimizar os riscos de dano social ou ambiental.   
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Figura 3.18 – Organização da ISO 26000 (ISO 26000, 2010) 

 

Para os propósitos de nosso trabalho, ficaremos restritos ao tema central do meio ambiente 

e à comunicação da responsabilidade social com os stakeholders na interpretação mais 

detalhada da ISO 26000. Abordaremos sem maior aprofundamento outros dois temas 

centrais representados pelas questões relativas ao consumidor e pelo envolvimento da 

comunidade e desenvolvimento social, por serem subjacentes ao engajamento das partes 

interessadas.  

3.4.1.1 MEIO AMBIENTE 

 

As organizações invariavelmente causam impactos ao meio ambiente associados ao uso de 

recursos, à localização de suas atividades, à geração de poluição e de resíduos, além das 

alterações em ecossistemas provocadas por suas atividades. Para reduzir esses danos, a 

norma ISO 26000 prescreve uma abordagem integrada para as implicações econômicas, 

sociais e ambientais das decisões e atividades empresariais.  
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A norma ISO 26000 incentiva a adoção das ferramentas técnicas da série ISO 14000 para 

gerenciamento dos riscos ambientais através da avaliação de desempenho ambiental, do 

controle de emissão de gases efeito estufa, da análise do ciclo de vida, da adoção do 

ecodesign e da rotulagem ambiental.  

No capítulo de meio ambiente, a ISO 26000 apresenta quatro novos princípios e seis 

estratégias específicos desse tema: 

 

Tabela 3.5 – Princípios e Estratégias para o Meio Ambiente (Adaptado de ISO 

26000, 2010) 

 

Tais princípios e estratégias são aplicáveis às questões ambientais relevantes que demandam 

a execução de ações relacionadas em resposta. Para essas questões, objetivos de curto e 

longo prazo devem ser estabelecidos na governança organizacional, integrando-os ao 

processo de tomada de decisão. 
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Tabela 3.6 – Questões ambientais relevantes na ISO 26000 (Adaptado de ISO 

26000, 2010) 

3.4.1.2 QUESTÕES RELATIVAS AO CONSUMIDOR 

 

No que tange à responsabilidade social empresarial, outros aspectos dos produtos e serviços 

são relevantes ao consumidor, além do preço e da qualidade. A norma cita algumas dessas 

questões, tais como: 

 práticas leais de venda, com informações objetivas sobre o preço total e a incidência 

de impostos ou taxas de juros; 

 proteção da saúde e segurança para que, em condições normais de uso ou mesmo 

em situações previsíveis de uso indevido, o consumidor, sua propriedade e o meio 

ambiente estejam seguros; 
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 consumo sustentável, estimulando a redução de padrões insustentáveis de produção 

e consumo durante o ciclo de vida de seus produtos e serviços em sua área de 

influência; 

 resolução de disputas e reparação, endereçando as necessidades do consumidor após 

a compra do produto, tais como garantias, suporte técnico e provisão para retorno e 

troca de produtos; 

 privacidade dos dados, para oferecer salvaguarda ao consumidor sobre a 

confidencialidade em que suas informações são obtidas, usadas e armazenadas; 

 acesso aos serviços e produtos essenciais, nos casos em que concessionárias desses 

serviços tratam de situações de corte de seu fornecimento de forma socialmente 

responsável. 

 educação do consumidor, oferecendo a ele informações precisas para subsidiar sua 

escolha, incluindo como usar, trocar e dispor adequadamente; 

3.4.1.3 ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

Nas comunidades onde operam, as organizações deveriam estabelecer um relacionamento 

baseado no seu envolvimento da comunidade e na sua contribuição com o desenvolvimento 

social daquela localidade. Tal atitude, se tomada pela empresa, vai refletir e reforçar os 

valores democráticos e cívicos. 

O tamanho e a natureza das operações da empresa vão definir a área de abrangência e os 

grupos comunitários que devem ser envolvidos. Na norma ISO 26000, o envolvimento da 

comunidade ultrapassa os limites do engajamento de stakeholders, pois também promove o 

desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da comunidade num processo de 

longo prazo. 

3.4.1.4 COMUNICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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As práticas relacionadas à responsabilidade social envolvem algum tipo de comunicação 

interna ou externa, buscando apoiar a criação do diálogo e o engajamento das partes 

interessadas, oferecendo informações sobre impactos de suas atividades, produtos e 

serviços, reforçando a reputação organizacional ao elevar a confiança de que elas ocorrem 

dentro dos princípios de transparência e integridade. 

Para que a informação atenda o objetivo de comunicar a responsabilidade social empresarial, 

ela deve ser: 

 

Tabela 3.7 – Características da informação sobre RSE (Adaptado de ISO 26000, 

2010) 

A organização deve avaliar a adequação e a efetividade do conteúdo, da freqüência e do 

canal de comunicação utilizado no diálogo com seus stakeholders. Os contatos com as partes 

interessadas podem ter o objetivo de discutir projetos específicos, ouvir solicitações e 

reclamações sobre impactos causados pela empresa, informar procedimentos de emergência 

ou reportar a responsabilidade social. 

Diferentes métodos ou canais podem ser usados na comunicação com os públicos de 

relacionamento, tais como, reuniões, eventos públicos, revistas, propaganda, rótulos de 

produtos, newsletters, web sites, blogs e redes sociais. No entanto, o diálogo pressupõe a 
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possibilidade de receber feedbacks e dar resposta a eles e ele só pode ocorrer através dos 

contatos pessoais e por intermédio da Internet. 

Outra poderosa ferramenta de comunicação com os públicos de relacionamento é o reporte 

de responsabilidade social empresarial. Ele deve ocorrer em uma freqüência definida e em 

seu conteúdo deve constar indicadores de desempenho econômico, social e ambiental da 

corporação.   

3.4.2 ISO 14001 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Os principais padrões para orientar a adoção da responsabilidade social no trato do meio 

ambiente são fornecidos pela ISO (International Organization for Stadardization). A ISO é 

uma organização não governamental que engloba uma rede de institutos nacionais de 

padronização de 159 países com um secretariado geral em Genebra, na Suíça.  

A série ISO 14000 contém os padrões mais aceitos internacionalmente para o gerenciamento 

dos aspectos ambientais de processos, produtos e serviços de uma organização. A ISO 

14001, que estabelece os requisitos de um sistema de gestão ambiental, foi adotada por 

todos os institutos nacionais de padronização dos 159 países que compõem a organização, 

tendo sido emitidos 188.815 certificados em 155 países até o final de 2008 (ISO, 2008). 

As organizações preocupadas com seu desempenho ambiental procuram atingi-lo por meio 

do controle dos impactos de suas atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente, 

coerente com sua política e seus objetivos ambientais. Elas agem assim por conta de uma 

legislação mais rigorosa, pelos aspectos econômicos envolvidos na proteção ao meio 

ambiente e também devido à crescente preocupação dos públicos de relacionamento em 

relação às questões ambientais. Para que sejam eficazes e alcancem esses objetivos, as 

organizações precisam implantar um sistema de gestão ambiental (SGA) estruturado que 

seja integrado à sua governança e às suas atividades produtivas (ISO 14001, 2004).  

O sucesso desse sistema depende do comprometimento da alta direção da empresa e do 

envolvimento de todos os níveis da estrutura organizacional. Dada a existência desse 

comprometimento com a implantação do SGA na organização, recomenda-se a elaboração 

de uma análise da situação atual com relação ao meio ambiente.  
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O principal objetivo desse diagnóstico inicial é embasar a criação da política ambiental, a 

partir de uma primeira identificação de aspectos ambientais, dos requisitos legais aplicáveis, 

das práticas e procedimentos atuais de gestão ambiental, da avaliação de situações de 

emergência e dos registros de acidentes anteriores ocorridos na organização. 

O SGA está amparado no desenvolvimento de uma política ambiental e prega o 

estabelecimento de um planejamento que contenha ações e programas de gestão para 

solucionar ou mitigar impactos ambientais diagnosticados, com responsabilidades e recursos 

definidos para sua implementação e operação. Além disso, o SGA estipula que 

monitoramento e controle operacional devem ser executados para orientar a implantação 

das ações corretivas e preventivas, levando ao encerramento do ciclo PDCA com a revisão e 

avaliação crítica de todo o processo por parte da alta administração (MOURA, L. A. ABDALLA, 

2008). 
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Figura 3.19 – Criação da Política Ambiental e Ciclo PDCA na ISO 14001 (ISO 
14001,2004) 
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Não é pretensão deste trabalho apresentar detalhadamente a norma ISO 14001 e nem 

tampouco teremos espaço para avaliar detidamente os passos de sua implantação. Para tal 

finalidade, existem vários livros que abordam profundamente esse tema, dentre os quais 

destacamos Qualidade e Gestão Ambiental (MOURA, L. A. ABDALLA, 2008). No entanto, 

como a ISO 14001 é peça central na definição da estratégia para ações ambientais de uma 

organização, destacamos nos próximos tópicos um resumo das principais etapas da 

implantação dessa norma.  

3.4.2.1 POLÍTICA AMBIENTAL 

 

A política ambiental constitui a base do SGA e nela deve ser expresso o comprometimento 

da alta administração com o atendimento aos requisitos legais, com a prevenção da poluição 

e com a melhoria contínua. Essa política deve ser clara para permitir seu entendimento pelas 

partes interessadas e nela reside o embasamento para que a empresa estabeleça seus 

objetivos e metas ambientais. 

É recomendado que a política ambiental esteja disponível para o público e que ela seja 

comunicada a todas as pessoas que trabalham para a organização ou que atuem em seu 

nome, devendo sua documentação ser mantida atualizada. 

O escopo da política deve ser apropriado à natureza, escala e impactos ambientais das 

atividades, produtos e serviços da organização. Isso significa que uma empresa cujas 

atividades produzam impactos ambientais deve elaborar uma política ambiental coerente 

com seu porte e adequada com a prevenção da poluição em seus processos, 

comprometendo-se a melhorar seu desempenho ambiental (ISO 14001, 2004).  

3.4.2.2 PLANEJAMENTO 

 

No planejamento são estabelecidos e mantidos os procedimentos para a identificação de 

aspectos ambientais e para conhecimento dos requisitos legais aplicáveis à operação. De 

posse dessas informações, são definidos os objetivos, metas e programas para tratar os 

impactos ambientais ou para atender aos requisitos legais identificados. 
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Aspectos ambientais são todos os elementos das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que podem interagir com o meio ambiente. Impactos ambientais são quaisquer 

modificações no meio ambiente que resultem dos aspectos identificados na organização 

(MOURA, L. A. ABDALLA, 2008). 

Os aspectos ambientais são identificados levando-se em consideração as entradas e saídas, 

intencionais ou não, dos processos organizacionais presentes, passados, planejados ou de 

novos desenvolvimentos, em condições normais e anormais de operação, assim como nas 

situações de emergência razoavelmente previsíveis. 

Na identificação dos aspectos, recomenda-se considerar em que situações ocorrem as 

emissões atmosféricas, a emissão de efluente, o lançamento de resíduo sólido, a utilização 

de recursos naturais e energia, a emissão de calor, ruído e radiação, dentre outras. 

Os requisitos legais internacionais, nacionais, estaduais e municipais, além de outros 

requisitos, como as normas de autarquias, acordos com autoridades públicas, princípios 

voluntários ou códigos de práticas devem ser avaliados para o perfeito enquadramento do 

SGA da empresa a eles.  

Os objetivos são os propósitos de desempenho originários da política ambiental e da análise 

de aspectos e impactos significativos que uma organização se propõe a atingir, enquanto as 

metas são os requisitos mensuráveis de desempenho que precisam ser implantados para que 

se atinjam os objetivos. Eles devem ser possíveis de serem atingidos com os recursos 

disponíveis e alocados ao programa de gestão ambiental, levando em conta as condições 

financeiras e comerciais da empresa e procurando atender as expectativas das partes 

interessadas (MOURA, L. A. ABDALLA, 2008). 

3.4.2.3 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 

 

A administração da organização deve designar seus representantes e atribuir a eles a 

responsabilidade e autoridade definidas para que o sistema de gestão ambiental seja 

estabelecido, implementado e mantido.  

Competência e treinamento devem ser oferecidos às pessoas cujo trabalho possa causar 

impacto ambiental, assim como a conscientização sobre a política ambiental e sobre o 

próprio SGA é fator crítico de sucesso na sua implementação. 
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A comunicação interna, através de reuniões de grupos de trabalho, boletins informativos, 

Internet/Intranet, deve ocorrer entre os vários níveis e funções.  

A organização deve decidir se realizará comunicação externa sobre seus aspectos ambientais 

significativos e, caso isso ocorra, um método deve ser estabelecido para implantar esta 

comunicação, levando em consideração os grupos-alvos, as mensagens e temas apropriados 

aos canais escolhidos. É recomendada a existência de um procedimento para receber, 

documentar e responder às questões relevantes encaminhadas pelas partes interessadas. 

A interação de funcionários e colaboradores da empresa com os elementos principais do SGA 

deve ser objeto de documentação adequada, podendo estar integrada a outros sistemas 

mantidos pela organização. Esses documentos devem estar submetidos à controle de 

aprovações, alterações e publicações.  

Com a finalidade de fornecer orientação sobre como levar os requisitos do SGA às operações 

do dia-a-dia, devem existir procedimentos operacionais documentados de modo que se 

assegure que atividades sejam executadas de modo a controlar ou reduzir impactos 

ambientais. A preparação e resposta da organização às situações potenciais de emergência e 

de acidentes que possam alterar o meio ambiente devem ser documentadas e ter seus 

procedimentos periodicamente testados, analisados e, quando for o caso, revisados (ISO 

14001, 2004). 

3.4.2.4 VERIFICAÇÃO 

 

São requeridas monitoração e medição regulares das características principais das operações 

impactantes quanto ao meio ambiente com o objetivo de acompanhar a evolução do 

desempenho, a eficácia dos controles operacionais e a conformidade com objetivos e metas 

ambientais. Atenção especial deve ser destinada à aferição de equipamentos de medição 

para que os indicadores colhidos no monitoramento sejam comparáveis. 

Os requisitos legais e outros requisitos identificados como aplicáveis devem ser objeto de 

avaliação de atendimento pela organização, à qual se recomenda que mantenha essas 

documentações para demonstrar sua adequação, aí incluídas autorizações ou licenças 

ambientais.  
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As ocorrências de não-conformidades quanto ao atendimento dos elementos do SGA devem 

originar ações corretivas para mitigar impactos ambientais e/ou ações preventivas para 

evitar novas ocorrências.  

As interações com o SGA devem ser registradas para demonstrar adequação à norma e a 

organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos  para identificação, 

armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros. 

A norma recomenda que auditorias internas sejam realizadas para determinar se o SGA está 

em conformidade com o seu planejamento e se está sendo adequadamente implementado e 

mantido. As informações produzidas pelos auditores, que podem ser funcionários da 

organização ou terceiro atuando em seu nome, devem ser objetivas e imparciais para 

subsidiar a análise pela alta administração (ISO 14001, 2004). 

3.4.2.5 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

Em intervalos regulares e planejados, a administração da empresa deve avaliar as 

oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão ambiental, 

incluindo a análise crítica de sua política, objetivos e metas ambientais. 

Um novo ciclo PDCA tem início, acatando as decisões e empreendendo-se as ações 

recomendadas pela alta administração baseadas no comprometimento da melhoria contínua 

do desempenho ambiental da organização. 

 

3.4.3 ISO 14040/14044 - ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 

 

A ISO 14040 e a ISO 14044 apresentam as linhas de atuação para que as empresas realizem 

a análise do ciclo de vida (ACV) de seus produtos. A ACV é uma abordagem sistemática para 

identificação, quantificação e avaliação de impactos ambientais durante o ciclo de vida de 

um produto ou serviço. Para atingir este objetivo, na ACV são mapeados o uso de material, 

de energia e a geração de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas nos processos de 

extração de matéria-prima, manufatura, transporte, uso e disposição final (do berço ao 

túmulo). Veja, na figura abaixo, exemplos de impactos ambientais e de proposição de 
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impostos aplicados aos resíduos gerados ao longo do ciclo de vida para que o poluidor 

também se responsabilize pelas externalidades econômicas provocadas por ele (princípio do 

poluidor pagador): 

 

Figura 3.20 – Ciclo de vida do papel (McDONOUGH, W. e BRAUNGART, M., 2003) 

 

A abordagem propiciada pela ACV, incluindo uma avaliação de impacto ambiental em todo o 

ciclo de vida e uma cuidadosa análise de resultados a partir de informações objetivas, 

permitiu a elaboração da norma internacional representada pela série ISO 14040 (EVANS, D. 

e ROSS, S., 2006).  
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Figura 3.21 – Série ISO 14040 adaptada por (EVANS, D. e ROSS, S., 2006) 

 

Nos próximos subitens, descrevemos os passos da metodologia proposta na série ISO 

14040/14044 que suportam a análise de ciclo de vida. 

3.4.3.1 OBJETIVO E ESCOPO 

Na primeira etapa, definem-se os limites do sistema, o objeto de estudo (unidade de 

processos e unidade funcional) e a descrição do método aplicado para avaliação de 

potenciais impactos ambientais, bem como suas categorias de classificação.  

O âmbito do estudo deve ser suficientemente bem definido para assegurar que a amplitude, 

a profundidade e o detalhe estejam compatíveis com o objetivo definido. Este enfoque vai 

sendo refinado à medida que novas iterações ocorrem na ACV. A cada iteração, devem ser 

identificados ou redefinidos os seguintes itens (MATA, T. M. e COSTA, C. A. V.): 

 Unidade Funcional, cuja principal finalidade é fornecer uma referência em relação a 

qual os dados de entrada e saída se relacionam, assegurando a comparabilidade dos 

resultados; 

 Fronteira do sistema que definem os processos unitários que serão incluídos no 

sistema a modelar; 
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 Qualidade dos dados e sua cobertura temporal, geográfica e tecnológica, 

evidenciando as características de sua precisão, representatividade, consistência e 

reprodutibilidade. 

3.4.3.2 INVENTÁRIO 

Na etapa de inventário ocorrem a modelagem do sistema de coleta de dados, a definição dos 

procedimentos de cálculo e a quantificação das entradas e saídas de materiais e de energia, 

além da aferição da quantidade de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas gerados 

durante o ciclo de vida. Os dados devem estar relacionados com a unidade funcional definida 

e com os objetivos e metas assinalados a ela. 

 

Figura 3.22 – Etapa de Inventário Série ISO 14040 (EVANS, D. e ROSS, S., 2006) 

3.4.3.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A terceira etapa do ACV é a avaliação da contribuição do processo às categorias de impacto 

ambiental, tais como, acidificação do solo, aquecimento global, poluição do ar, etc… 
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Associam-se os indicadores das categorias de impacto ao resultado do inventário de forma 

normalizada e ponderada.  

 

 

Figura 3.23 – Exemplo de Categorias de Impacto (EVANS, D. e ROSS, S., 2006) 

 

Podemos dividir esta etapa nas fases de classificação, caracterização e avaliação (MATA, T. 

M. e COSTA, C. A. V.): 

 Classificação: definem-se as categorias de impactos ambientais; 

 Caracterização: dados do inventário são agregados para quantificar as categorias; 

 Avaliação: as categorias de impacto são ponderadas e sua importância relativa deve 

ser estabelecida com base num processo claro, documentável e relatável. 

3.4.3.4 INTERPRETAÇÃO 

A interpretação dos resultados é a análise das principais contribuições do processo no 

consumo de energia e materiais e na geração de impactos ambientais. Nesta etapa é 
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avaliado se objetivos e metas foram alcançados. As conclusões e recomendações são 

sintetizadas e os reportes são definidos, avaliando-se a necessidade ou não de uma revisão 

crítica do processo. 

3.4.4 ISO 14063 – COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

A norma ISO 14063 define comunicação ambiental como sendo o processo de compartilhar 

informação sobre temas ambientais entre organizações e suas partes interessadas, visando 

construir confiança, credibilidade e parcerias para conscientizar os envolvidos e para utilizar 

as informações no processo decisório. A norma está organizada para propor o alinhamento 

entre os princípios, a política, a estratégia e as atividades de comunicação ambiental 

(CAMPOS, M. K. S., 2007). 

 

Figura 3.24 – Organização da ISO 14063 (ISO 14063, 2006) 
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As organizações devem construir sua comunicação ambiental com base em princípios: utilizar 

transparência no processo, ser relevante no conteúdo comunicado, garantir credibilidade das 

informações, ser responsivo aos stakeholders e adotar clareza na linguagem. 

Nas organizações que adotam um sistema de gestão ambiental, a política de comunicação 

ambiental deve estar integrada à própria política do SGA da empresa. Vários pontos devem 

ser consideradas no momento da concepção da política de comunicação, dentre os quais são 

ressaltados o direito de informação pública, as expectativas dos acionistas, as estratégias da 

marca e do marketing dos produtos, sempre considerando os mecanismos de engajamento e 

feedback das partes interessadas. 

A estratégia de comunicação ambiental deve expor seus objetivos, identificar as partes 

interessadas, esclarecer qual a agenda e quais os prazos para as decisões planejadas de 

comunicação e finalmente deve conter um comprometimento de alocação dos recursos 

adequados para sua implantação (VIG, S., 2006). 

As atividades de comunicação ambiental são divididas em cinco passos de implementação, 

enquadrados no ciclo PDCA: 

a) Planejamento da atividade de comunicação ambiental 

Nesta etapa, a empresa promove a análise da situação atual, define metas, seleciona o 

público-alvo, estabelece a abrangência geográfica e identifica as informações ambientais 

pertinentes à sua comunicação ambiental. 

O contexto de sua comunicação ambiental é definido através de uma análise da situação 

atual, levando em consideração os custos potenciais e as conseqüências de não se 

comunicar. Vários questionamentos podem servir de base à essa contextualização: 

 Identificação e entendimento das questões de interesse dos stakeholders; 

 A imagem pública da empresa; 

 As questões ambientais mais relevantes relacionadas às atividades, produtos e 

serviços da organização; 

 Os meios de comunicação e as atividades que se provaram mais efetivas para esta 

finalidade anteriormente. 
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O próximo passo é a definição das metas ambientais, ou seja, decidir o que a empresa 

deseja alcançar com suas atividades de comunicação ambiental. As metas devem ser objeto 

de acompanhamento para avaliar se os objetivos de comunicação foram atingidos. 

Os principais stakeholders devem ser selecionados para que a comunicação ambiental seja a 

eles direcionada, sem perder de vista que as partes interessadas podem ter interesses 

conflitantes. Ao público de relacionamento deve ser esclarecido que as informações 

repassadas e o feedback recebido são tratados dentro do escopo do planejamento da 

atividade ambiental, onde a empresa responsabiliza-se por ações de resposta aos 

questionamentos.  

Diferentes lugares, linguagens, culturas e hábitos podem requerer uma comunicação 

regionalmente segmentada. Para que a empresa atenda a esta diferenciação, as localidades 

que exigem segmentação regional devem ser definidas. 

Finalmente, a relevância das informações que serão comunicadas aos stakeholders deve ser 

obtida através da análise do desempenho ambiental da organização. Aspectos e impactos ao 

meio ambiente e a estratégia utilizada para prevenção de poluição devem ser comunicados 

utilizando dados qualitativos e quantitativos. 

 

b) Seleção de ferramentas e abordagens de comunicação ambiental 

Nesta etapa, ocorre a definição das responsabilidades e das participações internas e externas 

no processo de comunicação. Os treinamentos dos funcionários responsabilizados por 

atividades de comunicação ambiental devem ser planejados e realizados.  

A última atividade desta etapa é o planejamento das atividades de comunicação de 

emergências e acidentes ambientais para ser utilizada nas situações onde porventura sejam 

requeridas. 

 

c) Execução de atividades de comunicação ambiental 

A coleta e avaliação de dados obtidos na condução de atividades de comunicação ambiental 

devem ter seu registro apropriadamente efetuado. As contribuições dos públicos de 

relacionamento devem ser registradas, enfatizando as datas e as naturezas dos contatos 
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entre eles e a empresa, permitindo a manutenção de um arquivo histórico da evolução dos 

questionamentos e do engajamento das partes interessadas. 

Os feedbacks dos stakeholders devem ser estimulados, pois através deles a organização 

pode avaliar as reações à comunicação ambiental e verificar o entendimento das partes 

interessadas sobre a relevância do conteúdo informado.  

 

d) Avaliação da comunicação ambiental 

A organização deve utilizar indicadores para monitorar se seus objetivos de comunicação 

ambiental estão sendo alcançados. Alguns exemplos são apontados na norma ISO 14063: 

 Número de artigos publicados na mídia; 

 Número de visitas à seção de comunicação ambiental da página de Internet da 

empresa; 

 Índice de respostas dos stakeholders aos questionários ambientais. 

e) Análise da comunicação ambiental e planejamento de revisões 

Fechando o ciclo PDCA, a revisão da política e das metas de comunicação ambiental pode 

ocorrer após uma análise crítica do processo, executada com uma freqüência definida. 

3.4.5 AA1000SES – ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

A série AA1000, da Accountability (ACCOUNTABILITY), é aceita internacionalmente e pode 

ser objeto de certificação. Ela define melhores práticas para a prestação de contas que vise 

assegurar a qualidade da contabilidade, auditoria e relato social ético de todos os tipos de 

organizações (públicas, privadas e ONGs de todos os portes) e é composta por princípios e 

padrões de processos focados no engajamento da organização com as partes interessadas. 

Ela foi lançada em 1999 e foi o primeiro padrão internacional de comunicação com 

stakeholders (ATKWHH, 2008). 

A série AA1000 é composta por três diretrizes complementares: 
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 O padrão AA1000APS (Accountability Principles Standard), comum às outras duas 

normas, oferece a estrutura para que a organização identifique, entenda e priorize 

suas respostas aos desafios da RSE;  

 A norma AA1000AS (Assurance Standard) tem o objetivo de oferecer garantia de 

credibilidade para os reportes publicamente disponíveis de sustentabilidade e de 

responsabilidade social;  

 A AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) é a estrutura que assegura a 

robustez do processo de envolvimento das partes interessadas (ACCOUNTABILITY). 

Neste capítulo, iremos detalhar esta norma de engajamento dos públicos de 

relacionamento. 

O princípio básico da inclusão contido na norma AA1000APS (Accountability Principles 

Standard) prega que uma organização sustente o compromisso de ser responsável para com 

aqueles em quem a organização causa algum impacto e/ou que causam impacto na 

organização, permitindo que participem na identificação de problemas e contribuam para as 

soluções. É requerido que a empresa estimule o envolvimento das partes interessadas no 

desenvolvimento e efetivação de sua resposta estratégica e responsável em relação à 

sustentabilidade.  

A norma AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) busca prover o embasamento para 

que as empresas projetem e implantem o engajamento das partes interessadas, atendendo 

ao comprometimento com a inclusão e obedecendo ao princípio da materialidade 

(comunicação dos assuntos relevantes), mantendo-se responsáveis por oferecer capacidade 

de resposta às preocupações dos stakeholders sob a forma de decisões, ações e 

gerenciamento de seu desempenho (AA1000SES, 2010). 

O engajamento das partes interessadas deve servir a um propósito e não ser um propósito 

em si. A organização deve definir as finalidades e objetivos desse engajamento baseados em 

sua habilidade de construir relacionamentos que permitam melhor entendimento de riscos e 

oportunidades ao seu negócio, servindo de base para novas estratégias de melhoria de seus 

produtos e serviços. 

Na definição do escopo do engajamento de stakeholders, a organização estabelece se isso 

vai ocorrer em uma única unidade de negócio ou em toda a empresa; se estará restrito a 

algum produto ou serviço ou aplica-se a todo seu portifólio; se os assuntos materialmente 
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relevantes abrangem todos os aspectos das atividades escolhidas ou estarão restritos a um 

tema específico (por exemplo, tratar do meio ambiente, como um todo, ou somente do 

gerenciamento de resíduos); se a janela de tempo para o engajamento será de longo prazo 

ou ocorrerá somente até a solução de um problema determinado. 

O valor do engajamento pode estar associado com o objetivo de manter stakeholders bem 

informados, estabelecer decisões consensuais com eles ou mesmo criar soluções 

colaborativas, construindo confiança no relacionamento.  

Estas definições iniciais vão pautar as escolhas adequadas dos públicos a serem envolvidos, 

do modo pelo qual ocorre o engajamento e da capacidade de resposta associada com a 

responsabilidade por decisões, ações e pelo desempenho requerido no trato dos assuntos 

relevantes.  

Abordados os temas relativos ao comprometimento com a inclusão, o propósito do 

engajamento, os objetivos estratégicos e operacionais para o envolvimento das partes 

interessadas, as próximas etapas deste processo irão orientar seu planejamento, preparação, 

implantação e sua revisão em busca da melhoria contínua.  

 

Figura 3.25 – Etapas do engajamento de stakeholders (AA1000SES, 2010) 
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3.4.5.1 PLANEJAMENTO 

A organização deve estabelecer uma metodologia para identificar e mapear seus públicos de 

relacionamento, sendo ela guiada pelos seguintes critérios: 

 Responsabilidade: Stakeholders por quem a organização tem responsabilidades 

legais, financeiras ou operacionais sob a forma de contratos, regulações, políticas ou 

práticas; 

 Influência: Pessoas ou grupos de pessoas com poder de influência ou poder de 

decisão sobre o assunto relevante; 

 Proximidade: Público interno, comunidades locais, parceiros de negócio, autoridades 

locais, provedores locais de infraestrutura; 

 Dependência: Partes que são direta ou indiretamente dependentes de atividades ou 

operações da organização; 

 Representação: ONGs, sindicatos, conselhos de classe, associações de moradores e 

outros tipos de representantes relevantes para o tema; 

 Interesses estratégicos: Públicos de relacionamento com os quais a organização 

pretende estabelecer comunicação especial como consumidores, franqueados, 

acadêmicos ou outras entidades da sociedade civil. 

Os stakeholders devem ter seu perfil avaliado conforme suas expectativas, seu conhecimento 

sobre o assunto e sobre a organização, sua legitimidade de representação, sua vontade e 

capacidade de engajamento, seu contexto cultural, sua escala geográfica de atuação e seu 

grau de relacionamento entre si.  

Após essa etapa, deve ocorrer uma priorização para definir quais stakeholders são mais 

importantes para estabelecer relacionamento e para a escolha do método de engajamento, 

lembrando-se sempre de considerar a capacidade de resposta da organização e a garantia 

de sua responsabilidade por ações (tradução livre do inglês “accountability”). Na tabela 

abaixo, detalhamos os métodos de engajamento para cada finalidade de envolvimento das 

partes interessadas, após a determinação de seus perfis e prioridades: 
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Finalidade Objetivo Comunicação Método

Ficar passivo Sem engajamento
Comunicação de uma via: 

stakeholder para a 
organização

Ser reativo às manifestações de 
preocupação dos stakeholders

Monitorar
Monitorar pontos de 

vistas

Comunicação de uma via: 
stakeholder para a 

organização

Rastrear manifestações na Internet 
ou em outras mídias

Informar
Informar ou educar o 

stakeholder

Comunicação de uma via: 
organização para o 

stakeholder

Boletins, brochuras, relatórios, 
páginas na Web, conferências, 

assessoria de imprensa, 
treinamentos e cursos

Transacionar
Trabalhar junto através 

de uma relação 
contratual ou parceria

Comunicação limitada de duas 
vias: performance monitorada 

por termos contratuais

Estabelecimento de parcerias ou 
relacionamentos para fins 

específicos 

Consultar

Obter informações ou 
feedback de 

stakeholders para apoiar 
decisões internas

Comunicação limitada de duas 
vias: organização formula 
questões para resposta do 

stakeholder

Pesquisas, focus groups, reuniões 
públicas ou individuais, workshops, 

foruns, formulários on-line

Envolver

Trabalhar diretamente 
com stakeholders para 
garantir entendimento 
de suas preocupações

Comunicação duas vias ou de 
múltiplas vias: aprendizado da 
organização e do stakeholder 

e ações individuais

Foruns multi-stakeholders, painéis 
de aconselhamento, processo de 

construção de consenso e 
participação nas decisões

Colaborar

Estabelecer uma rede de 
stakeholders para 

desenvolver soluções e 
planos de ações 

conjuntos

Comunicação duas vias ou de 
múltiplas vias: negociação 

entre organização e 
stakeholders e ações 

colaborativas

Projetos conjuntos, iniciativas multi-
stakeholders e parcerias voluntárias

Dar poder

Delegar processo de 
decisão de um tema 

específico ao 
stakeholder

Nova forma de 
responsabilidade por ação: 

stakeholders têm papel formal 
na governança da organização

Integração do stakeholder à 
estrutura de governança

 

Tabela 3.8 – Métodos de engajamento de stakeholders (Adaptado de AA1000SES, 

2010) 
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A empresa definirá os limites em que ela vai compartilhar informações em seu processo de 

engajamento e isso deve ser comunicado claramente aos stakeholders envolvidos. As opções 

podem variar da transparência total até a limitação de informações controladas pela 

organização onde haja razões legítimas para não compartilhamento, podendo manter acordo 

de confidencialidade para segredos comerciais. 

O plano de implantação e sua agenda devem incluir a definição de papéis e 

responsabilidades da organização e das partes interessadas; o propósito, escopo, objetivos e 

métodos de engajamento; os resultados esperados e as atividades com seus prazos de 

realização. 

3.4.5.2 PREPARAÇÃO 

A organização deve identificar os recursos que ela vai disponibilizar para que se atinja os 

objetivos do engajamento, incluindo-se a estrutura necessária para processar as 

informações, executar as ações que vão produzir as respostas esperadas para cada questão 

relevante levantada no processo.  

O plano de engajamento é uma boa fonte para identificar os recursos financeiros, 

tecnológicos e de pessoal requeridos para construir a capacidade de envolvimento e 

resposta, sem perder de vista a diversidade de stakeholders envolvidos e suas dificuldades 

inerentes de participação no processo. 

O potencial de conflito envolvido no engajamento dos públicos de relacionamento deve ser 

considerado e um plano de contingência precisa ser elaborado para administrar os principais 

riscos. Onde houver a possibilidade, facilitadores neutros e que sejam confiáveis para ambas 

as partes devem ser selecionados para mediar estes conflitos. 

3.4.5.3 ENGAJAMENTO 

A organização deve desenvolver uma estratégia de comunicação para convidar seus 

stakeholders usando redes de relacionamento reais e virtuais, convites por diversas mídias, 

envio de emails, cartas pelo correio e visitas pessoais. Nessa comunicação, o plano de 

implantação de engajamento deve ser informado e algumas regras devem ser seguidas: 
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 Evitar assumir que intenções, crenças ou motivos do engajamento para a empresa 

sejam os mesmos dos stakeholders, antes de escutar que questões são relevantes 

para eles; 

 Entender o direito do stakeholder em não aceitar o convite por não estar pronto para 

falar; 

 Permitir a expressão completa da vontade do stakeholder, oferecendo oportunidades 

iguais de expressão entre eles; 

 Respeitar confidencialidade ou anonimidade de informação requerida pelo grupo; 

 Utilizar abordagem orientada para a solução do objetivo do engajamento. 

O registro das discussões ocorridas nos fóruns de engajamento deve ser divulgado, 

permitindo a consulta pelos stakeholders participantes. As questões levantadas devem ser 

objeto de análise por parte da organização para subsidiar os planos de ações em resposta às 

solicitações relevantes, comunicando-se os stakeholders sobre os prazos de execução ou 

sobre as solicitações que não serão atendidas.  

3.4.5.4 AÇÃO, REVISÃO E MELHORIA CONTÍNUA 

 

As demandas surgidas no processo de engajamento devem ser levadas ao conhecimento dos 

tomadores de decisão para que o gerenciamento do desempenho da organização inclua o 

atendimento dos planos de ação em resposta àquelas solicitações.  

O gerenciamento destes planos de ações terá sucesso se eles forem considerados 

estratégicos para a governança da organização, devendo ser objeto de uma política 

organizacional própria para eles, contando com indicadores e medidas de performance 

específicos, tendo responsáveis internos claramente assinalados para sua execução. 

Através da análise dos indicadores do processo de engajamento, a organização deve avaliar 

e redefinir sua estratégia periodicamente, alterando metas, objetivos e procedimentos. 
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3.4.6 GRI – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

 

Uma organização que adota a responsabilidade social procura elaborar relatórios de 

sustentabilidade para medir, divulgar e prestar contas de seu desempenho econômico, social 

e ambiental junto a seus públicos de relacionamento. 

Um guia que fornece orientação para que as empresas de qualquer porte possam divulgar 

seu desempenho de sustentabilidade foi elaborado pelo GRI (Global Reporting Initiative), 

que é uma fundação holandesa baseada em uma rede de indivíduos e organizações 

originários de mais de 60 países incluindo grupos de stakeholders representativos do mundo 

dos negócios, da sociedade civil, da academia, do trabalho e outras instituições profissionais. 

As Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade, juntamente com os 

Protocolos de Indicadores, são o elemento fundamental da estrutura de reporte mais 

utilizada mundialmente, que foi proposta pelo GRI em 2006 (GRI, 2006). Elas estão 

estruturadas em duas partes: 

 Parte 1 – Princípios e Orientações para Reporte 

o Definição do conteúdo aplicando os princípios de materialidade, inclusão de 

stakeholders, contexto de sustentabilidade e abrangência; 

o Controle da qualidade do relatório aplicando os princípios de equilíbrio, 

comparabilidade, exatidão, periodicidade, clareza e confiabilidade; 

o Orientações para estabelecer o limite do relatório, identificando as unidades 

de negócios que serão reportadas 
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Tabela 3.9 – Princípios de conteúdo e qualidade (Adaptado de GRI, 2006) 

 

 Parte 2 – Conteúdo do Relatório 

o Perfil: informações que sustentem a compreensão do desempenho da 

organização e de seu comprometimento com a responsabilidade 

socioambiental, tais como sua estratégia, perfil corporativo e governança; 

o Forma de Gestão: para cada conjunto de indicadores de desempenho, a 

organização manifesta seus objetivos, políticas, responsabilidades, 

treinamentos aplicáveis, monitoramento e acompanhamento realizados, 

certificações, dentre outras informações. 

o Indicadores de Desempenho: é o trecho do relatório onde ocorre a 

comunicação dos resultados obtidos em cada categoria de sustentabilidade, 

ou seja, é o reporte dos indicadores econômicos, ambientais, de práticas 

trabalhistas e trabalho decente, de direitos humanos, da sociedade e da 

responsabilidade pelo produto. 
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Figura 3.26 – Diretrizes para elaboração de relatório de sustentabilidade com 
foco em gestão e indicadores ambientais (Adaptado de GRI, 2006) 

 

As empresas relatoras devem declarar o nível de aplicação de sua Estrutura de Relatórios da 

GRI. Associados com a maturidade apresentada no relatório de sustentabilidade, existem 

níveis de aplicação C (iniciante), B (intermediário) e A (avançado). Uma organização poderá 

autodeclarar um ponto a mais (+) em cada nível (por exemplo, C+, B+, A+), caso tenha 

sido utilizada verificação externa para o relatório. 
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Figura 3.27 – Níveis de aplicação de um relatório de sustentabilidade (GRI, 2006) 

No protocolo de indicadores do GRI encontramos dois tipos: essenciais e adicionais. Os 

indicadores essenciais são aplicáveis à maioria das organizações relatoras e representam 

assunto de interesse para grande parte dos stakeholders, enquanto os indicadores adicionais 

representam uma prática emergente ainda de interesse específico para as partes 

interessadas. 

Fica claro que o requisito mínimo de um relatório de sustentabilidade baseado no GRI é a 

apresentação de 10 indicadores de desempenho, com pelo menos um de cada área 

econômica, social e ambiental. Apesar disso, dado que o propósito de nosso estudo é 

apresentar a uma organização a melhor abordagem para a criação e execução de uma 

estratégia de ações ambientais e uma proposta de comunicação dela aos públicos de 

relacionamento, vamos somente realizar o detalhamento dos indicadores do meio ambiente. 

São oito os indicadores ambientais do GRI: materiais; energia; água; biodiversidade; 

emissões, efluentes e resíduos; produtos e serviços; conformidade; transporte e, finalmente, 

o aspecto geral. O primeiro conjunto de indicadores (EN1 a EN15) que destacamos refere-se 

ao uso de matéria-prima, energia e recursos naturais, além de tratar da preservação da 

biodiversidade: 
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Tabela 3.10 – Indicadores  ambientais: materiais, energia, água e biodiversidade 

(Adaptado de GRI, 2006) 

Nessas tabelas de indicadores que estamos apresentando, aqueles caracterizados como 

essenciais estão em células de cor vermelha e os adicionais em cor cinza.  

Os aspectos e impactos ambientais relacionados às emissões, efluentes e resíduos (EN16 a 

EN25) são descritos a seguir: 
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Tabela 3.11 – Indicadores  ambientais: emissões, efluentes e resíduos (Adaptado 

de GRI, 2006) 

Em nossa opinião, o próximo conjunto de indicadores (EN26 a EN30) que apresentamos 

ainda vai sofrer evoluções significativas nas próximas revisões do protocolo por conta da 

utilização da abordagem de ecodesign, ecoeficiência e análise do ciclo de vida, 

especialmente aqueles ligados a produtos, serviços e transportes: 
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Tabela 3.12 – Indicadores  ambientais: produtos e serviços, conformidade e 

outros (Adaptado de GRI, 2006) 

 

4 DESENVOLVIMENTO DO TEMA: ESTRATÉGIA PARA 

EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS 

RELEVANTES AOS STAKEHOLDERS 

Nos capítulos anteriores, pudemos apresentar os principais conceitos associados à 

responsabilidade social empresarial, ecoeficiência, comunicação ambiental e engajamento de 

partes interessadas apoiados na bibliografia disponível sobre os temas e amparados nos 

guias e padrões que orientam sua adoção pelas organizações.  

Esta etapa de nosso trabalho vai discorrer sobre as ações ambientais que, por conta de sua 

relevância apontada em guias e padrões de responsabilidade social empresarial, representam 

temas importantes na comunicação ambiental, bem como vamos apresentar a síntese dos 

elementos que devem promover a construção do diálogo com os públicos de relacionamento. 

4.1 ESTRATÉGIA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS 

RECOMENDADAS PELA RSE 

 

Em um artigo onde procura avaliar os diferentes cenários de aplicação das principais 

estratégias ambientais, René van Berkel (van BERKEL, 2006b) enquadra os cenários de 

aplicação das principais estratégias ambientais de acordo com suas classificações em quatro 

eixos distintos. Veja, na figura abaixo, como ficaram agrupadas as principais ações 

ambientais de acordo com: 

 A descarga de poluentes em compartimento único (uma empresa) ou em múltiplas 

empresas (no ciclo de vida ou na ecologia industrial); 

 A ação reativa ou preventiva quanto à poluição; 

 O foco organizacional ou sistêmico; 
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 A motivação baseada em obrigações legais ou na voluntariedade da responsabilidade 

social empresarial. 

 

 

Figura 4.1 – Estratégias de ações ambientais em van Berkel (van BERKEL, 2006b) 

 

Observem que os círculos e polígonos que definem as ações ambientais estratégicas 

apresentam interseções entre si. Isso ocorre por que as estratégias nominadas compartilham 

requisitos conceituais entre si ou mesmo por que houve uma evolução do conceito inicial a 

partir de sua aplicação ao longo do tempo e em regiões geográficas diferentes. Alguns 

exemplos são citados no artigo:  

 O termo minimização de resíduos foi originalmente cunhado pelo ato RCR (Resource 

Conservation and Recovery), de 1984, nos EUA. Originalmente, ele propunha a 

redução de resíduos em sua fonte geradora, através de mudanças nos processos 

industriais e também por meio da reciclagem. Nos anos 1990, o Reino Unido 

começou a utilizar esse termo para designar também a redução de perdas no uso de 

recursos naturais no processo produtivo, aproximando-se do conceito de produção 

mais limpa; 
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 O conceito de prevenção da poluição está claramente definido no Pollution Prevention 

Act, de 1990, nos EUA. As plantas industriais eram obrigadas a reportar como iriam 

prevenir a liberação das substâncias tóxicas listadas num inventário referenciado pela 

lei, que estimulava fortemente a minimização de geração de resíduos e seu reúso no 

processo produtivo. Atualmente, esse conceito também engloba o uso eficiente de 

materiais, energia, água e outros recursos naturais, aproximando-o da ecoeficiência; 

 Tecnologia limpa e produção mais limpa são termos intercambiáveis em diversos 

países, apesar de que o primeiro termo define as soluções tecnológicas cuja aplicação 

permite a redução do uso de recursos naturais e da geração de resíduos, enquanto a 

segunda definição diz respeito à estratégia de produção limpa sistematicamente 

aplicada para aumentar eficiência e reduzir riscos à saúde e ao meio ambiente; 

 DfE (Design for Environment), ecodesign e design no ciclo de vida são sinônimos e 

podem ser considerados como a aplicação da ecoeficiência no projeto de um produto 

ao considerar os fatores ambientais em todos os estágios do seu ciclo de vida com o 

objetivo de reduzir seus impactos, ampliar sua reutilização e estender sua 

durabilidade; 

 Ecologia industrial promove o acoplamento dos processos produtivos de indústrias 

diversas visando à troca física de materiais, energia, água, co-produtos e resíduos 

para obter vantagem competitiva. O ecodesign é parte importante nessa iniciativa, 

pois ela está baseada na máxima utilização de produtos e serviços projetados para 

reúso. 

O controle da poluição geralmente é a primeira iniciativa empresarial voltada ao meio 

ambiente por conta da existência de rigorosa legislação em alguns setores industriais onde 

são estabelecidos os limites para a geração de resíduos, descarga de efluentes e emissões 

atmosféricas. 

A aplicação da melhor tecnologia disponível (do inglês BAT, Best Available Technology) para 

controle da poluição pode ser requerida para que a organização esteja adequada aos 

padrões da legislação, exigindo por vezes investimentos expressivos nas instalações 

industriais.  

As atividades de gerenciamento aplicadas aos resíduos sólidos, aos efluentes e às emissões 

atmosféricas possuem similaridade entre si. Inicialmente, é realizado o levantamento dos 
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pontos do processo onde eles são gerados para em seguida promover a identificação dos 

poluentes em um inventário; efetuar sua classificação, segregação e armazenamento de 

acordo com sua periculosidade; aplicar a eles o tratamento adequado e liberá-los no meio 

ambiente nos padrões da legislação, dispondo-os nas destinações recomendadas de acordo 

com sua classificação. Vejam as atividades detalhadas em cada ciclo de gerenciamento de 

resíduos:  

 

Tabela 4.1 – Gerenciamento de resíduos, efluentes e emissões (adaptado de 

SOTTO MAYOR, L. B. F., 2009; MIERZWA, J. C. e HESPANHOL, I., 2005) 

 

Quando a organização não aplica o gerenciamento de resíduos, ela pode se ver obrigada a 

recuperar uma área cujo solo ou águas subterrâneas estejam contaminadas por poluentes. 

Nessas situações, além dos custos pecuniários embutidos no pagamento de multas por 

infringir a legislação aplicável à geração dos resíduos fora de padrão, a empresa pode ter 
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que incorrer em pesadíssimos investimentos para remediação da área contaminada, 

executando as seguintes atividades (ROCCA, A. C. C. e CASTRO NETO, P. P., 2009): 

 Investigação detalhada sobre a contaminação de uma área através de caracterização 

geológica, hidrogeológica, geoquímica ou hidroquímica 

 Remediação de área contaminada com o objetivo de diminuir a periculosidade ou o 

nível de toxicidade dos contaminantes presentes na área utilizando reações que 

neutralizem ou decomponham esses compostos. Para tal, as técnicas mais utilizadas 

são: 

o Contenção – imposição de barreiras físicas ou hidráulicas para evitar 

dispersão; 

o Biorremediação – utilização de microrganismos de ocorrência natural para 

biodegradar substâncias perigosas; 

o Lavagem do solo in situ – aplicação de um líquido no solo para remoção dos 

poluentes por processos físicos e químicos ocorridos durante a percolação; 

o Extração de vapor – utilizada para remediação de contaminantes voláteis e é 

realizada através da aplicação de vácuo ou injeção de ar por intermédio de 

tubos ou poços introduzidos no solo contaminado; 

o Extração e tratamento de águas subterrâneas – destinado à remoção de água 

subterrânea contaminada, utilizando poços de bombeamento estabelecidos 

após estudo e modelagem do escoamento e do transporte do poluente; 

o Remoção do solo - remoção e destinação adequadas de solos contaminados 

para incineração, aterro ou tratamento. 

Para a reciclagem ou o reúso de resíduos, estamos utilizando a definição que consta da Lei 

N.o 12.300, de 16 de março de 2006 que diferencia ambos os conceitos pelo fato de que, na 

reciclagem, o resíduo é reutilizado após alterações de suas características físico-químicas em 

um tratamento e no reúso a reutilização ocorre sem a necessidade de tratar o resíduo. 

O reúso é normalmente preferível à reciclagem porque a reutilização do resíduo ocorre sem 

o dispêndio de energia, materiais e dinheiro investidos no tratamento. A reciclagem beneficia 

o meio ambiente por reduzir o uso de recursos naturais e a geração de resíduo.  
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Devido às características associadas ao conceito de prevenção da poluição, em nosso 

trabalho estamos incorporando a ele o significado dos termos minimização de resíduos, 

redução de uso de substância tóxica e uso de tecnologias limpas. 

A prevenção da poluição é definida pela USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) como sendo a prevenção ou eliminação de desperdícios pela modificação do 

processo de produção, promovendo o uso de substâncias não tóxicas ou menos tóxicas, 

implementação de técnicas de conservação e reutilização de materiais (USEPA, 2010). Como 

sequência de ações ambientais preferíveis, a USEPA sugere a seguinte abordagem: 

 A poluição seja evitada ou reduzida em sua origem sempre que possível; 

 A poluição que não possa ser evitada deve ser reciclada adequadamente e de forma 

segura; 

 A poluição que não possa ser evitada ou reciclada deve ser tratada adequadamente e 

de forma segura; 

 A disposição final de resíduos ou sua liberação para o meio ambiente somente deverá 

ocorrer como último recurso e deve ser feita da maneira ambientalmente mais 

adequada e segura. 

Higgins (HIGGINS, T. E., 1995) defende que as categorias aplicáveis à prevenção da 

poluição são: 

 Modificações no processo produtivo; 

 Substituição de matéria-prima;  

 Melhoria de procedimentos operacionais e gerenciais (housekeeping); 

 Reciclagem e reúso; 

 Gerenciamento de resíduos; 

 Aplicação de tratamento para redução de descargas de resíduos. 

Como a prevenção da poluição, a produção mais limpa e a ecoeficiência são conceitos que 

englobam as principais ações estratégicas recomendadas pelos guias e padrões de RSE, 

procuramos apresentar uma distinção clara entre eles. 
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No artigo de René van Berkel (van BERKEL, 2006b), ele propõe que, apesar de fazerem 

parte da estratégia preventiva, a produção mais limpa e a ecoeficiência vão além da 

definição conceitual de prevenção da poluição, pois este último conceito não incorpora a 

conservação de recursos naturais, energia e materiais, além de que ele não reforça o ganho 

ambiental representado pela abordagem de produto como serviço. Ainda segundo o mesmo 

autor, enquanto a produção mais limpa está associada com os meios (processos e 

tecnologias) envolvidos na melhoria do desempenho ambiental, a ecoeficiência lida com os 

objetivos a se atingir nesse caminho.  

As cinco práticas de prevenção que melhor definem a produção mais limpa (van BERKEL, 

2006b) são: 

 Substituições de entradas do processo produtivo por materiais e recursos naturais 

que causem menor impacto ambiental; 

 Modificações tecnológicas que otimizem o uso de recursos naturais e reduzam danos 

ambientais causados pelo processo produtivo através de automação, otimização ou 

substituição de processos ou equipamentos; 

 Mudanças em processos e procedimentos operacionais para eliminar geração de 

resíduos (housekeeping); 

 Reciclagem e reúso de materiais nos processos produtivos da própria organização; 

 Modificações no formato e na composição material do produto com a finalidade de 

estender sua durabilidade, elevar sua reutilização em novo processo produtivo ou 

torná-lo menos poluente. 

O WBCSD (WBCSD, 2006) aponta a ecoeficiência como principal estratégia das organizações 

para o meio ambiente, pois em sua implementação devemos utilizar poderosas ferramentas 

ambientais:  

 Análise do ciclo de vida – técnica para tomada de decisão que otimiza a ecoeficiência 

porque são mapeados o uso de material, de energia e a geração de resíduos, 

efluentes e emissões atmosféricas nos processos de extração de matéria-prima, 

manufatura, transporte, uso e disposição final dos produtos e serviços; 
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 Produção mais limpa – aplicação contínua de uma estratégia de prevenção da 

poluição nos processos, produtos e serviços da organização buscando reduzir riscos 

ambientais e à saúde humana, operacionalizando a ecoeficiência ao conservar 

recursos naturais e energia, eliminar uso de substâncias tóxicas e reduzindo geração 

de resíduos; 

 Ecodesign (design for environment) – quando se projeta um produto e serviço 

levando-se em consideração requisitos ambientais, procura-se pensar em menor 

utilização de recursos naturais em seu processo produtivo e no reúso de seus 

componentes constitutivos após a disposição final; 

 Cadeia de suprimentos ambientalmente adequada – a organização promove a 

ecoeficiência em sua cadeia de fornecedores e distribuidores adquirindo produtos e 

serviços de menor impacto ambiental em seu ciclo de vida; 

 Sistema de gestão ambiental – é a base para identificação das oportunidades de 

implementação da ecoeficiência na organização, pois endereça a melhoria contínua 

de práticas, procedimentos, processos e recursos utilizados na gestão ambiental. 

Na sua proposição de síntese para o conceito de ecoeficiência, van Berkel concorda com a 

proposta do WBCSD e detalha as sete dimensões aplicáveis na sua implementação: 

 Redução da intensidade de uso de materiais em produtos e serviços – quanto menos 

utilizarmos materiais e recursos naturais, contribuiremos menos com a geração de 

resíduos durante o ciclo de vida e estimularemos a reciclagem e o reúso; 

 Decréscimo na intensidade de utilização de energia no processo – a produção, 

distribuição e uso da energia geram poluição e podem contribuir para as mudanças 

climáticas; 

 Diminuição do emprego de substâncias tóxicas – uso de substitutos menos danosos e 

de mais fácil absorção pelo meio ambiente causam benefícios à saúde humana e aos 

ecossistemas; 

 Reciclagem e reúso de energia e materiais utilizados no processo produtivo – 

maximização de resultados econômicos e minimização de impactos ambientais; 

 Uso sustentável de recursos renováveis – redução da pressão sobre recursos finitos; 
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 Extensão da durabilidade do produto – ampliando a vida útil dos produtos, reduzimos 

a utilização de energia e recursos naturais e geramos menos resíduos no ciclo de vida 

do produto; 

 Abordagem de utilização de produto como serviço – oferecendo a possibilidade de 

que o consumo possa ser satisfeito sem a necessidade de aquisição do bem, 

bastando ao consumidor contratar um serviço junto ao fabricante, ampliamos a 

responsabilidade do fornecedor pela reposição e estimulamos reúso de componentes 

no próximo ciclo de produção, reduzindo uso de energia e recursos naturais e 

gerando menos resíduos. 

Neste ponto de nosso trabalho, gostaríamos de acrescentar novos elementos à diferenciação 

conceitual que fizemos no tópico 3.3.3 quanto à produção no ciclo de vida do berço ao berço 

e à ecologia industrial. 

Em um artigo em que procura evidenciar o caráter revolucionário de um processo produtivo 

onde ocorre a circulação de materiais e energia em um ciclo fechado com reaproveitamento 

integral dos bens produzidos, seja por agentes industriais que integram este ciclo técnico, 

seja pela própria natureza em seu ciclo orgânico, Hardin Tibbs (TIBBS, H., 2006) propõe que 

o ciclo de valor (value loop) é uma quebra do paradigma de cadeia de valor (value chain) 

proposta por Porter. Depreende-se das argumentações do autor que o processo produtivo do 

berço ao túmulo está indistintamente associado à cadeia de valor, representada por uma 

sequência linear de atividades que vão desde a extração de matéria-prima, manufatura, 

transporte, uso, até a disposição final do bem de consumo. Por outro lado, para alcançar o 

objetivo de reduzir significativamente a utilização de recursos naturais e a geração de 

resíduos, o ciclo de valor pressupõe que exista uma organização do processo produtivo tal 

que os agentes que dele participem sejam capazes de utilizar as partes constitutivas dos 

produtos trocados, evitando sua disposição final através da reutilização dos bens projetados 

para essa finalidade. 

Em nosso estudo, consideramos que somente duas estratégias endereçam plenamente os 

requisitos para a formação de um ciclo de valor: a produção no ciclo de vida do berço ao 

berço e a ecologia industrial. 

O ciclo de vida do berço ao berço encampa o sentido dado pelos termos em inglês de cradle 

to cradle life-cycle e cradle to cradle design em nosso trabalho.  Onde o reúso e a reciclagem 
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de resíduos ocorrem de forma significativa, é possível fechar o ciclo de vida do berço ao 

berço em um processo produtivo executado de forma regenerativa. Para tal, três 

características devem ser identificadas (McDONOUGH, W. e BRAUNGART, M., 2002): 

 Resíduos reutilizados em novo ciclo de produção, alimentando a entrada dos 

processos; 

 Uso maciço de energia renovável; 

 Diversidade de agentes industriais atuando no processo de regeneração de resíduos 

de forma similar às diversas entidades que atuam em um sistema natural de 

biodegradação. 

Cada material de um bem de consumo é projetado para ser reutilizado no ciclo técnico e no 

ciclo biológico (ecodesign). No primeiro, os componentes são construídos para 

reaproveitamento em novo processo de manufatura após sua disposição. No segundo ciclo 

biológico, ocorre a decomposição dos resíduos orgânicos gerados no processo produtivo. 

Segundo Nascimento e Venzke (NASCIMENTO, L. F. e VENZKE, C. S., 2006), o ecodesign 

obedece aos princípios de desmaterialização (prestação de serviço ao invés de vender 

produto), uso compartilhado ou coletivo, integração de funções (um produto que atende à 

multifuncionalidade), otimização funcional (eliminação do que não agrega valor), extensão 

da vida útil (facilitação de reparos e manutenções) e previsão de retorno (projeto para 

logística reversa). 

A Ecologia Industrial, que estende o conceito do ciclo de vida do berço ao berço ao 

incorporar ao processo produtivo de uma indústria a troca física de resíduos, energia, água, 

produtos e co-produtos entre várias instalações industriais de forma estruturada, pode ser 

descrita por suas cinco características distintivas (van BERKEL, 2006a): 

 Interação entre economia e meio ambiente, entendendo que o sistema econômico e 

o sistema natural que o rodeia devem ser compatíveis; 

 A natureza é o modelo onde se aprende a descobrir novas abordagens de promover a 

atividade industrial; 

 Balanceamento entre o desenvolvimento dos sistemas industriais respeitando-se as 

limitações naturais; 
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 Visão sistêmica e integrada dos componentes materiais e energéticos da economia 

industrial, incluindo as trocas com a biosfera e o reconhecimento que o progresso 

tecnológico é crucial, mas não o único elemento chave no caminho da 

sustentabilidade; 

 Foco em produtos, processos, serviços e desperdício em escala local, regional e 

global. 

 

Figura 4.2 – Ecologia industrial (van BERKEL, 2006a) 

 

Existem três tipos de desenvolvimento de parques na ecologia industrial (van BERKEL, 

2006a). Eles podem ser adaptados aos parques industriais existentes ou podem ser criados 

em locais próprios para a finalidade: 

 Parque ecoindustrial virtual em larga área geográfica – trata-se de um arranjo entre 

indústrias que fazem parte de ramos de atuação complementares, localizadas em 

extensa área geográfica, agrupadas pelo objetivo de promover o reaproveitamento 

de seus resíduos, energia, água, produtos e co-produtos; 

 Parque ecoindustrial misto – concentração regional de uma diversidade de pequenas 

e médias indústrias sem acoplamento de processos produtivos entre si, agrupadas 
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pelo objetivo de promover o reaproveitamento de seus resíduos, energia, água, 

produtos e co-produtos; 

 Parque ecoindustrial localmente acoplado – concentração regional de indústrias cujos 

processos produtivos são fortemente acoplados, agrupadas pelo objetivo de 

promover o reaproveitamento de seus resíduos, energia, água, produtos e co-

produtos; 

Após a apresentação dos conceitos de controle da poluição, remediação de área 

contaminada, reciclagem/reúso, prevenção da poluição, produção mais limpa, ecoeficiência, 

produção no ciclo de vida do berço ao berço e ecologia industrial, vamos analisar que 

sugestões de implementações de ações ambientais estratégicas podemos recolher dos guias 

e padrões de responsabilidade social empresarial. Foram avaliadas para essa finalidade as 

diretrizes da OECD, a orientação pela ecoeficiência do WBCSD e os princípios e estratégias 

da ISO 26000: 

 

Tabela 4.2 – Ações ambientais estratégicas em OECD, WBCSD e ISO 26000 

 

Agrupando requisitos com afinidades entre si, fica perceptível que as proposições da ISO 

26000 são abrangentes e englobam as propostas de OECD e WBCSD para diretrizes ou 
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estratégias ambientais. Dessa forma, agrupamos premissa de precaução, resposta às 

emergências e educação/treinamento ambiental sob o conceito de sistema de gestão 

ambiental para OECD e fizemos o mesmo para os quesitos de responsabilidade ambiental, 

avaliação de impacto, gerenciamento de risco e princípio da precaução da ISO 26000. Apesar 

de que a elevação contínua do desempenho ambiental também faça parte do SGA, deixamos 

este conceito isolado em OECD para permitir compará-lo com as sugestões mais técnicas de 

melhoria de desempenho contidas em WBCSD e ISO 26000, no que diz respeito à produção 

mais limpa, ecodesign e cadeia de suprimentos ambientalmente adequada. 

Conforme descrito na ISO 26000, as normas da série ISO 14000 (dentre elas, as ISO 14001 

e ISO 14040/44) constituem-se nas principais ferramentas de suporte que uma organização 

necessita para a implantação das diversas etapas de sua estratégia organizada em seu 

programa de gestão ambiental (ISO 26000, 2010): 

 

Tabela 4.3 – Ferramentas de suporte à estratégia de ações ambientais 
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Após sintetizarmos os conceitos apresentados neste tópico apoiados parcialmente na 

proposta de René van Berkel (van BERKEL, 2006b) e nas melhores práticas recomendadas 

pelos guias e padrões de responsabilidade social empresarial para o tema do meio ambiente, 

elaboramos nossa sugestão para uma estratégia de ações ambientais relevantes aos 

stakeholders, sendo que a escala de adoção da estratégia representa os níveis crescentes de 

maturidade ambiental. 

 

Tabela 4.4 – Níveis de maturidade da estratégia de ações ambientais 

 

Não descrevemos o nível zero da escala de maturidade ambiental, apesar dele existir, por 

que ele representa a insensibilidade pelo tema, onde o meio ambiente parece ser um bem 

público a ser explorado e os riscos, custos e oportunidades da ecoeficiência são considerados 

desprezíveis, situação na qual se encontra grande parte das empresas.  

O primeiro nível de maturidade é a implantação do sistema de gestão ambiental. Na ISO 

14001, a política ambiental, a identificação de aspectos e impactos, a avaliação de 

conformidade com legislações, regulamentos e normas são os elementos chaves para o 

estabelecimento das metas e para a elaboração dos planos de ações contidos nos programas 

de gestão ambiental. Estes programas propõem a execução, documentação, comunicação, o 

acompanhamento e a monitoração dos resultados atingidos pelas ações ambientais 

relevantes da organização e fornecem os indicadores para orientar a introdução de novas 
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estratégias, permitindo que a organização incremente o valor ambiental agregado em suas 

ações em busca da ecoeficiência. 

O programa ambiental que vai representar o segundo nível de maturidade é aquele que vai 

estipular as metas de controle da poluição obtidas através do gerenciamento de resíduos 

sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, iniciando pela adequação do tratamento 

e disposição de seus resíduos para estar em conformidade com a constante evolução dos 

padrões preconizados na legislação e regulamentação ambiental. Se houver passivo 

ambiental representado por poluição acumulada no solo ou em águas subterrâneas, a 

empresa vai criar também um programa para remediação de áreas contaminadas. 

O mapeamento de materiais que possam passar por um ciclo de reciclagem ou reúso e a 

introdução do reaproveitamento desses materiais no processo produtivo é o terceiro nível de 

maturidade de nossa estratégia, pois após a implantação do gerenciamento de resíduos, 

esses rejeitos já estarão sendo valorizados pela organização, seja por conta da economia 

representada pelos custos de sua segregação, armazenamento, transporte e disposição, seja 

devido à redução de despesas proporcionada pela sua reutilização. 

A prevenção da poluição representa o quarto nível de maturidade, por que após a aplicação 

de tratamento para redução de descargas de resíduos, o gerenciamento de resíduos e a 

implantação da reciclagem e do reúso, a empresa poderá dar início às modificações no 

processo produtivo, redução do uso de substâncias tóxicas, substituição de matéria-prima e 

melhoria de seus procedimentos operacionais e gerenciais. Para atender um dos requisitos 

ambientais da ISO 26000, inserimos nesse nível o controle de emissão de gases de efeito 

estufa e as ações realizadas para adaptação da empresa às mudanças climáticas (veja tópico 

3.4.1), tendo em vista que já se considera que as emissões de CO2, NH4 e N2O podem ser 

consideradas como nocivas aos seres humanos pelo seu impacto nas mudanças climáticas, 

enquadramos as ações para contê-las como parte do esforço de prevenção da poluição. 

No quinto nível de maturidade, para que suas ações evoluam para a produção mais limpa e 

ecoeficiência, a organização passará a utilizar a análise do ciclo de vida da ISO 14040/14044, 

que é uma ferramenta fundamental para o conhecimento completo dos impactos ambientais 

de um produto e vai orientar a substituição de matéria-prima, materiais, fontes de energia, 

transporte e componentes de fabricação, prevenindo a poluição e conservando recursos 

naturais, energéticos e materiais. Inicia-se a utilização de ecodesign com foco na utilização 

do produto como serviço (também conhecido como desmaterialização), no uso 
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compartilhado ou coletivo, na integração de várias funções a um só produto e no projeto  

para retorno através da logística reversa, viabilizando a reutilização no processo produtivo. A 

proteção do ambiente e a restauração de ecossistemas, ações ambientais sugeridas na ISO 

26000, foram incluídas nesse nível por acreditarmos que somente nesse estágio, as 

organizações vão adotar a proteção ambiental de forma voluntária. Se a companhia atuar 

em alguma área protegida por legislação específica quanto à biodiversidade, esta ação já 

ocorrerá nos primeiros níveis de maturidade estimulada por um programa de gestão 

elaborado para atender aos requisitos legais. 

A produção baseada no ciclo de vida do berço ao berço, que é o sexto nível de maturidade, 

amplia a utilização do ecodesign utilizando o conceito do biomimetismo (inspiração nos 

processos naturais que ocorrem na cadeia alimentar), ao projetar os componentes do 

produto para que participem do ciclo técnico e biológico, possibilitando sua reutilização por 

diversos agentes integrantes de seu ciclo de vida ou viabilizando sua decomposição orgânica 

na natureza. Por esse motivo, colocamos nesse nível de maturidade as características do 

ecodesign relativas à otimização funcional e extensão da durabilidade dos produtos, pois 

apesar de já ser um preceito no nível anterior (ecoeficiência), acreditamos que essas 

características só se realizam em sua plenitude ao incorporarmos a inspiração no modelo da 

natureza. A orientação pelo uso de energia renovável torna-se onipresente no processo 

produtivo e a abordagem do biomimetismo começa a produzir produtos revolucionários. 

O último nível de maturidade é representado pela ecologia industrial e pela inserção da 

organização em uma simbiose com diversas indústrias, propiciando significativas vantagens 

competitivas representadas pelas trocas de materiais, energia, água, resíduos e co-produtos 

entre elas. Essas indústrias podem se organizar de acordo com o grau de proximidade 

geográfica ou com a complementaridade de suas operações, gerando os parques 

ecoindustriais virtuais em larga área geográfica (forte complementaridade e fraca 

proximidade), parque ecoindustrial misto com diversidade de pequenas e médias empresas 

(fraca complementaridade e forte proximidade) ou o parque ecoindustrial localmente 

acoplado (forte complementaridade e forte proximidade). 

Oferecendo uma abordagem alternativa a que aqui propusemos, a Pollution Probe 

(POLLUTION PROBE, 2004) fez um estudo de caso com doze empresas de grande porte no 

Canadá e recolheu diversos depoimentos sobre os benefícios obtidos na implantação de 



             A responsabilidade social empresarial como estratégia para execução e comunicação 
                            das ações ambientais relevantes às organizações e aos stakeholders 

98 

estratégias ambientais (veja esses benefícios no tópico 3.3.5). Em um trabalho de dois anos, 

foi realizada a avaliação de 17 diferentes ferramentas de sustentabilidade ambiental:  

 Integrated Product Policy (IPP) – Política integrada de produto; 

 Life Cycle Assessment (LCA) – Análise do ciclo de vida; 

 Life Cycle Management (LCM) – Gerenciamento do ciclo de vida; 

 Pollution Prevention (PP) – Prevenção da poluição; 

 Green Building Design – Projeto de construção verde (LEED); 

 Corporate Environmental Reporting – Relatório de sustentabilidade GRI; 

 Environmental Risk Assessment – Avaliação de risco ambiental;  

 Supply Chain Management – Gerenciamento da cadeia de suprimento; 

 Extended Producer Responsibility (EPR) – Responsabilidade estendida do produtor; 

 Green Procurement – Compra sustentável; 

 Industry Ecology (IE) – Ecologia industrial; 

 Design for Environment (DfE) – Ecodesign; 

 Eco-efficiency (EE) – Ecoeficiência; 

 Stakeholder Engagement – Engajamento de partes interessadas; 

 Environmental Impact Assessment (EIA) – Avaliação de impacto ambiental; 

 Environmental or Eco-labelling – Rotulagem ambiental; 

 Environmental Management Systems (EMS) – Sistema de gestão ambiental. 

 

A empresa classificou-as em quatro grandes grupos: ferramentas gerenciais ou 

organizacionais, ferramentas focadas no produto, ferramentas operacionais ou de 

gerenciamento de riscos e ferramentas de comunicação e marketing ambiental: 
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Figura 4.3 – Quadro de ferramentas ambientais (POLLUTION PROBE, 2004) 

 

A aplicação das estratégias de ações ambientais vai produzir os temas relevantes que farão 

parte do engajamento dos públicos de relacionamento. Agora que definimos as principais 

mensagens que vão constituir a comunicação ambiental, vamos estudar as principais 

características propostas pelos guias e padrões de RSE para que se estabeleça o diálogo com 

os stakeholders.  

4.2 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E DIÁLOGO COM STAKEHOLDERS 

BASEADO EM GUIAS E PADRÕES DE RSE 

 

Antes de abordarmos especificamente a comunicação ambiental e o diálogo com as partes 

interessadas, torna-se necessário esclarecer quais são os elementos que constituem o 

processo de comunicação. 

No modelo denominado teoria da informação, criado em 1949 por C.E.Shannon e W.Weaver, 

que concebe a comunicação como uma transmissão de sinais, precisam ser considerados 
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oito elementos constitutivos do processo da comunicação (KOTLER, P. e KELLER, K. L., 

2006). Primeiro deve haver um emissor e um receptor. O emissor cria a mensagem e 

promove sua codificação dentro dos padrões de compreensão do receptor, ou seja, de forma 

que o receptor consiga decodificá-la. Essa codificação, entre outras coisas, envolve o canal 

de comunicação em que será veiculada, a forma que será expressa, o momento em que será 

liberada e o segmento de mercado que se pretende atingir. O receptor, ou o cliente 

almejado, tendo sob seu domínio o decodificador, recebe a mensagem e a decodifica, 

passando a interpretá-la sob sua ótica, sua forma de entender. A eficácia da mensagem está 

atrelada à reação ou resposta do receptor que é obtida por meio de retro-alimentação 

(feedback) que deve ser monitorada para permitir aprendizagem do processo e evolução da 

eficácia do processo. Numa organização, isso vai depender da capacidade da empresa de 

compreender, entender e aprender sobre seu público alvo, melhorando as suas estratégias 

de comunicação: 

  

Figura 4.4 – Processo de comunicação (KOTLER, P. e KELLER, K. L., 2006) 

 

Durante o processo de comunicação, a recepção da mensagem pode ser prejudicada pelo 

ruído, representado por outras mensagens aleatórias ou concorrentes que podem interferir 

na comunicação pretendida. A audiência-alvo pode não receber a mensagem pretendida por 

qualquer uma destas três razões: 

 Atenção seletiva pela qual ela não perceberá todos os estímulos; 

 Distorção seletiva pela qual ela distorcerá a mensagem para ouvir apenas o que 

deseja; 
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 Retenção seletiva, pela qual ela retém na memória permanente apenas uma pequena 

fração da mensagem que receber. 

As críticas a esse modelo de comunicação baseado numa visão técnica da informação estão 

concentradas em cinco pontos principais (SAMPAIO, I. S. V., 2001): 1) tais modelos 

desconsideram a natureza do emissor e receptor, em suas capacidades cognitivas, 

necessidades, sentimentos e interesses, assim como minimizam as influências econômicas, 

sociais, políticas e culturais  nos processos de comunicação; 2) eles operam com um modelo 

de sinais válido para todos os meios de comunicação, conforme o qual os sinais transportam 

significado; 3) eles recorrem a um conceito de informação matemático, inadequado para se 

refletir processos de comunicação cuja natureza difere significativamente daqueles do seu 

campo originário; 4) A questão da compreensão na comunicação é concebida como mera 

decodificação de mensagens e as diferenças de interpretação qualificadas sempre como algo 

problemático; 5) A comunicação é vista, finalmente, como um processo dirigido de um 

emissor A para um receptor B e não como interação entre instâncias comunicativas 

simétricas e ativas.  

Outros modelos de comunicação surgiram com o objetivo de explicar a comunicação 

cobrindo os pontos de crítica à teoria da informação. Habermas criou a teoria da ação 

comunicativa (HABERMAS, J.,1981) que, segundo o autor, é uma forma de interação social 

em que os planos de ação dos diversos atores ficam coordenados pelo intercâmbio de atos 

comunicativos, fazendo, para isso, uma utilização da linguagem (ou das correspondentes 

manifestações extraverbais) orientada ao entendimento. À medida que a comunicação serve 

ao entendimento (e não só ao exercício das influências recíprocas) pode adotar para as 

interações o papel de um mecanismo de coordenação da ação e com isso fazer possível a 

ação comunicativa.  

Na teoria da ação comunicativa, o ser humano, enquanto sujeito ou ator dotado de 

linguagem, busca compreender os fatos através de três mundos: 

 mundo objetivo - o conjunto das entidades sobre as quais são possíveis enunciados 

verdadeiros; 

 mundo social - as relações interpessoais codificadas por regras; 

 mundo subjetivo - as experiências vividas pelos sujeitos participantes do diálogo. 
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Segundo Sampaio (SAMPAIO, I. S. V., 2001), a teoria da ação comunicativa é concebida 

como um processo dialógico, através do qual sujeitos, capazes de linguagem e ação, 

interagem com fins de obter um entendimento. Nessa formulação sucinta, estão delineados 

alguns pontos centrais da sua teoria da ação comunicativa ou da competência comunicativa. 

São eles: a compreensão da comunicação como interação, a centralidade da linguagem 

como meio privilegiado do entendimento e a compreensão do entendimento como sendo o 

objetivo da comunicação. 

Em nossa visão, o modelo de comunicação proposto pela teoria da ação comunicativa capta 

a verdadeira essência do processo de engajamento dos stakeholders: é uma interação social 

que ocorre por intercâmbio de atos comunicativos orientados para o entendimento, 

estabelecendo um mecanismo de coordenação da ação comunicativa. Apesar disso, não 

queremos perder de vista alguns elementos surgidos em decorrência da teoria da 

informação, tais como, a importância do canal de comunicação, a forma de expressão (a 

codificação da mensagem representada pelas ações ambientais), o público-alvo (a seleção 

dos stakeholders), o ruído, a existência da atenção, dispersão e retenção seletiva e a 

necessidade de monitorar feedbacks. 

Uma outra característica importante do diálogo com os públicos de relacionamento é que ele 

ocorre por intermédio de uma rede social com multiplicidade de perfis de seus participantes. 

Os stakeholders têm interesses diferentes, definidos pelas suas expectativas, seu 

conhecimento sobre o assunto e sobre a organização, sua legitimidade de representação, 

sua vontade e capacidade de engajamento, seu contexto cultural, sua escala geográfica de 

atuação e seu grau de relacionamento entre si.  

Albert-Laszlo Barabasi estudou as propriedades das redes abertas e concluiu que a 

conectividade entre seus vértices obedece a duas características: 1) a rede sofre expansão 

contínua através da adição de novos vértices; 2) novos vértices conectam-se 

preferencialmente a outros vértices com muitas conexões (BARABÁSI, A. L. e ALBERT, R., 

1999).  

Por conta disso, se a organização decidir que, em parte ou em seu todo, sua rede social seja 

de livre adesão (mesmo que possua algum tipo de intermediação), podemos esperar que a 

comunicação com seu público de relacionamento terá as seguintes características: 1) novos 

contatos vão se organizar ao redor dos stakeholders com maior quantidade de conexões na 

rede; 2) haverá uma tendência natural de expansão por conta da adição de novos vértices, 
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seja por indicação de quem já dela participe, seja por conta da atenção que ela desperte; 3) 

a própria organização vai-se transformar em um vértice privilegiado em qualquer outra rede 

a que se conectar, pois levará consigo a multiplicidade de conexões de seu diálogo com os 

stakeholders. Ao lembrarmos que seus fornecedores, clientes, distribuidores, atacadistas, 

varejistas, líderes comunitários, representantes do governo, jornalistas podem ser 

engajados, a organização transforma-se em um vértice importante na rede que representa 

seu próprio segmento de negócio ou indústria. 

Esclarecidos quais são os elementos constitutivos do processo de comunicação, passaremos 

a analisar as metodologias de comunicação ambiental e de engajamento de stakeholders 

propostas pelas normas de responsabilidade social empresarial. 

A norma ISO 26000, de RSE, possui um capítulo dedicado ao meio ambiente e outro 

dedicado ao engajamento de stakeholders. A ISO 14063 é dedicada à comunicação 

ambiental e trata os stakeholders como seu público alvo. A norma AA1000SES é inteiramente 

voltada ao envolvimento das partes interessadas e possui uma metodologia completa para 

dar suporte a essa finalidade.  

O primeiro ponto de destaque é que a ISO 26000 não traz uma metodologia completa de 

engajamento de stakeholders. A norma apresenta a questão do envolvimento das partes 

interessadas em três ocasiões: 1) sob a forma de um princípio geral de respeito aos 

interesses dos stakeholders; 2) como uma prática fundamental de RSE; 3) na integração da 

RSE à organização, discorrendo sobre as características, tipos, métodos e mídias da 

comunicação da responsabilidade social empresarial. Nesse ponto da norma, somos 

informados que o reporte de sustentabilidade é um dos tipos possíveis e as ferramentas da 

internet são métodos recomendados.  

Nesse ponto do trabalho, gostaríamos de observar que as diretrizes de elaboração de 

relatórios de sustentabilidade do GRI são por nós consideradas a principal orientação para 

essa finalidade. Não encontramos em nossa pesquisa qualquer outro guia de RSE que 

pudesse se comparar ao GRI no que diz respeito à completude dos indicadores de 

sustentabilidade e à abrangência de sua adoção pelas empresas em todo o globo. Vejam o 

percentual de adoção do GRI informado por uma pesquisa realizada pela KPMG, em 2008, 

com as 100 maiores empresas de 22 países (KPMG, 2008), perfazendo um total de 2.200 

empresas (no gráfico, são representadas pelo código N100, enquanto G250 são as primeiras 

250 empresas que estão na lista da revista Fortune).  
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Figura 4.5 – Adoção das diretrizes do GRI nas 100 maiores empresas de 22 países 
(KPMG, 2008) 

 

Nossa única observação com relação às diretrizes do GRI diz respeito à incorporação de mais 

indicadores que relatem a evolução do ecodesign, do ciclo de vida do berço ao berço ou da 

ecologia industrial além do EN26 e EN27, mas sabemos que essas práticas ainda não estão 

tão disseminadas. Por conta disso, em nossa proposta, as organizações que intentem efetuar 

o reporte de sustentabilidade deveriam estar pautadas pelas orientações do GRI. 

Na primeira etapa das normas ISO 14063 e AA1000SES, antes de entrar no ciclo PDCA, 

existe o comprometimento com os princípios das normas. Além do fato de que ser 

responsivo aparece nas duas normas, entendemos que a semelhança se estende ao conceito 

de materialidade da AA1000SES que pode englobar os princípios da relevância, credibilidade 

e clareza propostos pela ISO 14063.  
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Tabela 4.5 – Princípios da ISO 14063 e da AA1000SES 

 

As normas ISO 14063 e AA1000SES são comparáveis entre si, pois trazem uma estrutura 

semelhante baseada no ciclo PDCA e suas atividades evoluem para atingir objetivos similares 

em cada etapa do ciclo: 

 

Tabela 4.6 – Metodologias de engajamento de stakeholders e de comunicação 

ambiental 

 

Ainda antes do início do ciclo PDCA, ocorre a definição da política e da estratégia de 

comunicação ambiental na ISO 14063 e a delimitação do propósito do engajamento e dos 

objetivos estratégicos e operacionais para o envolvimento das partes interessadas na 

AA1000SES. 
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Na etapa de planejamento, verificamos pequenas diferenças entre as duas normas: 

enquanto as questões materiais relevantes já foram identificadas anteriormente na 

AA1000SES, na ISO 14063, a empresa identifica as informações ambientais pertinentes à sua 

comunicação ambiental nesta etapa. Além disso, verificamos que não existe na ISO 14063 a 

atividade de selecionar o método de engajamento da AA1000SES, onde as finalidades de 

monitorar, informar, consultar, envolver, colaborar e dar poder aos stakeholders são 

associadas a cada tipo de público de relacionamento. 

Em ambas as normas, existe uma etapa de preparação da organização para a comunicação 

com as partes interessadas. Na ISO 14063, são definidas responsabilidades, treinamentos e 

a comunicação de acidentes e emergências, enquanto na AA1000SES ocorre a mobilização 

de recursos para dar capacidade de resposta ao engajamento. 

A terceira etapa é onde efetivamente ocorre a comunicação ambiental e o engajamento. Na 

ISO 14063 são executadas as atividades de comunicação e o registro de todas as questões 

levantadas pelos stakeholders e as conseqüentes respostas da organização. A AA1000SES 

promove atividades similares, incluindo uma ação adicional e anterior que é o convite para o 

engajamento em si.  

Fechando o ciclo PDCA, tanto uma quanto a outra norma propõem a análise crítica por parte 

da alta administração e a revisão do processo com vistas a melhoria contínua. 

Em nossa visão, as normas ISO 14063 e AA1000SES são adequadas para os objetivos que 

procuram alcançar. A escolha de qualquer uma delas serve ao propósito de envolver os 

públicos de relacionamento e comunicar as ações ambientais relevantes que constam da 

estratégia de execução definida no tópico 4.1. 

Como última contribuição nessa análise sobre o engajamento de stakeholders, identificamos 

que existe um canal de comunicação que pode ser utilizado em proveito da melhor qualidade 

do diálogo com os stakeholders, pois, além dele permitir que todas as atividades propostas 

nas metodologias contidas na ISO 14063 e na AA1000SES nele se desenvolvam 

integralmente, ele oferece condições privilegiadas para a realização dos principais pontos 

que definem a teoria da informação, a teoria da ação comunicativa e as características das 

redes.  

Nossa sugestão é que utilizando a internet como um dos canais preferenciais de 

comunicação para a execução das atividades de engajamento dos stakeholders, 
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observaremos que serão potencializados diversos benefícios, de acordo com os seguintes 

pontos de análise:  

 interação social que ocorre por intercâmbio de atos comunicativos – nenhum outro 

canal de comunicação está provido de tantas possibilidades de interação quanto a 

internet. Em sua página ou em outros sítios da internet, a organização poderá 

interagir com seus stakeholders que estejam situados em qualquer localização 

geográfica. Softwares de redes sociais podem ser utilizados no próprio site da 

empresa permitindo que os stakeholders manifestem suas preocupações, que podem 

ou não ser intermediadas pela organização, através de blogs, forum de discussão, 

agenda de eventos, bate-papo, grupos de usuários e informação sobre cada membro 

dos grupos.  

 interação orientada para o entendimento – se a empresa obedecer aos preceitos 

presentes das normas de responsabilidade social ambiental e contruir sua capacidade 

de resposta ao stakeholder, definindo responsáveis para gerenciar o engajamento 

das partes interessadas, estarão disponíveis em seu web site e em seus mecanismos 

de interação todas as questões relevantes para as quais os públicos de 

relacionamento buscam entendimento. A própria responsabilidade pela ação ficará 

evidenciada quando a empresa divulgar sua resposta às questões relevantes nas 

áreas apropriadas do site da internet; 

 mecanismo de coordenação da ação comunicativa – a tecnologia da informação 

oferece soluções integradas para a gestão de operações, projetos e atividades, 

cobrindo os níveis estratégicos, táticos e operacionais das decisões empresariais. 

Como a gestão ambiental e a coordenação da resposta aos questionamentos dos 

stakeholders devem ser levadas ao conhecimento dos decisores da organização, as 

informações obtidas no próprio site da web podem ser apresentadas 

organizadamente para que a alta administração decida quais serão as ações em 

resposta, além de podermos oferecer um acompanhamento sobre o estágio em que 

se encontra cada questionamento (solicitado, avaliado, encaminhado à alta 

administração, aceito, ação de resposta em andamento, ação de resposta concluída, 

negado, etc...);  
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 importância do canal de comunicação – dentre as opções de divulgação permanente 

de suas iniciativas ambientais e de envolvimento sistemático das partes interessadas 

através das mídias disponíveis, a internet é aquela que exige menor investimento. 

Atualmente, o custo de publicação de web sites não é impeditivo para empresas de 

qualquer porte e existe uma profusão de ferramentas gratuitas para divulgação e 

gerenciamento de recursos nas páginas web. Segundo a última pesquisa sobre o uso 

da tecnologia da informação e comunicação realizado por um departamento do 

Comitê Gestor da Internet do Brasil (CETIC, 2010), 24% dos domicílios possuem 

acesso à internet. No próprio documento, podemos tomar conhecimento de diversas 

iniciativas governamentais já executadas ou em andamento para ampliar a inclusão 

digital em escolas e comunidades carentes. Nos locais onde existam dificuldades para 

que os stakeholders obtenham acesso à internet, as organizações podem tornar 

disponíveis locais para uso de computadores conectados à web na sua própria 

localização, em instalações de centros comunitários ou em Lan Houses. 

 forma de expressão ou codificação da mensagem representada pelas ações 

ambientais – a internet é o melhor suporte à codificação da mensagem, pois na 

comunicação das ações ambientais, as empresas terão que lançar mão de diversos 

recursos explicativos sobre seu significado e sobre os impactos que podem causar. A 

web permite uma formatação mais adequada dessa mensagem utilizando recursos 

avançados de multimídia e a possibilidade de apresentar o assunto em diversas 

camadas de profundidade através da utilização de hipertextos;  

 público-alvo ou seleção dos stakeholders – a internet pode ser utilizada nas etapas de 

mapeamento, priorização de perfis, convite, engajamento, registro de 

questionamentos e comunicação das ações de resposta às partes interessadas. Caso 

sejam identificadas necessidades especiais de acesso por parte de algum stakeholder 

especial ou de um agrupamento social, a empresa pode garantir os recursos 

necessários ao acesso;  

 ruído – ocorre em todas meios de comunicação, porém tem melhor condição de ser 

monitorado por indicadores qualitativos ou quantitativos através da internet 

(pesquisas, indicadores de satisfação, de atendimento de questões, de entendimento 

das mensagens, etc...) 



             A responsabilidade social empresarial como estratégia para execução e comunicação 
                            das ações ambientais relevantes às organizações e aos stakeholders 

109 

 existência da atenção, dispersão e retenção seletiva – ser gerente de rede social é 

uma nova atribuição surgida em empresas que buscam monitorar e dar resposta às 

questões sobre reputação da marca nas redes sociais na internet. No engajamento 

dos stakeholders, ele terá seu papel exponencialmente ampliado para ser o principal 

coordenador das atividades de receber solicitações, encaminhar para conhecimento, 

divulgar respostas e gerenciar grupos de contatos da rede. Quando a empresa fizer 

algum comunicado importante para um ou mais grupos de stakeholders, ele precisa 

interagir com os impactados para garantir que eles tenham sua atenção voltada para 

o entendimento da mensagem;  

 necessidade de monitorar feedbacks – já mostramos nos tópicos anteriores que o site 

da web pode dispor de diversas ferramentas para monitoração dos questionamentos 

dos públicos de relacionamento, oferecendo rastreamento da evolução dos diversos 

estágios do tratamento da questão;  

 característica de uma rede social aberta – se os produtos e serviços da empresa 

tiverem larga abrangência geográfica e forem utilizados por um número significativo 

de consumidores, estimulamos fortemente a abertura de uma parte de sua rede 

social para livre afiliação, enquanto outra pode permanecer restrita somente à 

stakeholders convidados. Assim, as características de uma rede social aberta se 

manifestam e teremos um crescimento da importância da organização na rede 

representada por sua área de negócio ou indústria. Outra grande vantagem da rede 

social pode estar associada com o caráter inovador que as ações ambientais podem 

provocar nos produtos (ecodesign). Em artigo sobre o papel do usuário no processo 

de inovação, Harald Rohracher (ROHRACHER, H., 2006) aponta que uma inovação 

tecnológica no produto sempre será representada por um processo social e técnico 

onde a colaboração do usuário pode ocorrer antes, durante e após o 

desenvolvimento das características funcionais do novo produto e isso pode ser 

facilitado por uma rede social na internet.  
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5 CONCLUSÕES 

As organizações que adotam a responsabilidade social empresarial tornam-se comprometidas 

com a promoção de ações ambientais ecoeficientes e ao mesmo tempo ficam empenhadas 

com o engajamento das partes interessadas.  

Alguns fatores são motivadores das práticas de RSE, seja pelo risco que representa a inação 

quanto às questões ambientais ou por conta dos benefícios ambientais trazidos pela adoção 

da RSE.  

Em nosso estudo, pudemos identificar que os riscos ambiental, regulatório e legal, 

tecnológico e à reputação possuem várias formas de manifestação: 1) Risco ambiental – as 

corporações que adotarem a responsabilidade social empresarial estarão aptas a responder 

mais rapidamente às oportunidades e ameaças associadas com a exaustão e degradação dos 

recursos naturais, colhendo os frutos da ecoeficiência e obtendo avaliações positivas de sua 

reputação junto a uma população sensibilizada com a potencial perda da qualidade de vida; 

2) Risco regulatório e legal – a regulamentação internacional pós-kyoto, as iniciativas de 

grandes corporações para que as melhores práticas ambientais sejam realizadas pela sua 

cadeia de fornecedores (Walmart), o esperado acréscimo de rigor na legislação ambiental 

brasileira e os princípios de investimento responsável são fatores que pressionam as 

empresas a adotar a RSE; 3) Risco tecnológico – novos paradigmas para o processo de 

produção industrial representados pela busca da ecoeficiência, pelo ciclo de vida do berço ao 

berço e pela ecologia industrial formam um ambiente propício à gestação de inovações 

tecnológicas disruptivas que podem elevar significativamente a eficiência de utilização de 

recursos naturais, reduzindo custos, gerando produtos inovadores e elevando a 

competitividade; 4) Risco á reputação – uma nova categoria de consumidores conscientes 

valoriza a postura ética, transparente e ambientalmente comprometida das corporações que 

adotam RSE. 

Os benefícios ambientais apontados por empresas que adotaram a RSE foram: 1) Melhoria 

da imagem corporativa e da reputação da marca; 2) Manutenção e ganho de licença de 

operação; 3) Redução e gerenciamento de risco de negócio; 4) Elevação de produtividade e 

motivação de trabalhadores; 5) Fidelidade do consumidor e acesso a novos mercados; 6) 
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Redução de custos; 7) Melhoria do relacionamento com stakeholders; 8) Estímulo à inovação 

e geração de novas idéias; 9) Melhor relacionamento com órgãos e agentes reguladores; 10) 

Aperfeiçoamento da reputação junto aos investidores; 11) Suporte à melhoria contínua. 

É possível depreender uma estratégia de ações ambientais a partir da análise da bibliografia 

pesquisada e dos guias e padrões de responsabilidade social empresarial. Identificamos uma 

escala de evolução da maturidade ambiental que possui oito níveis, sendo que cada nível 

mais elevado incorpora e supera as características do nível anterior:  

 Nível 0 - representa a insensibilidade pelo tema, onde o meio ambiente parece ser 

um bem público a ser explorado e os riscos, custos e oportunidades da ecoeficiência 

são considerados desprezíveis; 

 Nível 1 - implantação do sistema de gestão ambiental. Na ISO 14001, a elaboração 

dos planos de ações contidos nos programas de gestão ambiental fornece os 

indicadores para orientar a introdução de novas estratégias, permitindo que a 

organização incremente seu nível de maturidade ambiental; 

 Nível 2 - controle da poluição obtido através do gerenciamento de resíduos sólidos, 

efluentes líquidos e emissões atmosféricas, iniciando pela adequação do tratamento e 

disposição de seus resíduos para estar em conformidade com a legislação e 

regulamentação ambiental. Se houver passivo ambiental representado por poluição 

acumulada no solo ou em águas subterrâneas, a empresa vai criar também um 

programa para remediação de áreas contaminadas; 

 Nível 3 - Mapeamento de materiais que possam passar por um ciclo de reciclagem ou 

reúso e a introdução do reaproveitamento desses materiais no processo produtivo é o 

terceiro nível de maturidade de nossa estratégia, pois após a implantação do 

gerenciamento de resíduos, esses rejeitos já estarão sendo valorizados pela 

organização; 

 Nível 4 - Prevenção da poluição. Após a aplicação de tratamento para redução de 

descargas de resíduos, o gerenciamento de resíduos e a implantação da reciclagem e 

do reúso, a empresa poderá dar início às modificações no processo produtivo, 

redução do uso de substâncias tóxicas, substituição de matéria-prima e melhoria de 

seus procedimentos operacionais e gerenciais. Inserimos nesse nível o controle de 

emissão de gases de efeito estufa e as ações realizadas para adaptação da empresa 



             A responsabilidade social empresarial como estratégia para execução e comunicação 
                            das ações ambientais relevantes às organizações e aos stakeholders 

112 

às mudanças climáticas, tendo em vista que já se considera que as emissões de CO2, 

NH4 e N2O podem ser consideradas como nocivas aos seres humanos pelo seu 

impacto nas mudanças climáticas; 

 Nível 5 - Produção mais limpa e ecoeficiência, utilizando a análise do ciclo de vida da 

ISO 14040/14044, que vai orientar a substituição de matéria-prima, materiais, fontes 

de energia, transporte e componentes de fabricação, prevenindo a poluição e 

conservando recursos naturais, energéticos e materiais. Inicia-se a utilização de 

ecodesign com foco na utilização do produto como serviço, no uso compartilhado ou 

coletivo, na integração de várias funções a um só produto e no projeto para retorno 

através da logística reversa, viabilizando a reutilização no processo produtivo. A 

proteção do ambiente e a restauração de ecossistemas foram incluídas nesse nível 

por acreditarmos que somente nesse estágio, as organizações vão adotar a proteção 

ambiental de forma voluntária. Se a companhia atuar em alguma área protegida por 

legislação específica quanto à biodiversidade, esta ação já terá ocorrido nos primeiros 

níveis de maturidade estimulada por um programa de gestão elaborado para atender 

aos requisitos legais; 

 Nível 6 - Produção baseada no ciclo de vida do berço ao berço amplia a utilização do 

ecodesign utilizando o conceito do biomimetismo (inspiração nos processos naturais 

que ocorrem na cadeia alimentar), ao projetar os componentes do produto para que 

participem do ciclo técnico e biológico, possibilitando sua reutilização por diversos 

agentes integrantes de seu ciclo de vida ou viabilizando sua decomposição orgânica 

na natureza; 

 Nível 7 - Ecologia industrial que representa a inserção da organização em uma 

simbiose com diversas indústrias, propiciando significativas vantagens competitivas 

representadas pelas trocas de materiais, energia, água, resíduos e co-produtos entre 

elas. Essas indústrias podem se organizar em parques ecoindustriais virtuais em larga 

área geográfica (forte complementaridade e fraca proximidade), parque ecoindustrial 

misto com diversidade de pequenas e médias empresas (fraca complementaridade e 

forte proximidade) ou o parque ecoindustrial localmente acoplado (forte 

complementaridade e forte proximidade). 
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Sob o ponto de vista da comunicação ambiental e do engajamento das partes interessadas, 

estabelecidas as mensagens ambientais relevantes para a organização e para os 

stakeholders, avaliamos as diretrizes para elaboração de relatório de sustentabilidade do 

GRI, a norma ISO 14063, de comunicação ambiental e a normaAA1000SES, para 

engajamento de stakeholders. 

Nas diretrizes para elaboração de relatório de sustentabilidade do GRI, identificamos que sua 

aplicação é internacionalmente aceita e seus indicadores são os mais abrangentes para 

reporte de sustentabilidade. Apesar disso, observamos que ainda existem poucos indicadores 

associados às modificações de produto provocadas pela nova abordagem proposta pelo 

ecodesign, ciclo de vida berço ao berço e ecologia industrial. 

As normas ISO 14063 e AA1000SES são comparáveis entre si, pois trazem uma estrutura 

semelhante baseada no ciclo PDCA e suas atividades evoluem para atingir objetivos similares 

em cada etapa do ciclo. Não percebemos grandes diferenciações entre elas, exceto por um 

maior detalhamento da AA1000SES nos métodos de engajamento, onde as finalidades de 

monitorar, informar, consultar, envolver, colaborar e dar poder aos stakeholders são 

associadas a cada tipo de público de relacionamento. Por conta disso, escolhemos 

majoritariamente as atividades da AA1000SES (incluindo as ações antes do início do ciclo 

PDCA constantes da ISO 14063) como orientação estratégica para engajamento de 

stakeholders: 

 Definir a política de comunicação ambiental 

 Estabelecer a estratégia de comunicação ambiental 

 Propósito do engajamento: 

o estabelecer o propósito 

o identificar as questões materiais relevantes 

o definir escopo e objetivos 

 Planejamento: 

o mapear stakeholders 
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o priorizar os perfis escolhidos 

o selecionar método 

o criar plano de implantação  

 Preparação: 

o identificar e mobilizar recursos 

o construir capacidade de resposta 

o identificar riscos 

 

 Engajamento de stakeholder: 

o convidar stakeholders 

o engajar stakeholder 

o registrar solicitações  

o comunicar decisões e ações 

 Revisão e melhoria contínua:  

o incorporar engajamento ao processo de decisão  

o avaliação crítica  

o revisar para melhoria contínua  

Identificamos que existe um canal de comunicação que pode ser utilizado em proveito da 

melhor qualidade do diálogo com os stakeholders. Nossa sugestão é que utilizando a internet 

como um dos canais preferenciais de comunicação para a execução das atividades de 

engajamento dos stakeholders, observaremos que serão potencializados diversos benefícios, 

de acordo com os seguintes pontos de análise:  

 interação social que ocorre por intercâmbio de atos comunicativos –softwares de 

redes sociais podem ser utilizados no próprio site da empresa permitindo que os 

stakeholders manifestem suas preocupações, que podem ou não ser intermediadas 
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pela organização, através de blogs, forum de discussão, agenda de eventos, bate-

papo, grupos de usuários e informação sobre cada membro dos grupos.  

 interação orientada para o entendimento – os responsáveis para gerenciar o 

engajamento das partes interessadas terão registrados no web site todas as questões 

relevantes para as quais os públicos de relacionamento buscam entendimento, 

podendo também nele evidenciar sua responsabilidade pela ação reservando áreas 

específicas para divulgação das respostas; 

 mecanismo de coordenação da ação comunicativa – a gestão ambiental e a 

coordenação da resposta aos questionamentos dos stakeholders devem ser levadas 

ao conhecimento dos decisores da organização, as informações obtidas no próprio 

site da web podem ser apresentadas organizadamente para que a alta administração 

decida quais serão as ações em resposta, além de podermos oferecer um 

acompanhamento sobre o estágio em que se encontra cada questionamento 

(solicitado, avaliado, encaminhado à alta administração, aceito, ação de resposta em 

andamento, ação de resposta concluída, negado, etc...);  

 importância do canal de comunicação – dentre as opções de divulgação permanente 

de suas iniciativas ambientais e de envolvimento sistemático das partes interessadas 

através das mídias disponíveis, a internet é aquela que exige menor investimento. 

Atualmente, o custo de publicação de web sites não é impeditivo para empresas de 

qualquer porte e existe uma profusão de ferramentas gratuitas para divulgação e 

gerenciamento de recursos nas páginas web; 

 forma de expressão ou codificação da mensagem representada pelas ações 

ambientais – a internet é o melhor suporte à codificação da mensagem, pois na 

comunicação das ações ambientais, as empresas terão que lançar mão de diversos 

recursos explicativos sobre seu significado e sobre os impactos que podem causar. A 

web permite uma formatação mais adequada dessa mensagem utilizando recursos 

avançados de multimídia e a possibilidade de apresentar o assunto em diversas 

camadas de profundidade através da utilização de hipertextos;  

 público-alvo ou seleção dos stakeholders – a internet pode ser utilizada nas etapas de 

mapeamento, priorização de perfis, convite, engajamento, registro de 

questionamentos e comunicação das ações de resposta às partes interessadas;  
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 ruído – ocorre em todas meios de comunicação, porém tem melhor condição de ser 

monitorado por indicadores qualitativos ou quantitativos através da internet 

(pesquisas, indicadores de satisfação, de atendimento de questões, de entendimento 

das mensagens, etc...) 

 existência da atenção, dispersão e retenção seletiva – ser gerente de rede social é 

uma nova atribuição surgida em empresas que buscam monitorar e dar resposta às 

questões sobre reputação da marca nas redes sociais na internet. No engajamento 

dos stakeholders, ele vai interagir com os impactados para garantir que eles tenham 

sua atenção voltada para o entendimento da mensagem;  

 necessidade de monitorar feedbacks – o site da web pode dispor de diversas 

ferramentas para monitoração dos questionamentos dos públicos de relacionamento, 

oferecendo rastreamento da evolução dos diversos estágios do tratamento da 

questão;  

 característica de uma rede social aberta – se os produtos e serviços da empresa 

tiverem larga abrangência geográfica e forem utilizados por um número significativo 

de consumidores, estimulamos fortemente a abertura de uma parte de sua rede 

social para livre afiliação, enquanto outra pode permanecer restrita somente à 

stakeholders convidados. Assim, as características de uma rede social aberta se 

manifestam e teremos um crescimento da importância da organização na rede 

representada por sua área de negócio ou indústria. 
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