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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

São cada vez mais evidentes os sintomas de que vivemos em uma sociedade 

em crise. A tensão gerada pelos movimentos migratórios, a escalada do terrorismo, a 

ampliação do abismo entre pobres e ricos, a escassez dos recursos naturais e o 

surgimento de questões como o aquecimento global e seus efeitos, podem ser 

entendidas como conseqüência de um modelo de desenvolvimento que pôs a 

sociedade atual em estado de alerta. 

A constatação da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento vigente 

vem gerando, desde a década de 70, uma crescente demanda, das mais diferentes 

esferas da sociedade, por um modelo de crescimento que seja socialmente justo, 

ecologicamente equilibrado e economicamente viável. 

Apesar do importante papel dos governos e de organizações não-

governamentais no desenvolvimento e implantação deste novo modelo, a atividade 

empresarial, em decorrência de sua influência nas mudanças econômicas, ambientais 

e sociais e de sua profunda interação com o meio ambiente e a sociedade, assume 

uma posição fundamental como força impulsora da sustentabilidade. 

As Empresas hoje são talvez os mais importantes agentes dentro de uma 

organização social, e desta forma, qualquer mudança real que venhamos a intentar 

tem que, necessariamente, ocorrer com a participação das organizações produtivas. 

O crescimento da consciência pública acerca deste novo papel das empresas, 

tem feito com que o setor empresarial seja cada vez mais cobrado por assumir 

responsabilidades que vão além de “usar seus recursos e dedicar-se a atividades 
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destinadas a aumentar seus lucros até onde permaneça dentro das regras do jogo” 

(Friedman, 1985). Uma nova ordem social demanda que este setor incorpore a suas 

práticas de negócio, compromissos de curto, médio e longo prazo, balanceando seus 

desempenhos econômico, social e ambiental (conhecido como Triple Botton Line). 

 

1.2 SITUAÇÃO DO PROBLEMA 

A globalização criou um ambiente de operação para os líderes empresariais, 

completamente diferente daquele até então existente. Neste cenário, é fundamental 

que estes líderes entendam melhor a dinâmica do ambiente da operação global, no 

sentido de gerir os riscos associados a este novo ambiente de forma efetiva. 

Na era da globalização e da chamada sociedade da informação, a conduta das 

empresas pode ser facilmente monitorada por indivíduos localizados em qualquer 

parte do mundo. Neste novo cenário, existe uma rede de ONGs prontas a denunciar e 

submeter as empresas ao escrutínio social em caso de desvios quanto a um 

comportamento ético e responsável com relação ao meio ambiente e à sociedade. 

(YOUNG, 2004) 

Esta mudança no ambiente de negócio reflete-se na forma de risco sob a ótica 

das companhias. Os recentes escândalos envolvendo grandes corporações como a 

NIKE na Indonésia e a Shell na Nigéria, são exemplos claros dos danos que podem 

ser causados as companhias caso estes ricos sejam ignorados. 

Neste cenário, os líderes empresariais descobrem que as questões que 

envolvem a sustentabilidade do planeta não são diferentes das que envolvem a 

sobrevivência do negócio, requerendo uma ação balanceada entre gerenciamento de 

longo e curto prazo. 
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Não basta mais para as organizações produtivas buscar a sobrevivência 

econômica através de políticas de preço e produtividade. É necessário demonstrar 

para partes interessadas1 envolvidas no negócio sua preocupação com a qualidade, 

não só do produto, mas também do meio ambiente e da vida, não só da atual, mas 

também das futuras gerações. 

O desenvolvimento de alguns modelos de criação de valor sustentável para as 

empresas e ferramentas de gestão com este propósito tem sido feito visando 

possibilitar a concretização do atendimento aos desafios globais associados à 

sustentabilidade global e sua demonstração, medição e relato. 

Porém, por ser um movimento ainda recente, muitas dúvidas ainda persistem. 

Uma gestão adequada da sustentabilidade precisa contabilizar e balancear inúmeras 

condições, perspectivas e variáveis através da empresa, o que impõe aos gestores a 

desafiadora posição de definir direções claras em um ambiente nebuloso (KYTLE, 

2005) 

 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

As questões que serão discutidas neste estudo estão relacionadas a seguir. 

• O que é Responsabilidade Social Corporativa (RSC)? 

• Porque as empresas devem ser socialmente responsáveis? 

• Quais os principais aspectos relacionados à RSC? 

• Quais as dificuldades de se tornar efetiva a RSC? 

                                                
1 Para efeito deste estudo, ampliamos a definição utilizada pela norma NBR - ISO 14001 para 
partes interessadas: “Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental 
de uma organização”, incorporando-se o desempenho social e econômico da organização à 
mesma. 
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• Como introduzir estes aspectos ao dia-a-dia de operações de uma 

empresa, de forma gradual e ordenada? 

• Como as diferentes ferramentas de RSC hoje existentes podem apoiar 

as companhias no caminho rumo a sustentabilidade socioambiental?  

• De que forma as ações de RSC existentes atuam na prevenção de 

riscos e na evolução da companhia dentro de um sistema de gestão da 

RSC?  

 

1.4 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Seguem descritos abaixo, os objetivos geral e específico do presente trabalho. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento de ferramentas 

metodológicas para implantação da RSC nas empresas, por meio da proposição de 

uma metodologia que permite a orientação de ações de responsabilidade social, de 

modo a minimizar riscos e maximizar benefícios tanto para a sociedade quanto para o 

próprio negócio.  

 

1.4.2 Objetivo Específico 

No sentido de alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram 

definidos para o trabalho, tais como: 



 5 

?? Contextualizar o conceito de desenvolvimento sustentável, 

especialmente no âmbito empresarial. 

?? Analisar as questões envolvidas na incorporação da 

Responsabilidade Social Corporativa às atividades de uma empresa; 

?? Apresentar uma estratégia sistematizada de gestão da RSC, 

?? Apresentar uma metodologia de orientação de iniciativas de RSC; 

?? Apresentar um estudo de caso de aplicação desta metodologia no 

setor de distribuição de combustíveis. 

?? Relatar os resultados extraídos da aplicação da metodologia, 

correlacionando-os com a base teórica utilizada na dissertação. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO TEMA 

À medida que o desenvolvimento sustentável vem sendo adotado como a base 

de políticas públicas e estratégias organizacionais, muitas organizações públicas e 

privadas, especialmente as produtivas, descobrem o desafio de traduzir o conceito na 

prática. 

O estudo se justifica na carência de determinados setores por ferramentas 

adaptadas a suas necessidades de características, que possibilitem trazer de forma 

efetiva o conceito de sustentabilidade ao dia-a-dia de suas operações. 

Esta dissertação foi desenvolvida a partir do trabalho desenvolvido pela equipe 

LIMA/COPPE/UFRJ para a BR distribuidora S.A., dentro de uma iniciativa pioneira de 
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se trabalhar, sob um enfoque estratégico, a responsabilidade social no setor de 

distribuição de combustíveis. 

1.6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O primeiro passo no desenvolvimento deste trabalho foi o levantamento 

bibliográfico e documental sobre o tema abordado na dissertação. 

Além de livros e artigos científicos, a pesquisa bibliográfica e documental 

envolveu inúmeras consultas a sites da internet, bem como a leitura de textos 

extraídos de revistas e jornais, além de documentos da empresa pesquisada. 

Com relação à pesquisa documental, a sua utilização ocorreu mais 

especificamente na contextualização do tema e na fundamentação teórica da 

dissertação. A pesquisa documental subsidia todo o ferramental desenvolvido e 

aplicado na análise das informações coletadas no estudo de caso.  

Após a construção do referencial teórico, partiu-se para a etapa da pesquisa 

empírica (o estudo de caso). Neste momento, realizou-se a coleta de dados por meio 

de visita, com o objetivo de observar a realidade e aplicar os procedimentos 

necessários à obtenção de informações. 

Para a obtenção de informações referentes à empresa pesquisada, utilizou-se 

como forma de coleta de dados o questionário, a entrevista semi-estruturada e a 

própria observação. Esta etapa foi realizada dentro do trabalho desenvolvida pela 

equipe LIMA/COPPE/UFRJ, para a BR Distribuidora S.A. 

Quanto à perspectiva de análise e interpretação dos dados coletados, pode-se 

afirmar que esta se baseou fundamentalmente a partir das informações coletadas no 

trabalho empírico a luz das ferramentas desenvolvidas. 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por oito capítulos, além da introdução e da conclusão 

do mesmo. 

O segundo capítulo faz uma evolução do conceito responsabilidade social 

corporativa e apresenta as definições hoje existentes para o tema, de acordo com 

diversas organizações e instituições que trabalham o assunto. 

O terceiro capítulo faz uma análise da RSC sob a ótica da empresarial. Neste 

capítulo é apresentado como os aspectos envolvidos na RSC afetam as empresas, os 

possíveis benefícios para as companhias socialmente responsáveis e os riscos 

incorridos associados a não incorporação do conceito a operação da empresa. 

No quarto capítulo são apresentadas ferramentas de RSC hoje disponíveis, e 

de que forma elas interagem e podem apoiar os empresários na decisão por práticas 

mais socialmente responsáveis. Neste capítulo também são apresentados os 

elementos chave párea uma boa estratégia de gestão.  

O quinto capítulo fundamenta e descreve a metodologia desenvolvida pela 

equipe LIMA/COPPE/UFRJ para a análise e orientação de iniciativas de 

responsabilidade social corporativa.  

O sexto capítulo apresenta um estudo de caso, iniciando com uma 

apresentação do setor de distribuição de combustíveis e uma descrição da BR 

Distribuidora S.A., suas características e seus principais aspectos de RSC.  

Em seguida é apresentanda a aplicação prática da metodologia desenvolvida, 

a uma das gerências da BR distribuidora S.A., os resultados e as discussões gerais da 

aplicação . 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: EVOLUÇÃO E CONCEITOS 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

Na era da Sociedade Industrial, o principal compromisso das empresas era 

com os proprietários / acionistas das empresas (shareholders), de modo a garantir o 

crescimento e expansão dos negócios. No que se refere à sociedade e ao Governo, 

este compromisso se resumia, respectivamente, à geração de lucros e empregos e 

pagamentos de impostos. Critérios mais abrangentes como meio ambiente e 

desenvolvimento humano não eram tidos como questões relevantes. As ações sociais 

deveriam ser exercidas pelo Estado. Essa visão foi muito bem expressa pelo 

economista Friedman: 

Ultimamente um ponto de vista específico tem obtido cada vez maior 
aceitação – o de que os altos funcionários das grandes empresas e 
os líderes trabalhistas têm uma responsabilidade social além dos 
serviços que devem prestar aos interesses de seus acionistas ou de 
seus membros. Esse ponto de vista mostra uma concepção 
fundamentalmente errada do caráter e da natureza de uma economia 
livre. Em tal economia só há uma responsabilidade social do capital – 
usar seus recursos e dedicar-se a atividades destinadas a aumentar 
seus lucros até onde permaneça dentro das regras do jogo, o que 
significa participar de uma competição livre e aberta, sem enganos ou 
fraude. (FRIEDMAN apud TENÓRIO, p.15) 

Ainda de acordo com o pensamento de Friedman, as empresas devem produzir 

com eficiência bens e serviços e deixar a solução das questões sociais para os órgãos 

governamentais competentes, já que os gestores das empresas não possuem 

condições de determinarem a urgência dos problemas sociais e nem a quantidade de 

recursos que deve ser empregado na solução tais questões (STONER E FREEMAN, 

1999). 
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Nessa mesma época, acreditava-se que os recursos naturais seriam infinitos, 

não oferecendo restrições à produção, e de que o livre mercado seria capaz de 

maximizar o bem-estar social. Como a teoria econômica convencional tratava apenas 

da alocação de recursos escassos, e a natureza não era considerada fator limitante, a 

variável meio ambiente não era incorporada aos modelos econômicos da época 

(TACHIZAWA, 2004). 

Porém, a partir da década de 1970, começaram a surgir, sobretudo nos 

Estados Unidos, os movimentos sociais em protesto contra a forma predatória de 

produção que vinha sendo utilizada até então pelas empresas, engendrando a 

exploração do trabalho e da natureza. Ademais, a alteração do processo produtivo, 

propiciada pela evolução tecnológica e pela aplicação da ciência na organização e 

gestão das empresas, contribuiu para a ampliação da discussão do conceito de 

responsabilidade empresarial. Isso porque, apesar da administração científica e do 

liberalismo econômico terem concorrido para o crescimento da produção e o acúmulo 

de capital, também contribuíram para reforçar os efeitos negativos da atividade 

industrial, como a degradação da qualidade de vida, os problemas ambientais e a 

precariedade das relações de trabalho.  

A partir da referida constatação, a sociedade intensificou sua pressão junto ao 

Governo e às próprias empresas para que passassem a solucionar os problemas 

gerados pela industrialização. Foi nesse contexto que o conceito de responsabilidade 

empresarial ampliou-se de modo a incorporar, além dos interesses dos proprietários 

das empresas (shareholders), também os anseios das partes interessadas relevantes 

(stakeholders) das organizações. Estes anseios deram origem à promulgação de 

novos requisitos legais, ambientais e trabalhistas, fazendo com que as empresas 

passassem a cuidar também de preservar, proteger e recuperar a qualidade do 

ambiente e da sociedade sob sua área de influência. 
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Como reflexo da mobilização da sociedade em prol do meio ambiente, as 

empresas adotaram uma postura basicamente reativa às demandas da sociedade e 

ao cumprimento das exigências legais. Esse período se caracteriza pela adoção de 

soluções de “fim-de-tubo” (end of the pipe) através da instalação de equipamentos de 

controle de poluição atmosférica, do solo e da água. Estas soluções, nem sempre se 

mostraram eficazes, pois muitas vezes apresentavam elevados custos e não atendiam 

adequadamente às necessidades de preservação do meio ambiente (LA ROVERE, 

2001). Assim, por exemplo, se por volta de 1940, a poluição dos rios pelas fábricas era 

vista como um ônus aceitável decorrente do crescimento, entre 1970 e 1980, a 

preocupação em relação à gestão ambiental passou a ter o foco no controle da 

poluição. Predominava a lógica de poluir até os limites impostos pela legislação.  

Outros fatores que contribuíram para o aumento das exigências sócio-

ambientais foram os inúmeros acidentes ocorridos na década de 1980 e as duas 

crises do setor de petróleo (1973 e 1979) que evidenciaram de forma flagrante a 

vulnerabilidade das nações frente à escassez de recursos naturais (MAGRINI, 2001). 

Os impactos econômicos negativos provenientes dos acidentes e da crescente 

pressão das partes interessadas fizeram com que setores mais poluentes passassem 

a desenvolver e a adotar programas de gestão ambiental responsável. A indústria 

química então lançou o Responsible Care, que, segundo La Rovere (2001: p.3), foi um 

programa de atuação responsável que objetivava ser um instrumento de 

gerenciamento ambiental, segurança e apoio à saúde ocupacional do trabalhador. 

Esse programa pode ser considerado o embrião da Gestão Ambiental atual. Já as 

crises do petróleo revelam a extrema dependência da indústria em relação os recursos 

naturais e a necessidade de se adotar tecnologias menos intensivas em recursos, 

através da utilização racional dos insumos. (SOUSA, 2006) 

No final da década de 1980, mais precisamente em 1988, foi lançado o 

relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento intitulado 
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Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland), surgindo pela primeira vez a noção de 

Desenvolvimento Sustentável, entendido como o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem às suas próprias (CMMAD, 1988, p.46).  

No ano de 1992, teve lugar na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), durante a qual a 

comunidade internacional concebeu e aprovou a Agenda 21 Global. Ainda hoje, o 

documento serve de guia para as ações de Governos e de todas as comunidades que 

procuram desenvolvimento sem, com isso, destruir o meio ambiente. Trata-se de um 

planejamento com ações de curto, médio e longo prazos, que vem re-introduzindo a 

noção, até então esquecida, de que é possível e necessário planejar e estabelecer um 

elo de solidariedade entre as gerações atual e futura, como sugerido no Relatório 

Nosso Futuro Comum. 

A Agenda 21 é um importante marco referencial para a consolidação do 

conceito de desenvolvimento sustentável e para a conscientização do papel 

empresarial em busca desse desenvolvimento. O capítulo 30 deste documento trata 

especificamente da atuação das empresas e de sua contribuição para o alcance das 

metas sociais e ambientais.  

Segundo a Agenda 21, o setor empresarial é uma das forças impulsoras das 

inovações, aumentando a eficiência do mercado e respondendo a desafios e 

oportunidades. Por esse motivo, os empresários desempenham papel relevante na 

utilização mais eficiente dos recursos, redução dos riscos e perigos, minimização dos 

resíduos, preservação da qualidade do meio ambiente e inclusão social da mulher e 

de grupos geralmente excluídos do mercado de trabalho (CMMAD, 1992). 
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A forte relação entre o capítulo 30 da Agenda 21 e o conceito de 

Responsabilidade Social é bastante clara. Ser socialmente responsável requer uma 

postura de respeito às questões sociais e ambientais, buscando adotar tecnologias 

mais limpas no processo de fabricação e incorporar o conceito de desenvolvimento 

sustentável a partir da etapa inicial do projeto do produto, além de selecionar 

fornecedores e clientes, utilizando critérios éticos e de respeito aos conceitos 

preconizados por normas e diretrizes internacionais (Direitos Humanos, Global 

Compact e outras). (VIEIRA, 2005) 

A ECO 92 tem um papel fundamental no resgate e disseminação do conceito 

de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, os anos 90 viram o surgimento 

progressivo de novos atores no campo ambiental e social (MAGRINI, 2001): 

• O avanço de atitudes pró - ativas das empresas que começaram a 

vislumbrar, através da introdução de mecanismos de gestão ambiental, 

oportunidades de mercado num primeiro momento, e barreiras à 

entrada num segundo; 

• O avanço da chamada eco-diplomacia e da realização de convenções 

internacionais sobre problemas ambientais globais, com fortes 

repercussões diplomáticas, políticas e econômicas sobre os diferentes 

países; 

• O avanço da atuação das administrações locais, movido pelo resgate 

da dimensão local em resposta ao processo de globalização em curso; 

• O avanço de uma sensibilização ambiental difusa por toda a sociedade 

com o conseqüente crescimento de demandas e mobilização por parte 

desta. 

Pode-se dizer que o envolvimento das empresas com as questões ambientais 

tende a aumentar à medida que aumenta o interesse da opinião pública sobre os 
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problemas ambientais, bem como de grupos interessados nesse tema: trabalhadores 

consumidores, investidores e ambientalistas, por exemplo. Segundo Barbieri, “muitos 

investidores já consideram as questões ambientais em suas decisões, pois sabem que 

os passivos ambientais estão entre os principais fatores que podem corroer a 

rentabilidade e substâncias patrimoniais das empresas” (BARBIERI, 2004, p.110). 

Em termos estratégicos, a redução de custos pode gerar um diferencial 

competitivo para empresa, desta forma, as práticas de controle de poluição podem 

tornar-se elementos de diferenciação, devido à redução que pode proporcionar nos 

custos de produção. Outra forma de diferenciação ocorre quando os clientes estiverem 

dispostos a selecionar produtos ambientalmente saudáveis ou produzidos por meio de 

processos mais limpos (SOUSA, 2006). 

No final da década de 90 e início deste século, as denúncias sobre as 

condições de trabalho das fábricas na Nike em países como a China, Vietnam, 

Indonésia e México, os problemas da Shell com comunidades indígenas na Nigéria e 

os escândalos de fraudes financeiras em grandes corporações como a Enron e a 

Parmalat, ampliaram o escopo das discussões relacionadas à sustentabilidade e a 

responsabilidade das corporações para além das questões ambientais. 

A partir desta época, aspectos como direitos humanos, direitos dos 

trabalhadores, corrupção, transparência entre outros, passaram a fazer parte das 

discussões internacionais sobre desenvolvimento. 

Diversas iniciativas têm ajudado a consolidar esses novos aspectos da 

responsabilidade empresarial, dentre elas destacam-se a criação de institutos como a 

Global Reporting Initiative (GRI), a elaboração da norma SA 8000, a criação do 

Instituto Ethos – principal instituição divulgadora e de apoio à incorporação da 
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Responsabilidade Social ao cotidiano das empresas no Brasil, o lançamento da norma 

AA 1000, proposição de um Pacto Global e a elaboração das Metas do Milênio.  

 “A responsabilidade social, enfim, tornou-se um importante instrumento geral 

para capacitação e criação de competitividade para as organizações, qualquer que 

seja seu segmento econômico” (TACHIZAWA, 2004). O conceito apresentado deixa 

claro que a Responsabilidade Social Empresarial deve ser vista como uma nova forma 

de gestão da corporação e para tanto deve permear todos os setores, áreas e 

departamentos, estar incorporada na cultura de todos os funcionários (permanentes e 

terceiros) e servir como um dos critérios para realização de contratos com clientes e 

fornecedores. (SOUSA, 2006) 

 

Figura 1 Áreas de atuação da Responsabilidade Social Corporativa 

Fonte: Ecosteps, 2004 

 

A Figura 1 ilustra bem como a responsabilidade social corporativa se tornou 

uma ferramenta de gestão robusta que pode ser utilizada desde a elaboração dos 

princípios e valores da empresa até o processo de envolvimento da comunidade na 

gestão dos impactos (externalidades) gerados pela empresa.  
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Segundo Sousa (2006) ,os impactos de entrada podem ser trabalhados com a 

adoção de critérios que incorporem as dimensões sociais e ambientais na seleção de 

fornecedores e prestadores de serviços, a utilização racional de matérias-primas, 

buscando minimizar a sua utilização e alteração de tecnologias mais limpas no 

processo. 

Os objetivos, valores e missão da empresa devem estar em consonância com 

uma gestão responsável, para tal a empresa deve adotar procedimentos que visem a 

valorização de minorias, respeito aos acionistas minoritários, cultura empresarial que 

incorpore a importância da adoção de práticas éticas, dentre outros. 

Os impactos relacionados a saída são aqueles que dizem respeito às emissões 

e resíduos gerados, como refugo do processo e aos próprios produtos e serviços 

gerados. Vale ressaltar que um produto fabricado sob o conceito de responsável é 

aquele que não expõe o consumidor a riscos, procura ser energeticamente eficiente e 

possui um processo de disposição adequada ao final de sua vida útil. 

Por fim, o relacionamento da empresa com a comunidade não pode ser 

esquecido. O bom relacionamento é fundamental para o bom funcionamento da 

empresa no longo prazo, já que possibilita a antecipação de possíveis pontos de 

atritos, traz e adota sugestões e soluções às reclamações das comunidades 

diretamente impactadas pela empresa. Um processo de comunicação transparente e 

de envolvimento da comunidade para a melhoria desse relacionamento também se faz 

fundamental. (SOUSA, 2006) 
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2.2  CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Ainda hoje não se tem uma definição consensual para Responsabilidade Social 

Corporativa. Ademais, vale ressaltar que, muitas vezes, os conceitos de ação social 

das empresas, cidadania empresarial e responsabilidade social corporativa chegam a 

ser utilizados de forma equivocada, como se fossem sinônimos. 

Inicialmente é importante ter clareza de que a ação social das empresas 

corresponde apenas a uma das dimensões da responsabilidade social corporativa, ou 

seja, diz respeito ao relacionamento da empresa com um dos seus públicos relevantes 

– a comunidade. Atualmente, observa-se que essa ação vem sendo tratada sob as 

mais diferentes denominações. Nos Estados Unidos, predominam o termo “filantropia 

corporativa” e seu derivado moderno “filantropia estratégica” (PORTER E KRAMER, 

2002), sendo também usados os termos “investimento social privado” (corporate social 

investment), “doações corporativas” (corporate giving) e “doações caritativas” 

(charitable giving). Nos países da Europa é mais usual utilizar-se a terminologia 

“envolvimento da empresa com a comunidade”.  

No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, cabe assinalar a rejeição ao 

termo filantropia, normalmente associado à caridade, assistencialismo. No país, ao se 

referir ao relacionamento empresa-comunidade, o IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada) utiliza o termo “ação social das empresas” com o sentido 

abrangente que engloba qualquer atividade que as empresas realizam para atender às 

comunidades, quer seja por meio de pequenas doações eventuais ou de projetos 

estruturados. Por sua vez, o GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) utiliza 

o termo “investimento social privado” com o sentido restrito aos recursos da empresa 

que são aplicados na comunidade de forma planejada e monitorada.  



 17 

Quanto ao termo Cidadania Empresarial, constata-se que, ainda hoje no Brasil, 

não há consenso quanto ao seu significado, que às vezes aparece associado ao 

conceito de responsabilidade social corporativa (BNDES, 2000; MELO NETO E 

FROES, 2001) e, outras vezes, à idéia da ação social empresarial (TENÓRIO, 2004). 

Já em se tratando do conceito atual de Responsabilidade Corporativa, é 

importante deixar claro que ele diz respeito ao relacionamento da empresa com os 

seus vários públicos relevantes. Isto quer dizer que a noção de Responsabilidade 

Corporativa não está relacionada ao atendimento quase que exclusivo dos interesses 

dos proprietários / acionistas da empresa (shareholders), como foi o enfoque 

dominante até a década de 1980, nem está restrita ao atendimento das necessidades 

da comunidade – objeto específico da chamada ação social das empresas. 

Como mostram as abordagens a seguir acerca da Responsabilidade 

Corporativa, ela deve ser vista como uma forma plural de gestão da corporação, que 

leva em consideração os interesses das várias partes envolvidas / afetadas pelo 

negócio. Para caracterizar essa noção ampliada da responsabilidade das empresas, 

termos como Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Responsabilidade Social 

Corporativa ou Responsabilidade Ambiental e Social das Empresas vêm sendo 

utilizados.  

O Instituto Ethos define Responsabilidade Social Empresarial como uma forma 

de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2006). 
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Pela definição de Srour (1998) Responsabilidade Social deve ser entendida 

como orientação para os outros. Reflete tanto um sentimento de realidade quanto um 

olhar para o futuro. 

“Dobra-se a múltiplas exigências: relações de parcerias entre os 

clientes e os fornecedores; produção com qualidade ou adequação ao 

uso com plena satisfação dos usuários; contribuições para o 

desenvolvimento da comunidade, investimento em pesquisa 

tecnológica; conservação do meio ambiente, participação dos 

trabalhadores nos resultados e nas decisões da empresa; respeito aos 

direitos dos cidadãos; não discriminação de gênero, raças, religiões, 

etc; investimento em segurança do trabalho e em desenvolvimento 

profissional”. (SROUR, 1998 p.294) 

Chiavenato (2002) explica que a Responsabilidade Social está voltada para 

atitude e comportamento da organização em face das exigências sociais. Depois de 

cumpridas as prescrições de leis e de contratos, constitui uma resposta da 

organização às necessidades da sociedade. 

Esta idéia vai ao encontro da definição de responsabilidade social apresentada 

pela Comissão da Comunidade Européia, mediante a qual a gestão social faz parte do 

comportamento socialmente responsável das empresas. A Comissão Européia, no 

Livro Verde (2001), afirma que: 

“A responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um 

conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, 

contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais 

limpo. Neste âmbito, ser socialmente responsável não se restringe ao 

cumprimento das obrigações legais, implicando ir mais além, mediante 
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um “maior” investimento em capital humano, no ambiente e nas 

relações com a comunidade em geral”. (LIVRO VERDE, 2001, p.3) 

A GRI (Global Reporting Initiative) propõe o conceito da sustentabilidade de 

modo a orientar o comportamento das empresas. Para a GRI (2002), a 

sustentabilidade só pode ser alcançada por meio de um equilíbrio nas complexas 

relações entre necessidades econômicas, ambientais e sociais das organizações que 

não comprometa o desenvolvimento futuro. 

Tomando por base as abordagens aqui apresentadas, observa-se a grande 

diversidade de enfoques e interpretações do conceito de RSC, que apesar de claro do 

ponto de vista cognitivo, tem implicações complexas no que se refere à sua aplicação 

ao dia-a-dia das atividades de uma empresa. 
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3 RSC SOB A ÓTICA EMPRESARIAL 

3.1 ASPECTOS ESTRATÉGICOS DA RSC 

Apesar de relativamente antigo e de enormemente difundido, o conceito de 

sustentabilidade ainda permanece vago, particularmente no contexto de negócios 

onde ele tem sido utilizado para descrever qualquer coisa, desde iogurte orgânico a 

produção de petróleo. (VELEVA, 2000) 

Porém, independente de sua definição, um crescente número de indústrias já 

estão percebendo as vantagens estratégicas de se tornarem mais sustentáveis. 

Outras companhias estão começando a entender a importância do desenvolvimento 

sustentável, apesar de não estarem certas sobre como este conceito se aplica a suas 

atividades de negócio. (VELEVA, 2000). 

O rebatimento da RSC ao dia-a-dia das atividades de uma companhia, é hoje 

um dos grandes desafios a serem vencidos pelas corporações mundialmente.  

Segundo o WBCSD (2000, p.10), RSC envolve 10 aspectos chaves, que 

devem ser trabalhados pela uma companhia: Direitos Humanos, Direitos dos 

Trabalhadores, Proteção Ambiental, Envolvimento das Comunidades, Relação com os 

Fornecedores, Divulgação/Transparência, Códigos/Princípios, Educação do 

Consumidor/ Uso dos Produtos, Comunicação  e Corrupção. 

Segundo o Sigma Guide to Sustainability Issues (1999), as organizações 

trabalhando para se tornarem mais sustentáveis devem procurar garantir que alguns 

aspectos relevantes da sustentabilidade e de preocupação dos stakeholders sejam 

compreendidos e trabalhados. Dentre eles: 

Quadro 1 – Aspectos de sustentabilidade identificados pelo The Sigma Project 

Aspectos da Sustentabilidade 
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Aspectos da Sustentabilidade 

Acidentes ou incidentes Saúde e segurança no trabalho 

Abuso ou tratamento desumano Desabrigados 

Acesso a serviços básicos Direitos de propriedade intelectual 

Poluição do ar Relacionamento com países com histórico de abuso 
dos direitos humanos 

Biodiversidade Pagamento justo 

Propina e corrupção Poluição Sonora 

Trabalho infantil Depleciação da camada de ozônio 

Desenvolvimento comunitário Parcerias 

Conformidade Filantropia 

Terras contaminadas Pobreza 

Conflitos de interesse Responsabilidade sobre a produção 

Crime e medo Impacto dos produtos 

Dedução de salaries Obsolescência do produto 

Remuneração justa Rotulagem de produtos 

Diversidade e oportunidades Radiação 

Educação para todos Horas de trabalho 

Capacitação dos funcionários Reciclagem 

Desemprego Regeneração e reconstrução de comunidades 

Consumo de energia Repatriamento do lucro 

Sistemas de gestão ambiental Reputação 

Ética na comunicação Use de recursos 

Competição justa Qualidade da água de rios 

Distribuição justa de lucros Congestionamento do tráfego 

Comércio justo Empresas sociais e comunitárias 

Flexibilidade no trabalho Aspectos na cadeia de suprimentos 

Liberdade de associação e direito a 
negociação coletiva Construção sustentável 

Liberdade de escolha do emprego Regulamentação e leis tributárias 
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Aspectos da Sustentabilidade 

Gases de efeito estufa e aquecimento 
global Poluição visual 

Proteção do habitat Minimização da produção de resíduos 

Assédio Uso de resíduos 

Balanço vida-trabalho Condições de trabalho 

Fonte: Sigma Guide to Sustainability Issues (1999) 

Considerando os aspectos levantados por ambas as organizações, podem-se 

sintetizar os principais aspectos relacionados à sustentabilidade em:  

• Direitos Humanos; 

• Direitos dos Trabalhadores; 

• Proteção Ambiental;  

• Engajamento das partes interessadas; 

• Divulgação/Transparência; 

• Códigos/Princípios; 

• Responsabilidade sobre o produto;  

• Corrupção. 

Segue abaixo uma breve descrição de cada um destes aspectos. 

Direitos Humanos: A Declaração Universal dos Direitos Humano (DUDH) foi 

aprovada em dezembro de 1948 pela Assembléia Geral da ONU, com o objetivo de 

definir padrões internacionais mínimos de direitos e liberdade individual. 

Apesar de sua aprovação unânime pelos membros da assembléia, na época de 

sua elaboração, a Declaração dá margem a justas reclamações de povos afro-

asiáticos quanto ao seu forte caráter ocidental, inadequada, às suas realidades 

culturais.  
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Até hoje, quase 60 anos depois, os direitos humanos permanecem uma das 

áreas mais desafiadoras dentro da responsabilidade social corporativa. Em parte, isto 

se deve ao fato de tradicionalmente os direitos humanos serem uma preocupação dos 

Estados, e a lei internacional de direitos humanos terem sido dirigidas apenas para 

eles. Quanto mais às companhias compreendem a necessidade (legal, moral e ou 

comercial) de atenderem os aspectos relacionados aos direitos humanos em suas 

próprias atividades e operações, elas são confrontadas com grande número de 

desafios. Por exemplo, existe a necessidade de se aprender sobre a estrutura dos 

direitos humanos e de que forma as atividades da companhia se relacionam com isso. 

Existem também incertezas sobre como evitar a complacência com abusos aos 

direitos humanos e até onde vai a responsabilidade das empresas com relação aos 

direitos humanos. (GLOBAL COMPACT, 2007). 

Não obstante, onde quer que estejam às discussões com relação às práticas 

de negócio e os direitos humanos, uma coisa é certa: existe uma forte demanda por 

guias e ferramentas que apóiem as empresas na implementação de seus esforços. 

Direitos dos Trabalhadores: A declaração da OIT sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho foi adotada em 1998 pela Conferência 

Internacional do Trabalho, uma reunião tripartite que envolveu governos, empregados 

e trabalhadores de 177 países. Hoje, existe um consenso universal que todos os 

países, independente de nível de desenvolvimento, valores culturais ou ratificações de 

convenções específicas da OIT, têm a obrigação de respeitar, promover e 

compreender estes princípios e direitos fundamentais. (GLOBAL COMPACT, 2007) 

Estes princípios são: 

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva; 
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b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 

c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e 

d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

(DECLARAÇÃO DA OIT SOBRE OS PRINCÍPIOS E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO TRABALHO, 1998) 

Os Princípios do Trabalho se referem aos princípios fundamentais no ambiente 

de trabalho e o desafio para as companhias é tomar estes princípios universalmente 

aceitos e aplicá-los ao dia-a-dia de suas atividades.  

Proteção Ambiental: Como não poderia deixar de ser, as questões ambientais 

são ponto chave na responsabilidade social corporativa. Como dito anteriormente, o 

capítulo 30 da agenda 21 identifica que as políticas e operações dos negócios e da 

indústria podem desempenhar um papel fundamental na redução dos impactos sobre 

o uso de recursos e o meio ambiente. Em particular, os negócios podem contribuir 

para a promoção da produção mais limpa responsabilidade e empreendimentos 

responsáveis (CMMAD, 1992). 

Pode-se dizer que os documentos de referência chave com relação questão 

ambiental dentro da RSC são: (GLOBAL COMPACT, 2007) 

• A Declaração do Rio; 

• Agenda 21; 

• “O Relatório Bruntland “, “Our Common Future”.  

Dentre os principais desafios a serem enfrentados pelas companhias neste 

sentido estão: perda de biodiversidade e danos de longo prazo aos ecossistemas, 

poluição da atmosfera e as conseqüências das mudanças climáticas, danos aos 

ecossistemas aquáticos, degradação da terra, Impactos do uso e disposição de 
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químicos, produção de lixo, depleciação de recursos não renováveis. (GLOBAL 

COMPACT, 2007) 

Engajamento das Partes Interessadas: O crescimento da internet e das 

tecnologias de comunicação têm acelerado a transferência de informações. Os 

consumidores, amparados na crescente cobertura pela mídia de questões de 

sustentabilidade, têm acesso rápido e detalhado a informações sobre organizações. 

As empresas, por sua vez, enfrentam exigências articuladas dos consumidores em 

relação às suas contribuições ao desenvolvimento sustentável.  

Neste cenário, cada vez mais os stakeholders estão se tornando mais vocais 

em suas demandas por informações nas atividades de negócio, além das informações 

de desempenho financeiro (BROWN, 2000). 

• Os investidores estão procurando evidências de boa governança 

corporativa, particularmente sobre estratégias saudáveis de negócio e 

gestão efetiva de riscos; 

• Os consumidores estão pedindo informações com relação à origem dos 

produtos, por quem foram feitos e o que contem; 

• Os empregados estão procurando trabalhar em companhias que 

visivelmente prestem conta de suas responsabilidades com a sociedade 

e como o meio ambiente; 

• Os governos e a sociedade civil estão cada vez mais fazendo pressão 

sobre as empresas para que elas reportem seu desempenho social e 

ambiental. 

O modelo interconectado de operação, tem resultado numa importante 

mudança no poder do mercado, não só para os consumidores e investidores 
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tradicionais, mas também, e de forma mais importante, para os demais stakeholders: 

comunidades empregados, reguladores, políticos, fornecedores, ONGs e a mídia.  

Holliday, Schimidheiny & Watts em Cumprindo o Prometido: Casos de sucesso 

de desenvolvimento sustentável (2002) afirmam que a globalização expandiu o 

espectro de alcance dos Stakeholder por “exercer uma influente democratização e 

empoderamento ao redor do mundo, em grande parte pela liberalização dos mercados 

de telecomunicação e o advento da internet2”. Em um nível global, estes grupos 

formam coalizões para desafiar políticas de governo e o comportamento das 

corporações. Quanto mais as companhias expandem seu alcance em uma companhia 

global, elas também experimentam uma crescente exposição a estes novos (ou 

recentemente empoderados) atores sociais (KYTLE, 2005). 

Agora mais do que nunca, para sobreviver, as empresas deverão engajar seus 

stakeholder e manter relacionamentos produtivos de longo prazo (YOUNG, 2004). 

Segundo Kytle (2005), as companhias, mais do que nunca, precisam se 

conformar com o fato de que, atores externos, particularmente organizações da 

sociedade civil, para as quais nem o estado territorial nem os lucros são os principais 

motivadores, terem se tornado parte inexorável de seu ambiente de operação. 

A consideração das expectativas dos stakeholders consiste desta forma, de um 

importante e permanente elemento para estabelecimento das políticas e estratégias de 

uma empresa. Para a maioria dos processos de gestão, este novo fator esta acima de 

todos os outros, no desenvolvimento de políticas e estratégias. Desta forma, a 

capacidade individual e conjunta de considerar as demandas dos stakeholders se 

torna um dos principais critérios de desempenho dentro da RSC (SD21000, 2003). 

                                                
2 Tradução livre do inglês. 
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Do ponto de vista prático, a French Standardization (2003) faz as seguintes 

recomendações com relação à abertura da empresa aos stakeholders. 

• Identificar de maneira exaustiva aqueles stakeholder que são ou que 

podem ser afetados pelas atividades de uma empresa; 

• Identificar, entender e organizar em uma hierarquia as expectativas 

destes stakeholders; 

• Estimar a capacidade de cada uma destas partes influenciarem o 

desempenho da empresa; 

• Estimar como a empresa pode ter impactos positivos ou negativos 

sobre estes stakeholders; 

• Checar a consistência dos valores que guiam as práticas gerenciais na 

companhia com a relação aos desenvolvimentos culturais e de 

sensibilidade dos stakeholder mais importantes; 

• Adaptar, se necessário, estes valores aos princípios de gestão e as 

regras de boa conduta; 

• Determinar a nova política, estratégias e objetivos como função, por um 

lado, dos recursos e habilidades das empresas e, por outro lado, dos 

fatores e atores que possam impactar mais na performance da 

empresa; 

• Desenvolver relações de parceria com aqueles stakeholdes objetivando 

a cooperação; 

• Determinar indicadores de gestão que permitam medir o desempenho 

econômico, social e ambiental e comunicá-los periodicamente àqueles 

stakeholders o progresso-relacionado às ações conduzidas com relação 

a política definida e os resultados obtidos; 

• Desenvolver para cada stakeholder uma comunicação transparente, 

honesta, sincera e verificável, adaptada às suas expectativas, 
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respaldada em relatórios em cumprimento com os requerimentos legais, 

regulatorios ou referencias. (ex. GRI); 

• Identificar o grau de satisfação dos stakeholders através de aferições, 

estudos ou via outras medidas; 

• Resumir este ciclo de ações periodicamente no sentido de abastecer 

uma dinâmica de melhoria continua ou de ruptura. (SD21000, 2003) 

Vale aqui salientar a etapa de seleção dos stakeholder chave nas atividades de 

uma companhia.  

É de vital importância à identificação daqueles stakeholders e respectivos 

aspectos sob os quais a atenção da companhia deve se concentrar. Existem 

claramente muitos stakeholder e por conseqüências, uma quantidade enorme de 

aspectos a serem geridos com detalhe. Hoje, existem diversos modelos de 

identificação e monitoramento dos stakeholders de uma companhia. Tais modelos 

serão alvos de discussão mais adiante, na seção 5.1.5 deste trabalho. Para o 

momento, segue abaixo um quadro com exemplos típicos de stakeholdes e suas 

expectativas sobre as companhias. 

Quadro 2 - Exemplos de expectativas de stakeholders para companhias 

Expectativas 
dos 

stakeholder 
com relação às 
responsabilida

des de uma 
empresa. 

Econômico Ambiental Social 

Acionista e 
“donos” 

Resultados 
financeiros 

Controle de risco, 
previsão e 
transparência. 

Controle de risco relacionado 
à Imagem, previsão e gestão 
de crises. 

Autoridades 
públicas 

Contribuição para o 
bem estar nacional 
e local 

Observância da 
regulamentação 

Observância da 
regulamentação com relação 
a leis trabalhistas 

Bancos/ 
Financiadores 

Durabilidade 
econômica, 
requisitos de 

Controle de riscos 
ambientais e 

Previsão com relação aos 
critérios de reclassificação no 
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Expectativas 
dos 

stakeholder 
com relação às 
responsabilida

des de uma 
empresa. 

Econômico Ambiental Social 

capital de giro. impactos financeiros sentido de limitar custos 

Seguradoras Custos de 
compensação Controle de riscos 

Acidentes de trabalho, 
incluindo de sub- 
contratados. 

Empregados e 
sindicatos 

Justiça social, 
remuneração. 

Proteção do meio 
ambiente local 

Motivação, consulta interna, 
treinamento, 
desenvolvimento e 
empregabilidade 

Clientes Garantia, qualidade Consumo de 
recursos Ética, “fair trade” 

Fornecedores 
Relações de 
parceria de longo 
prazo 

Formalização de 
especificações 
técnicas 

Formalização de 
requerimentos éticos e de 
deveres morais 

Sub-contratados 

Remuneração 
justa, informações 
sobre novas 
oportunidades, e 
durabilidade da 
parceria. 

Definição clara de 
características 
ambientais com 
relação aos produtos 
e processos 

Formalização de 
requerimentos com relação a 
condições de produção e de 
métodos de inspeção e 
auditoria 

Distribuidores 
Controle da 
margem, 
concorrência. 

Redução dos 
resíduos de 
embalagens. 
Considerando os 
aspectos ambientais. 

Desenvolvimento de 
produtos éticos 

Consumidores Preço justo 
Proteção do meio 
ambiente e 
informações 

Cumprimento de leis 
trabalhistas 

Competidores Benchmarks Cumprimento com 
leis protecionistas 

Cumprimento de leis de 
concorrência, ética, ausência 
de más práticas sociais. 

Comunidades 
locais e 
regionais 

Durabilidade da 
empresa 

Informação e 
transparências, 
redução de 
incômodos. 

Consideração das 
expectativas locais, 
participação na vida local. 

ONGs Transparência 
Comprometimento 
com a proteção do 
meio-ambiente 

Observância dos direitos 
humanos e acordos 
internacionais 
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Fonte: Elaboração própria com base na SD21000 

Divulgação/Transparência: Para a French Standardization, envolvimento dos 

stakeholder se apóia no princípio da transparência e reconhece ao stakeholder o 

“direito de saber” o qual, para a empresa, representa a obrigação de divulgar 

informações de forma honesta, sincera, transparente e verificável. (SD21000, 2003). 

Os desempenhos sociais e éticos das empresas, assim como o financeiro, não 

podem ser escondidos, pelo menos os das grandes corporações. A demanda por 

transparência, responsabilidade, e divulgação pública estão aumentando. Algumas 

corporações já reconhecem que os negócios mudaram de um mundo “confie em mim” 

para um mundo “conte-me” e cada vez mais “mostre-me”. (BROWN, 2000) 

Para Nelson (2004), já se foram os dias em que os stakeholders confiavam 

plenamente nos relatórios financeiros e outros anúncios públicos. O crescente poder e 

alcance do setor privado, acompanhada pela enxurrada de escândalos corporativos e 

crises de governança, minaram a confiança pública nos negócios, especialmente em 

grandes companhias. 

Segundo o mesmo autor, a confiança é cada vez mais reconhecida como um 

dos mais importantes ativos de que qualquer companhia pode possuir, e um dos 

pilares vitais de suporte do nosso sistema capitalista. Restaurar a confiança no setor 

privado é desta forma, um dos maiores desafios encarado pelas empresas. Para 

vencerem a suspeita e o cinismo prevalecente, a companhias precisam demonstrar 

aos investidores e aos demais stakeholders que elas podem apresentar um bom 

desempenho com boa governança, e que as informações que eles fornecem a 

respeito da companhia, são honestas, precisas e compreensivas, independentemente 

se esta informação se refere ao desempenho, financeiro, social ou ambiental. 

(NELSON, 2004) 
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Neste cenário, os relatórios de sustentabilidade ganham importância. Segundo 

o GRI, a justificativa para relatórios econômicos, ambientais e sociais é fato e não 

hipótese. Embora nenhuma organização que elabore tais relatórios possa jamais 

perceber todos os benefícios potenciais, as seguintes observações são comuns na 

comunidade corporativa (GRI, 2002): 

• A medição do desempenho é fundamental em um mundo de alta 

velocidade e alto desempenho; 

• As complexidades estratégicas e operacionais dos tempos atuais 

exigem um diálogo contínuo com investidores, clientes, fornecedores, 

ativistas e funcionários. A elaboração de relatórios é um ingrediente 

essencial na construção e manutenção deste diálogo; 

• Cada vez mais, as empresas enfatizam suas relações com os parceiros 

externos - consumidores, investidores, grupos de comunitários - como 

uma das chaves do sucesso empresarial; 

• Relatórios de sustentabilidade ajudam a integrar funções tipicamente 

isoladas da empresa, como finanças, marketing e pesquisa e 

desenvolvimento, de forma estratégica; 

• O processo de elaboração de relatórios de sustentabilidade 

normalmente evidencia problemas – e também oportunidades- em 

cadeias de fornecimento, em comunidades, com agentes reguladores e 

em questões de reputação e de gestão de marca; 

• Relatórios de sustentabilidade ajudam os administradores a avaliar a 

contribuição da empresa para o capital humano, natural e social, 

permitindo uma visão de longo prazo; 

• Relatórios de sustentabilidade podem reduzir a volatilidade e a 

incerteza nos preços das ações de empresas de capital aberto, bem 

como o custo do capital. 
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Códigos/Princípios: Os princípios são na verdade, iniciativas que visam dar 

um panorama do que está ocorrendo do ponto de vista de impactos industriais e 

humanos e apontam caminhos para minimizá-los. 

Desta forma, para serem utilizados no dia a dia das atividades de uma 

empresa, os princípios precisam ser adaptados (WBCSD, 2000). São exemplos de 

princípios: Agenda 21, Carta da Terra, Metas do Milênio, Pacto Global, Princípios 

Fundamentais da OCDE sobre Governança Corporativa, entre outros. 

Os princípios normalmente se referem à agendas mais amplas e globais, e por 

isso, seu cumprimento envolve o trabalho conjunto da empresa com competidores, 

governo e a sociedade civil. Desta forma, é razoável se esperar que o engajamento da 

empresa a estes princípios só deva ocorrer mais tarde, quando os princípios de RSC 

já estiverem bem difundidos e consolidados internamente.  

Responsabilidade sobre o Produto (ciclo de vida): O conceito de 

responsabilidade sobre o produto se insere a responsabilidade social, a partir da 

consciência pública de que o consumo de produtos industrializados tem efeitos sobre 

os recursos e sobre meio ambiente. Estes efeitos acorrem em cada estágio do ciclo de 

vida do produto, da extração das matérias primas do solo, passando pelo 

processamento, industrialização, transporte e fechando com o uso e a descarte ou 

reciclagem. (LEVAN, 1995)  

A avaliação do ciclo de vida envolve a obtenção e avaliação de dados 

quantitativos nas entradas e saídas de matéria, energia e fluxo de resíduos de um 

produto em todo o seu ciclo de vida. Isso possibilita a determinação real dos impactos 

ambientais associados aquele produto (NETREG, 2007).  

Desta forma, o mercado agora incorpora o conceito de ciclo de vida. Pensar em 

termos de ciclo de vida, significa reconhecer que cada escolha não só define a forma 
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com que o produto vai parecer e funcionar, mas sim, a forma com que este produto vai 

impactar o meio ambiente e a comunidade, pela forma com que ele é produzido, 

utilizado, descartado ou reutilizado e reciclado (UNEP, 2004). 

Considerar o ciclo de vida do produto envolve uma forte interação entre a 

empresa, seus consumidores, fornecedores e todos aqueles direta ou indiretamente 

envolvidos na cadeia de produção. 

Corrupção: A corrupção é prejudicial aos investimentos e ao bem estar da 

sociedade. A corrupção dentro dos governos distorce o Mercado e representa um 

problema sério aos negócios, particularmente a pequenas companhias que podem não 

achar isso tão fácil de resistir quanto suas contrapartes maiores. WBCSD (2000, p.11).  

A corrupção é hoje reconhecida como um dos maiores desafios do mundo. É 

um dos principais empecilhos para o desenvolvimento sustentável, com um impacto 

desproporcional nas comunidades pobres e corrosivos a todos os tecidos da 

sociedade. O impacto ao setor privado também é considerável: impede o crescimento 

econômico, distorce a competição e representa um sério risco legal e reputacional. A 

Corrupção é muita cara para os negócios, com uma sobrecarga financeira adicional de 

10% ou mais, sobre os custos de fazer negócio. (GLOBAL COMPACT, 2007) O banco 

Mundial estima que práticas de negócio corrupto no mundo podem chegar a marca de 

US$ 1 trilhão de dólares em termos de impacto sobre a economia (BUSINESS 

AGAINST CORRUPTION, 2006).  

O rápido desenvolvimento de regras de governança corporativa ao redor do 

mundo está alertando as companhias para que foquem em medidas anticorrupção 

como parte de seus mecanismos de proteção a reputação e os interesses de seus 

sócios. Seus controles internos estão progressivamente sendo expandidos para uma 

miríade de aspectos éticos e de integridade e um crescente número de gestores de 
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investimento está encarando estes controles como uma evidencia de que as 

companhias estão adotando boas práticas de negócio e se são bem geridas. 

A luta legal contra corrupção tem ganhado força pelo mundo por intermédio da 

Convenção Sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela entrada em vigor do primeiro instrumento 

globalmente acordado, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 

(CNUCC), em dezembro de 2005. 

Dentre as iniciativas brasileiras, podemos citar o Pacto Empresarial pela 

Integridade e contra a Corrupção, lançado em junho de 2006, fruto da articulação entre 

Instituto Ethos, a Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Escritório das Nações Unidas 

contra Drogas e Crime (UNODC), o Fórum Econômico Mundial e o Comitê Brasileiro 

do Pacto Global, com o apoio da Agência Brasileira das Agências de Publicidade 

(ABAP) e da Fundação Ford. 

O texto final do Pacto contém um conjunto de diretrizes e procedimentos que 

deverão ser adotados pelas empresas e entidades signatárias no relacionamento com 

os poderes públicos e que serão divulgados amplamente para o mercado utilizar como 

referência no trato com as empresas. Seus princípios estão baseados na Carta de 

Princípios de Responsabilidade Social, na Convenção da ONU contra a Corrupção, no 

10º princípio do Pacto Global e nas diretrizes da OCDE (Pacto Empresarial pela 

Integridade e Contra a Corrupção, 2006). 

Vale salientar que esta lista de aspectos, aqui apresentada, não deve ser 

considerada exaustiva ou definitiva. Nela podem ser inseridas outras questões 

específicas do país, de grupos de stakeholders ou da empresa. 
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3.2 BENEFÍCIOS DA RSC PARA AS CORPORAÇÕES 

Para muitas companhias, a gestão adequada da RSC não é mais vista como 

um custo adicional para atender a demanda inconveniente das partes interessadas. A 

RSC é cada vez mais vista como uma forma de contribuir para a prosperidade e 

sobrevivência das companhias no longo prazo.  

Diversos autores em diferentes épocas identificaram os benefícios para os 

negócios e para a sociedade de uma atuação socialmente responsável das empresas. 

Para Winter apud Callenbach (1993), seis são as razões pelas quais todo 

administrador ou empresário responsável deve implementar os princípios da 

administração com consciência ecológica em suas companhias: 

1. Sobrevivência Humana – Sem empresas com consciência 

ecológica, não poderemos ter uma economia com consciência; sem 

uma economia com consciência ecológica, a sobrevivência humana 

estará ameaçada. 

2. Consenso Público – sem empresas com consciência ecológica, não 

haverá consenso entre o povo e a comunidade de negócios; sem 

esse consenso, a economia de mercado estará politicamente 

ameaçada. 

3. Oportunidade de Mercado – sem administração com consciência 

ecológica, haverá perda de oportunidades em mercados em rápido 

crescimento. 

4. Redução de Riscos – sem administração com consciência ecológica, 

as empresas correm o risco de responsabilização por danos 

ambientais, que potencialmente evolvem imensas somas de dinheiro, 
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e de responsabilização pessoal de diretores, executivos e outros 

integrantes de seus quadros. 

5. Redução de Custos – sem administração com consciência ecológica, 

serão perdidas numerosas oportunidades de reduzir custos. 

6. Integridade Pessoal – sem administração com consciência 

ecológica, tanto os administradores como os empregados terão a 

sensação de falta de integridade pessoal, sendo, assim, incapazes de 

identificar-se totalmente com seu trabalho. (Kraemer, 2000) 

Apesar de identificados em 1993, tais justificativas permanecem bastante 

atuais e podem ser hoje plenamente aplicadas à RSC. 

Segundo Keeble, Eagar & Mühlhäuser (2003), pode-se observar inúmeros 

exemplos onde benefícios mais amplos foram atingidos como resultado da RSC 

(KEEBLE, 2003). 

Os autores classificam os principais benefícios obtidos pelas companhias 

comprometidas com o desenvolvimento sustentável em quatro níveis: 

• Redução de custos; 

• Redução de risco ao negócio; 

• Criação de oportunidades; e 

• Melhor relacionamento com as partes interessadas. 

Para cada um destes níveis de benefícios, os autores definem benefícios 

operacionais que são detalhados no Quadro 3. 

Redução de custos 
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A RSC, além da redução direta de custos advinda de ações de ecoeficiência3 

objetivando a minimização da utilização de insumos, desperdício e geração de 

resíduos, também contribui para a redução de custos no médio e no longo prazo, por 

meio da redução de custos de conformidade legal, de franquias de seguro e eficiência 

operacional. Desta forma é possível atingir os objetivos de produção e custo com 

qualidade e desempenho, agregando valor a companhia, considerando uma análise de 

médio e longo prazo. 

Redução de risco ao negócio 

Empresas socialmente responsáveis incorporam análises de longo prazo na 

avaliação de seu negócio. Esta atitude faz com que tais empresas possam atuar 

antecipadamente no sentido de evitar que ocorram incidentes, acidentes e situações 

que possam ser transformadas em custos futuros. 

Com uma abordagem mais ampla de riscos ao negócio, as empresas podem 

reduzir possíveis perdas, garantindo a sustentabilidade de seus negócios no longo 

prazo. 

A Seção 3.3 a seguir apresenta a uma análise mais detalhada da relação entre 

sustentabilidade e gestão de riscos dos negócios. 

Criação de oportunidades 

Do ponto de vista dos negócios, criar oportunidade significa conquistar novos 

mercados, garantir licenças de operação e construir uma empresa que inova e 

aprende ao invés de permanecer presa a práticas de gestão, materiais, produtos e 

serviços tradicionais.  
                                                
3 “habilidade de simultaneamente atingir os objetivos de produção e custo com 

qualidade e desempenho, reduzir impactos ambientais e conservar recursos naturais”.(EPA, 

2007) 
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Melhor relacionamento com as partes interessadas 

Indubitavelmente, atualmente existe uma simpatia natural dos consumidores 

por produtos que reduzam impactos sociais e ambientais.  

Produtos e serviços que incorporem os valores da sustentabilidade a suas 

marcas, além de adquirirem vantagens comparativas em relação aos concorrentes, 

geram uma disposição dos consumidores a pagarem um prêmio por este 

comportamento. 

Quadro 3 - Potenciais benefícios a serem obtidos com as iniciativas de RSA 

Níveis Potenciais benefícios 

Redução de custos 

(considera o fluxo de caixa de médio e 
longo prazo) 

- Reduz custos pelo atendimento legal; 

- Reduz a dependência e o uso de matéria 
prima; 

- Reduz resíduo; 

- Reduz franquias de seguro; 

- Desenvolve a eficiência operacional. 

Redução de risco ao negócio 

(considera a gestão de risco de longo 
prazo) 

- Previne interrupções e atrasos. 

- Evita processos judiciais e penalidades; 

- Reduz retaliações; 

- Previne interrupções na cadeia de 
suprimentos; 

- Previne incorrer em custo potencial (ver seção 
10.4)  

Criação de oportunidades  

(considera a possibilidade de criação de 
novas tecnologias e técnicas 
operacionais, além de oportunidades 
propiciadas pela penetração em novos 
mercados por meio do atendimento a 
demandas das partes interessadas) 

- Gera vantagens competitivas; 

- Desenvolve novos métodos de operação e 
novas formas de trabalho; 

- Facilita o acesso a novas oportunidades de 
mercado por meio do crescimento da confiança do 
consumidor; 

- Aumenta custos de entrada de concorrentes. 
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Níveis Potenciais benefícios 

Melhor relacionamento com as partes 
interessadas 

(considera o apoio à construção de 
relacionamentos mais fortes) 

- Assegura licença de operação; 

- Mantém e constrói um bom relacionamento 
com as partes interessadas; 

- Otimiza cadeia de suprimentos e atrai 
melhores parceiros de negócios; 

- Atrai recursos, pessoas e investimentos; 

- Reter empregados; 

- Promove a moral e a motivação dos 
empregados; 

- Promove a reputação da empresa; 

- Facilita aprovações regulatórias. 

Fonte: Keeble, 2003  

Os benefícios potências enumerados pelo GRI (2002) para a publicação de 

relatórios econômicos, ambientais e sociais, podem também ser entendidos como 

benefícios da RSC de um modo geral. Para o GRI, embora nenhuma organização 

possa jamais perceber todos os benefícios potências da elaboração destes relatórios, 

as seguintes observações são comuns na comunidade corporativa: 

•••• Numa economia global, em que a informação (confiável ou não) viaja 

na velocidade da internet, a gestão eficaz exige uma abordagem pró-

ativa. A medição do desempenho passado e presente é um instrumento 

fundamental num mundo de alta velocidade e profundas interligações. 

•••• As complexidades estratégicas e operacionais dos tempos atuais 

exigem um diálogo contínuo com investidores, clientes, fornecedores, 

ativistas e funcionários. Desta forma, a RSC é um ingrediente essencial 

na construção e manutenção desse diálogo.  

•••• Cada vez mais, as empresas enfatizam suas relações com os parceiros 

externos – consumidores, investidores, grupos comunitários – como 

umas das chaves do sucesso empresarial. Transparência e diálogo 
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aberto sobre sustentabilidade e desempenho ajudam a reforçar essas 

parceiras e criar confiança. 

•••• A RSC ajuda integrar funções tipicamente isoladas da empresa, como 

finanças, marketing e pesquisa e desenvolvimento, de uma forma 

estratégica. A elaboração de relatórios de sustentabilidade abre 

diálogos internos que não poderiam ocorrer de outra forma. 

•••• O processo de elaboração de relatórios de sustentabilidade 

frequentemente evidencia problemas – e também oportunidades –em 

cadeias de fornecimento, em comunidades, com agentes reguladores e 

em questões de reputação e de gestão de marca. A RSC ajuda aos 

administradores a detectar problemas potenciais antes que se tornem 

surpresas desagradáveis. 

•••• A RSC ajuda os administradores a avaliar a contribuição da empresa 

para o capital humano, natural e social. Tal avaliação expande a 

perspectiva dada pelas contas financeiras convencionais e, com isso, 

permite uma visão de longo prazo. A RSC sublinha as contribuições 

sociais e ambientais da organização, assim como a “proposição de 

valor de sustentabilidade” de seus produtos e serviços. Tal medição é 

crucial para a manutenção de “licença de operar”. 

•••• A RSC pode diminuir a volatilidade e a incerteza nos preços das ações 

de empresas de capital aberto, bem como o custo do capital. A 

divulgação mais completa e mais freqüente de informações, incluindo 

dados que os analistas geralmente buscam dos administradores ad hoc, 

podem estabilizar as condições financeiras da empresa ao evitar que 

investidores ajam motivados por revelações inesperadas (GRI, 2002). 

Sugundo o The Sigma Guidelines (1999), existe um crescente grupo de 

evidências de que companhias que assumem abordagens mais sustentáveis em suas 
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operações desfrutam de benefícios. As naturezas destes retornos variam para 

diferentes organizações e são dependentes de seus setores, estratégias e estágios de 

desenvolvimento particulares. 

Para a instituição, os benefícios podem ser: 

Quadro 4 - Benefícios da RSC sobre os negócios 

Benefícios aos Negócios 

Melhoria na eficiência operacional Preserva a licença de operação 

Realça os valores e a reputação Promove a inovação 

Atrai e retêm consumidores Aumenta o acesso ao capital 

Realça o capital humano e intelectual Constrói e mantém valor para os acionistas 

Melhora a gestão de risco Gera maiores retornos 

Atrai e retêm funcionários talentosos Identifica novas oportunidades 

Fonte: The Sigma Guidelines 

Desta forma, a partir das referências apresentadas acima, pode-se concluir que 

apesar de muitas vezes serem intangíveis e difíceis de mensurar em termos 

financeiros, os benefícios da adoção de práticas socialmente responsáveis são reais e 

consideráveis, sobretudo dentro de um horizonte de longo prazo. 

 

3.3 A GESTÃO DE RISCO SOCIAL 

A globalização e a conseqüente ampliação da interdependência, integração e 

interação entre pessoas e companhias, oferecem diversas oportunidades para as 

empresas, mas também impõem novas fontes de incertezas e riscos. O modelo de 

operação atual, baseado em redes de comunicação, enfatiza a importância crescente 

do estabelecimento de uma maior conectividade da empresa com seus stakeholder ao 

redor do globo (KYTLE, 2005).  
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Segundo Kytle (2005), o risco pode ser entendido no contexto das ameaças, 

vulnerabilidades e ações de controle de uma companhia. Desta forma, a Figura 2 

abaixo representa a conjunção destes fatores. 

 

Figura 2 – Definição de risco 

Fonte: KYTLE,2005 

O risco surge quando a vulnerabilidade existe dentro do sistema de operação 

de uma organização e na ausência de ações de controle efetivas, tais como um 

sistema gestão de risco. 

Para mitigar o risco, as companhias desenvolvem um sistema de gestão de 

risco, que permita identificar incertezas no mercado. O objetivo principal de um 

sistema de gestão de risco é criar ações de controle que minimizem ou eliminem a 

interrupção, o prejuízo ou o dano à operação do negócio e diminuam o tempo de 

recuperação de um evento não desejado, desta forma reduzindo o impacto ao 

negócio. 

As companhias estão habituadas a lidar com diferentes riscos, dentre eles, os 

riscos econômicos, tecnológicos e políticos. Porém, isto não ocorre com os riscos 
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associados ao novo ambiente interligado de operação das companhias, definidos por 

Kytle (2005) como riscos sociais. 

Quanto maior for o número de interações na cadeia produtiva, maior é o 

número de fatores que influenciam o relacionamento da companhia e 

consequentemente, maior é sua vulnerabilidade. Desta forma, para que as empresas 

possam sobreviver em um ambiente globalizado, é fundamental que seja dada aos 

riscos sociais a mesma importância destinada aos riscos econômicos tecnológicos e 

políticos. 

Segundo Kytle (2005) as novas formas de risco (riscos sociais) não podem ser 

mitigadas por métodos tradicionais. O novo ambiente de operações requer inovações 

das companhias na percepção e compreensão destes riscos, assim como em adaptar 

os sistemas de gestão de risco, no sentido de incluir novas ferramentas e modelos na 

troca de informação. 

A utilização da RSC como uma ferramenta de gestão de risco de uma empresa 

é algo novo e com um enorme potencial a ser explorado. Neste trabalho serão 

utilizados apenas alguns dos elementos apresentados por Kytle (2005), na 

metodologia apresentada na Seção 5.  
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4 AS FERRAMENTAS DE RSC E A ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA RSC 

O crescimento da demanda da sociedade para que as empresas assumam seu 

papel social e os benefícios que as empresas passam a agora vislumbrar a partir de 

uma postura mais responsável - incluindo-se aí uma gestão mais eficientes dos riscos 

decorrentes da operação em um mundo globalizado - fez surgir a demanda por 

instrumentos e ferramentas de orientação do empresariado com relação a 

sustentabilidade. 

Desta forma, atualmente, estão disponíveis aos gestores diversas opções de 

ferramentas, com o objetivo de apoiar suas empresas a trilharem o caminho da 

responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável. Cada uma destas 

ferramentas possui características bastante específicas, e é fundamental aos gestores 

entender suas funções, antes de adotá-las em sua empresa. 

Não é o objetivo desta seção fazer uma descrição pormenorizada de cada uma 

destas ferramentas, mas sim, apresentar em linhas gerais suas funções dentro de uma 

estratégias de gestão da RSC. 

Analisando o universo de modelos e instrumentos que buscam orientar as 

empresas na gestão responsável de suas atividades, podem-se identificar 

basicamente quatro tipologias distintas: os relatórios, os Índices de sustentabilidade, 

as normas, os princípios e acordos internacionais e as ferramentas específicas de 

gestão desenvolvida por consultorias. 

4.1 RELATÓRIOS DE RSC 

Um tema comum a todas as ferramentas de RSC, é a exigência por níveis mais 

elevados de transparência (GRI, 2002). Desta forma, os Relatórios de 

Responsabilidade Social Corporativa assumem um papel fundamental uma vez que 
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possibilita a medição e divulgação do desempenho da companhia, facilitando o diálogo 

com as diferentes partes interessadas em suas atividades. 

Nos últimos anos, diversas instituições desenvolveram instrumentos para tentar 

medir as ações sociais e ambientais das empresas. Esses instrumentos, em sua 

maioria, são indicadores de desempenho que buscam integrar as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável no processo de gestão das empresas, sejam elas: 

dimensão econômica, social e ambiental. 

Assim, da mesma forma que se divulgam periodicamente as demonstrações 

financeiras e balanços contábeis corporativos, surge à necessidade de se divulgar os 

demonstrativos sociais e ambientais das empresas. Nesse sentido, os Relatórios de 

Responsabilidade Social, também chamados por Relatórios de Sustentabilidade ou 

Balanços Sociais, são excelentes instrumentos de divulgação, no qual são explicitados 

a missão e os valores da empresa, bem como os indicadores que refletem a sua 

preocupação com o desenvolvimento sustentável e as políticas e procedimentos para 

assegurar que questões éticas sejam incorporadas no cotidiano da empresa. 

A publicação de informes ambientais e sociais é uma estratégia de 

comunicação adotada por corporações nacionais e internacionais, em resposta à 

crescente demanda e interesse de consumidores e demais partes interessadas nas 

atividades da empresa. Entretanto, para que esses relatórios exerçam com êxito sua 

função social, é necessário que sejam claros, simples e que forneçam informações 

quantitativas e qualitativas que permitam a comparação de desempenho internamente 

e com outras empresas. Para isso, é necessário que os relatórios sigam algum 

padrão.  

A tentativa de padronização dos formatos de publicação das ações sociais e 

ambientais das empresas é uma das principais preocupações de diversos institutos no 
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mundo, como por exemplo, a GRI (Global Reporting Initiative). No Brasil, essa 

iniciativa é marcada pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social.  

Devido esta necessidade de uma abordagem do tipo modelo único e a 

importância de se levar em conta às necessidades específicas de diferentes setores 

da economia, diversos organismos tem trabalhado na elaboração de modelos 

setoriais, a exemplo da GRI e do SAM Research. 

4.1.1  Global Reporting Iniciative (GRI) 

Iniciativa pioneira na proposta de incorporação de indicadores de 

sustentabilidade nos relatórios de atividades empresariais, a GRI foi lançada em 1997 

como uma iniciativa conjunta da organização não-governamental CERES (Coalition for 

Environmentally Responsible Economies – Coalizão por Economias Ambientalmente 

Responsáveis) e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). 

A adesão às diretrizes é voluntária e auxilia as organizações que desejam 

elaborar relatórios sobre as dimensões econômica, ambiental e social de suas 

atividades, produtos e serviços. O objetivo é contribuir para que a organização relatora 

e suas partes interessadas possam se articular e compreender suas contribuições 

para o desenvolvimento sustentável. Em número de 11, os princípios da GRI estipulam 

condutas que observem critérios de transparência, prestação de contas, exatidão, 

entre outras. 

A GRI encoraja as empresas a estipularem objetivos, e reportarem a suas 

partes interessadas se estes objetivos foram ou não atingidos.  

A GRI tem no amplo apoio de companhias e organizações não-governamentais 

de todo o mundo seu ponto forte. Como ponto fraco, pode-se citar as dificuldades que 

empresas de pequeno e médio porte enfrentam em se engajar a iniciativa.  
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Apesar de uma valiosa ferramenta de avaliação interna, a GRI não prevê 

verificações externas, cada vez mais importantes para garantir a credibilidade do 

relatório. Este é o  mais importante desafio da iniciativa. 

4.1.2  Instituto Ethos – Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social Empresarial 

Com objetivo de fortalecer a cultura da responsabilidade social no Brasil, o 

Instituto Ethos criou os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social e divulga 

também o Guia de Elaboração do Balanço Social, este último inspirado na proposta 

para os Relatórios de Sustentabilidade da GRI.  

Criado em 2000, os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social foram 

propostos pelo Instituto Ethos para ser uma ferramenta de aprendizado e auto-

avaliação da gestão da empresas no que se refere à incorporação de práticas de 

responsabilidade ambiental e social ao planejamento de estratégias e ao 

monitoramento do desempenho geral da empresa. Trata-se de um instrumento de 

auto-avaliação e aprendizagem de uso essencialmente interno (ETHOS, 2004), onde 

na medida em que a empresa responde ao questionário começa a refletir sobre 

informações importantes para um balanço social consistente. 

A estrutura dos Indicadores Ethos está baseada em sete grandes temas, sendo 

cada um destes temas subdivididos em dimensões que, por sua vez, estão 

subdivididos em aspectos, estes últimos conceptualizados por meio de indicadores. 

Foram utilizados três tipos de indicadores, constituídos por: 1º) questões apresentadas 

por meio de barras de profundidade para que se possa diagnosticar o estágio atual da 

empresa em relação ao indicador; 2º) questões binárias (sim ou não) relacionadas ao 

indicador avaliado; e 3º) questões com respostas quantitativas.  

Os sete temas trabalhados pelos Indicadores Ethos são: 
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• Valores, Transparência e Governança; 

• Público Interno; 

• Meio Ambiente; 

• Fornecedores; 

• Consumidores e Clientes; 

• Comunidade; e 

• Governo e Sociedade. 

De modo a permitir maior precisão no diagnóstico, o Instituto Ethos vem 

lançando indicadores setoriais complementares aos indicadores já existentes. 

O guia de Elaboração do Balanço Social incorpora como anexo, o modelo 

desenvolvido pelo Ibase (Balanço Social Anual). 

4.2 ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE 

É cada vez maior o número de investidores que procuraram diversificar seu 

portfolio, investindo em empresas que adotem as melhores práticas empresariais, no 

que diz respeito à sustentabilidade. (DOW JONES, 2007) 

 Tais aplicações, denominadas “investimentos socialmente responsáveis” 

(ISR), consideram que empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo 

prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e 

ambientais. (ISE, 2007) Os investidores estão cada vez mais convencidos de que a 

sustentabilidade é um catalisador de uma boa gestão e, consequentemente, um fator 

de sucesso. 

As relações entre sustentabilidade e fatores como imagem da marca, 

reputação e valores de ativos futuros, têm despertado no mercado financeiro um 

interesse por novos instrumentos analíticos de análise e previsão de valor (GRI,2004) 
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Este interesse é hoje amplamente atendido por vários instrumentos financeiros 

no mercado internacional. A indústria financeira tem paulatinamente adotado relatórios 

de sustentabilidade como parte de seu instrumental analítico.  

Estes instrumentos normalmente se baseiam em índices, que refletem o 

retorno de uma carteira composta por ações de empresas comprometidas com a 

responsabilidade social e empresarial de seus negócios. Dois exemplos destes 

instrumentos são o Dow Jones Sustainability Index, da bolsa de Nova York, e o Índice 

de Sustentabilidade Empresarial, da Bovespa. 

 

4.2.1 Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

A metodologia adotada pelo Dow Jones para a definição do seu índice de 

sustentabilidade é da SAM Research. Essa metodologia está também baseada na 

tríplice dimensão do desenvolvimento sustentável (econômica, ambiental e social).  

O processo de inclusão de empresas ao índice ocorre anualmente e as 

empresas candidatas devem preencher um questionário geral e um específico. O 

questionário geral é aplicado a todos os tipos de empresas e corresponde a 60% da 

nota obtida, enquanto questionário específico trata de questões particulares do setor 

em que a empresa opera e contribui com os 40% restantes da nota.  

4.2.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial 

BOVESPA, juntamente com várias instituições – ABRAPP, ANBID, APIMEC, 

IBGC, IFC, Instituto ETHOS e Ministério do Meio Ambiente4 – decidiram unir esforços 

                                                
4 Instituições participantes do Conselho do ISE: 

• ABRAPP: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 

• ANBID: Associação Nacional dos Bancos de Investimento; 
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para criar um índice de ações que seja um referencial para os investimentos 

socialmente responsáveis, o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

Este ISE é composto por aproximadamente 40 ações de empresas, melhor 

classificados em termos de responsabilidade social e sustentabilidade, escolhidas 

dentre as mais líquidas da BOVESPA. A classificação dessas ações é feita a partir do 

preenchimento voluntário do questionário desenvolvido pelo Centro de Estudos de 

Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (CES-FGV), basedo no conceito do 

“Triple Botton Line”. 

O questionário é dividido em quatro conjuntos de critérios: políticas, gestão, 

desempenho e cumprimento legal. No que se refere à dimensão ambiental, as 

empresas do setor financeiro respondem a um questionário diferenciado, e as demais 

empresas são dividas em “alto impacto” e “impacto moderado”.  

 

4.3 NORMAS 

Na área da responsabilidade social, as normas e certificações vêm atender a 

uma demanda crescente por transparência e prestação de contas, fundamentais para 

qualquer processo de gestão socialmente responsável. (OLIVEIRA E GRÜNINGER, 

2002) 

                                                                                                                                          

• APIMEC: Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais; 

• BOVESPA: Bolsa de Valores de São Paulo; 

• IBGC: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; 

• IFC: International Finance Corporation; 

• Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social; e 

• Ministério do Meio Ambiente. 
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A importância de normas e padrões está principalmente associada à definição 

de padrões de termos e procedimentos, que garantam uma certa comparabilidade da 

empresa com o restante do mercado. 

Outras vantagens trazidas pela padronização são: 

• Consistência de procedimentos; 

• Desenvolvimento de sistemas de gerenciamento para garantir cumprimento e 

auditoria; 

• Claras definições para divulgação pública de informações auditádas; 

• Mecanismos de melhoria contínua; 

• Incentivo ao mercado para o “ jogo limpo”. 

Posto isso, podemos destacar internacionalmente a SA 8000 (Social 

Accountability 8000) e a AA 1000 (AccountAbility 1000) e nacionalmente a ABNT NBR 

série 16000, como os principais modelos padronizados de RSC atualmente mais 

difundidos no mercado.  

Vale aqui deixar o registro do grupo de trabalho liderado por brasileiros e 

suecos, no sentido de se desenvolver o padrão de RSC da International Organization 

for Standardization, ISO 26000. Esta norma deverá estar disponível em 2008. 

4.3.1 SA 8000 

Apesar de figurar como uma norma de Responsabilidade Social Corporativa, a 

SA8000 abrange apenas uma parte do universo da RSC, que se refere às questões 

internas e em relação aos trabalhadores. 

A SA 8000 é um sistema de auditoria social, produzida pela Social 

Accountability International (SAI) e lançado em 1997, que estabelece padrões para o 

ambiente de trabalho, tendo como foco a garantia dos direitos dos trabalhadores 
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envolvidos em processos produtivos. Seu público alvo são empresas, comerciantes, 

fornecedores e outras organizações.  

As questões abordadas nessa norma estão relacionadas com as condições de 

trabalho e emprego dos funcionários. A norma é composta de 9 requisitos, que têm 

como base as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Crianças. (OLIVEIRA E GRÜNINGER, 2002) 

Os requisitos abordados pela norma são: 

• Trabalho infantil; 

• Trabalho forçado; 

• Saúde e Segurança; 

• Liberdade de associação e negociação coletiva 

• Discriminação; 

• Práticas disciplinares; 

• Horário de trabalho; 

• Remuneração; 

• Sistemas de gestão. 

A principal vantagem da SA8000 com relação aos demais códigos de conduta está no 

fato dela ser um padrão de desempenho e de processo, assegurando que os temas 

sociais estejam integrados tanto a política da empresa quanto ao dia-a-dia das 

operações. (GUIA DE COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 2005) 

4.3.2 AA 1000 

A AA 1000 foi lançada em 1999 e define as melhores práticas para prestação 

de contas de modo assegurar a qualidade da contabilidade, auditoria e relato social 
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ético. Por intermédio do processo de aprendizado contínuo da organização com o 

engajamento das partes interessadas, a AA1000 tem como objetivo ser o primeiro 

padrão internacional de gerenciamento da RSC. (OLIVEIRA E GRÜNINGER, 2002) 

 Essa metodologia visa apoiar empresas a incorporarem a opinião das 

diferentes partes interessadas ou impactadas às suas atividades diárias e a tomada de 

decisão. Essa incorporação se dá por meio de estabelecimento de metas, indicadores 

e elaboração de relatórios. O processo de implantação dessa metodologia segue um 

ciclo de atividades, que podem ser agrupados em cinco elementos, conforme 

apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 - Etapas de implantação da AA1000 

Estabelecer compromisso e metodologia 

Identificar os públicos de interesse da organização  Planejamento 

Definir e revisar os objetivos, políticas e valores da empresa 

Identificar questões relevantes ao desempenho da empresa 

Determinar os limites do processo 

Identificar os indicadores de desempenho 

Obter as informações e dados necessários 

Contabilidade 

Analisar as informações e estabelecer metas e planos de melhorias 

Elaboração dos relatórios 

Processo de auditoria Auditoria 

Comunicação dos resultados às partes interessadas e obtenção de 
“feedback” dos mesmos 

Incorporação Estabelecer um sistema seja capaz de gerenciar e melhorar 
continuamente esse processo 

Fonte: PALADINO, 2004 
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Apesar de ser um padrão, a AA1000 não dita os níveis de desempenho que a 

organização deve alcançar, nem verifica sua conformidade segundo um ideal. O 

padrão AA 1000 apóia a introdução de um processo contínuo de definição e 

redefinição de objetivos, promovendo o desenvolvimento da RSC na companhia. 

Este padrão tem sido visto como uma garantia para os sócios e demais partes 

interessadas de que há consistência nas ações da empresa. (Guia de Compatibilidade 

de Ferramentas, 2005) 

4.3.3 ABNT NBR Série 16000 

A ABNT NBR série 16000 é a norma brasileira de gestão da Responsabilidade 

Social e é hoje composta pela ABNT NBR 16001, que trata do Sistema da gestão, a 

ABNT NBR 16002, referente a  qualificação de auditores, e a ABNT NBR 16003 (ainda 

em discussão), que fornecerá diretrizes para orientação sobre a gestão de programas 

de auditoria, sobre a realização de auditorias internas ou externas de sistemas de 

gestão da responsabilidade social. 

A ABNT 16001 estabelece os requisitos mínimos relativos a um sistema da 

gestão da responsabilidade social, permitindo à organização formular e implementar 

uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros, seus 

compromissos éticos e sua preocupação com a: 

• promoção da cidadania; 

• promoção do desenvolvimento sustentável; 

• transparência das suas atividades. (ABNT NBR 16001) 

Esta Norma tem por objetivo prover às organizações os elementos de um 

sistema da gestão da responsabilidade social eficaz, passível de integração com 
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outros requisitos de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar seus objetivos 

relacionados com os aspectos da responsabilidade social.  

Por suas características, as normas têm um papel importante dentro de um 

sistema de gestão da RSC, uma vez que apóiam a sistematização das ações 

necessárias para efetiva incorporação dos princípios da RSC ao dia-a-dia das 

operações da empresa. 

 

4.4 PRINCÍPIOS E ACORDOS INTERNACIONAIS 

Os princípios são iniciativas que visam dar um panorama do que está 

ocorrendo do ponto de vista de impactos industriais e humanos e apontam caminhos 

para minimizá-los. Estes conceitos não são diretamente aplicáveis ao cotidiano 

empresarial, diferentemente dos padrões e certificações.  

Assim sendo, os princípios são fundamentais na definição de diretrizes para a 

contribuição das companhias com agendas mais amplas, última etapa do processo de 

gestão da RSC. Dentre as inúmeras oportunidades de engajamento existente, 

podemos destacar duas iniciativas das Nações Unidas, as Metas do Milênio e o Global 

Compact.  

4.4.1 Metas do Milênio 

Definidas pela ONU em 2000, as Metas do Milênio foram aprovadas por 

consenso na Cúpula do Milênio, encontro que reuniu 147 chefes de Estado. Elas 

refletem a crescente preocupação com a sustentabilidade do planeta e com os graves 

problemas que afetam a humanidade. Formadas por um conjunto de oito objetivos a 

serem atingidos até 2015, referem-se à erradicação da extrema pobreza e da fome, 

acesso ao ensino básico universal, promoção da igualdade entre os sexos, redução da 
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mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate ao HIV/Aids e outras 

doenças, garantia da sustentabilidade ambiental e estabelecimento de uma parceria 

mundial para o desenvolvimento. 

Foi elaborado um sistema de indicadores para medir melhorias na vida das 

pessoas, ou seja, para avaliar o progresso em desenvolvimento em cada país. As 

primeiras sete metas foram estabelecidas para reforçar uma à outra, com o objetivo 

maior de reduzir a pobreza em todas as suas formas. A última meta visa ao 

estabelecimento de uma parceria global com a finalidade de viabilizar o alcance 

dessas sete metas. 

Princípio 1 - Erradicar a pobreza extrema e a fome 

Princípio 2 - Atingir a educação básica universal 

Princípio 3 - Promover a igualdade de gênero e o empoderamento das 

mulheres 

Princípio 4 - Reduzir a mortalidade infantil 

Princípio 5 - Melhorar a saúde materna 

Princípio 6 - Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças 

Princípio 7 - Assegurar a sustentabilidade ambiental 

Princípio 8 - Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento 

 

4.4.2 Global Compact 
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O Global Compact é um programa da Organização das Nações Unidas que 

procura mobilizar a comunidade empresarial internacional na promoção de valores 

fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho e meio ambiente. 

Desenvolvido pelo secretário geral, Kofi Annan, ele determina que as empresas devem 

contribuir para a criação de uma estrutura socioambiental consistente, em mercados 

livres e abertos, assegurando que todos desfrutem os benefícios da nova economia 

global.  

O programa propõe um pacto global para atuação das empresas em torno de 

nove princípios básicos, inspirados em declarações e princípios internacionais.  

Princípio 1 – As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 

humanos reconhecidos internacionalmente.  

Princípio 2 – Assegurar-se de sua não-participação em violações desses 

direitos. 

Princípio 3 – As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. 

Princípio 4 – Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 

compulsório. 

Princípio 5 – Apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil 

Princípio 6 – Apoiar a igualdade de remuneração e a eliminação da 

discriminação no emprego. 

Princípio 7 – As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os 

desafios ambientais. 
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Princípio 8 – Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental. 

Princípio 9 – Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 

ambientalmente sustentáveis. 

Princípio 10 – Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

extorsão e propina.  

 

 

4.5 FERRAMENTAS ESPECÍFICAS DE GESTÃO DA RSC 

Considerando a enorme demanda das corporações por ferramentas de RSC, 

inúmeros institutos e empresas de consultoria de todo o mundo vêm desenvolvendo 

ferramentas integradas de gestão da sustentabilidade, adaptadas a estas 

necessidades e especificidades de cada empresa. 

Algumas destas ferramentas, como a Sigma Compability Tool (1999) e o Guia 

de Compatibilidade de Ferramentas do Instituto Ethos (2005), visam correlacionar as 

diferentes ferramentas existentes às atividades das empresas oferecendo um 

diagrama de como podem ser usadas, de modo que, na interação com suas partes 

interessadas (stakeholders), elas possam orientar suas atuação em direção a 

sustentabilidade (GUIA DE COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 2005). 

Outras destas ferramentas apresentam objetivos mais específicos, tais como, 

introdução dos conceitos de RSC, identificação de aspectos de RSC, implementação 

de ações e até de seleção de indicadores para monitoramento dos impactos destas 

ações (WBCSD, 2000). 
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A metodologia apresentada neste trabalho se encaixa nesta categoria, uma vez 

que consiste de uma ferramenta desenvolvida para o setor de distribuição de 

combustíveis, com o objetivo específico de avaliar e orientar a ações de RSC das 

diferentes gerências da BR Distribuidora S.A. 
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4.6 ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA RSC 

Considerando a grande diversidade de ferramentas de RSC hoje disponíveis, é 

comum que os líderes empresariais se sintam confusos na hora de escolher a melhor 

ferramenta que garanta uma efetiva incorporação dos aspectos da RSC ao dia-a-dia 

das atividades de suas empresas. O fato é que, nenhuma destas ferramentas 

isoladamente, garante uma gestão adequada da RSC. Para que estas ferramentas 

desempenhem de forma adequada seus papéis, é preciso que elas encontrem um 

terreno adequado, e sejam inseridos em uma estratégia de RSC. 

Neste sentido, pode-se dizer que não existe um código ou caminho único a ser 

seguido pelas corporações na direção da responsabilidade social e do 

desenvolvimento sustentável. Cada companhia possui características muito próprias, 

com seus próprios desafios, sua cultura corporativa, suas partes interessadas e seus 

sistemas de gerenciamento. Para cada estágio da vida empresarial há sempre um 

passo a mais que pode ser dado no sentido de tornar a organização sustentável. 

(GUIA DE COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 2005). 

Porém, segundo Veleva (2001), podem-se assumir três premissas básicas com 

relação ao uso da RSC, como uma ferramenta de gestão: 

1. O desenvolvimento de um sistema de gestão da RSC é um processo 

continuo de definição de objetivos e aferição de desempenho; 

2. Companhias diferentes iniciam em diferentes pontos este processo 

evolutivo; e 

3. Um sistema real de gestão da RSC não pode ser alcançado pelas 

companhias isoladamente, mas sim requer coordenação entre a 

companhia, as comunidades, o governo, e em muitos outros níveis 

diferentes – local, regional, nacional e internacional.  
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Tais premissas se refletem na estratégia de incorporação de práticas mais 

responsáveis à operação da companhia, de maneira a criar valor para a sociedade e 

para seus acionistas. Tal estratégia deve se materializar em Plano de 

Responsabilidade Social. 

O Quadro de Indicadores de Produção Sustentável da Lowell Center for 

Sustainable Production (VELEVA, 2001), sugere que a seleção de indicadores 

produção sustentável com base em um processo evolutivo de com cinco níveis.  

Nível 1: Conformidade legal da planta/ Indicadores de conformidade 

Nível 2: Consumo de material pela planta e indicadores de desempenho 

Nível 3: Indicadores de impacto da planta 

Nível 5: Indicadores da cadeia de suprimentos e do ciclo de vida do produto 

Nível 6: Indicadores de sistemas sustentáveis 

Segundo Nelson (2004), a estratégia que as companhias líderes estão 

empregando para implementar práticas mais responsáveis, de modo a criar valor para 

ambos, sociedade e acionistas, pode ser ilustrada de acordo com a Figura 3 abaixo. 
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Figura 3 – Estratégia corporativa para a entrega de valor para a sociedade e para 
os acionistas 

Fonte: NELSON,2004 

A partir das abordagens apresentadas acima, pôde-se construir uma estratégia 

mista incorporando elementos de ambas as abordagens. Neste sentido, um Plano de 

gestão da RSC poderia ser entendido a partir do conjunto evolutivo de etapas 

apresentado a seguir:  

• Etapa 1. Conformidade legal 

• Etapa 2. Criação de novos valores (Ecoeficiencia & Ecodesign) 

• Etapa 3. Identificação e mitigação de impactos 

• Etapa 4. Filantropia estratégica 

• Etapa 5. Responsabilidade na cadeia produtiva  

• Etapa 6. Colaboração para agendas mais amplas 
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A Figura 4 ilustra estas etapas.  

 

Figura 4 – Evolução da Estratégia Corporativa 

Fonte: Elaboração Própria 

Etapa 1. Conformidade legal 

O atendimento a legislação aplicável é condição básica e prioritária. Estar em 

conformidade com a legislação nacional protege a licença de operação e evita multas, 

litígios, danos à imagem e previne interrupções do processo produtivo 

Algumas instituições não classificam as ações que visam o cumprimento legal 

como ações de RSC, na medida em que o cumprimento legal seria uma obrigação 

condicionante da própria operação da companhia.  

Porém, em países onde a não conformidade legal é prática usual, medidas que 

visem a cumprimento da legislação virgente são fundamentais. 

 

Etapa 2. Criação de novos valores (Ecoeficiência & Ecodesign) 
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Uma das maiores contribuições que uma companhia pode fazer a sociedade é 

criando novos valores e sugerindo novas práticas viáveis de negócio que 

explicitamente sirvam aos interesses da sociedade e dos acionistas. Nesta Etapa está 

incluída a definição de indicadores de ecoeficiência ou a criação de novos produtos e 

serviços que respondam aos desafios ambientais ou a necessidade de comunidades 

de baixa renda. Um número cada vez maior de empresas já vem adotando estas 

práticas, pois elas ajudam a manter vantagem competitiva enquanto garantem a 

eficiência no uso de recursos.  

Etapa 3. Identificação e mitigação de impactos 

No sentido de construir um plano de RSC efetivo, é fundamental que as 

empresas se empenhem em minimizar os impactos e externalidades negativas de 

suas operações sobre a sociedade. Nesta etapa as empresas devem buscar identificar 

e monitorar seus impactos sobre o meio ambiente, os trabalhadores, a saúde pública, 

o desenvolvimento da comunidade e sua viabilidade econômica. 

Etapa 4. Filantropia estratégica 

Com seus impactos negativos controlados, uma companhia deve dedicar-se a 

maximizar seus impactos positivos e contribuições. A adoção de uma abordagem mais 

estratégica da filantropia, dos investimentos nas comunidades e do voluntariado dos 

empregados, que esteja alinhada às competências e interesses da companhia, pode 

gerar bastante valor. Nesta etapa, a empresa passa a trabalhar, além das questões 

tipicamente “intra-muros”, as questões “extra-muros”. 

Etapa 5. Responsabilidade na cadeia produtiva  

Esta é certamente a etapa mais desafiadora dentro de uma estratégia de 

gestão da RSC. O atual arranjo sistêmico que vem sendo exigido das empresas 
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requer uma nova compreensão que vai além do fabricante e de suas políticas sociais 

para os diversos stakeholders. A designação de empresa e de produto socialmente 

responsável passa a ser incumbência não apenas de uma organização isolada, mas 

de toda a cadeia produtiva da qual ela faz parte. (ALIGLERI, CÂMARA & ALIGLERI 

,2002) Isso significa que a responsabilidade social das empresas estende-se por todos 

os fornecedores, sub-contratados, licenciados, associações e todos que trabalham 

para a empresa, independentemente da relação formal, da característica do produto 

ou da situação geográfica. (MARCO REFERENCIAL,2002) 

Não se pode designar uma empresa de socialmente responsável se o seu 

fornecedor atua de forma ambientalmente agressiva ou utiliza padrões de conduta 

antiéticos, bem como se o seu distribuidor pratica discriminação ou não apresenta 

condições mínimas de segurança no trabalho. 

Neste cenário, as empresas devem enfrentar o desafio de lidar com 

desigualdades no desempenho das diversas empresas e coligadas, o que significa 

trabalhar com variáveis que, na maioria das vezes, estão fora do seu controle direto.   

Considerando que qualquer ponto fraco da cadeia prejudica a imagem de todo 

o conjunto, é imprescindível, para o início do processo de gestão da RSC na cadeia 

produtiva, que se delineiem políticas de seleção e atuação nos diferentes elos da 

cadeia. Neste sentido, deve-se adotar uma estratégia mais ampla, indo além de suas 

fronteiras, avaliando os potenciais impactos de toda a cadeia produtiva. 

 

Etapa 6. Colaboração para agendas mais amplas 

As companhias devem adotar uma estratégia de colaboração e ação coletiva. 

Isto pode envolver o trabalho com outras companhias, competidores, governo, 
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organizações da sociedade civil, entre outros, no sentido de unir forças para atuar em 

questões ambientais, sociais ou econômicas mais amplas, que ultrapassem 

competências ou recursos individuais.  

Posto isso, vale salientar que é muito comum encontrar empresas atuando em 

diferentes etapas simultaneamente. Porém, é fortemente recomendável que as ações 

de uma etapa anterior sejam priorizadas àquelas de uma etapa mais avançada, de 

modo a possibilitar uma gestão ordenada e efetiva da RSC. Não adianta uma empresa 

investir milhões em programas sociais, se ela não tem sua operação garantida por 

problemas de conformidade legal. 

Com base nos aspectos levantados na Seção 3.1, pode-se notar também que 

enquanto alguns aspectos perpassam todas as etapas da estratégia de gestão, outros 

possuem importância específica em determinadas etapas, conforme apresentado na 

Quadro 6. 

Quadro 6 – Cruzamento entre os Aspectos e as etapas da estratégia de RSC 
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Engajamento das Partes 
Interessadas X X X X X X 

Proteção Ambiental X X X  X X 

Divulgação/Transparência X X X X X  

Direitos Humanos X    X X 

Direitos dos Trabalhadores X  X  X  

Responsabilidade sobre o 
Produto (ciclo de vida)  X X  X  
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Corrupção X     X 
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Códigos/Princípios      X 

 Fonte: Elaboração própria 

 

A compreensão da estratégia e de cada uma de suas etapas apresentadas no 

Quadro 6 é de grande importância uma vez que elas servirão de princípios 

norteadores para a metodologia apresentada a seguir. 

 



 68 

5 METODOLOGIA PARA ORIENTAÇÃO DE INICIATIVAS DE RSC 

Como dito anteriormente, a incorporação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável ao dia-a-dia das atividades de uma empresa deve ser considerada como 

um processo de aprendizado contínuo, dentro de um sistema de gestão que considere 

as características e os objetivos particulares de cada empresa. 

Desta forma, a definição de uma estratégia de gestão da RSC que possibilite 

uma gestão adequada dos riscos sociais e o direcionamento da companhia rumo a 

sustentabilidade de suas atividades considerando as etapas abordadas no Capítulo 4, 

passa obrigatoriamente por um estudo detalhado do estágio evolutivo em que a 

companhia se encontra. 

Este estudo deve partir de um levantamento das ameaças e vulnerabilidades 

sociais da companhia, bem como das medidas e controles para mitigar estes riscos. A 

partir daí, é possível avaliar se as iniciativas da companhia atuam ou não na mitigação 

dos riscos sociais. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma metodologia de avaliação de 

iniciativas de RSC. Este trabalho é parte de um projeto desenvolvido pela equipe 

LIMA/COPPE/UFRJ em conjunto com a BR Distribuidora de Combustível, para 

desenvolvimento de um plano de gestão da RSC para esta companhia. 

 

5.1 CONCEITUAÇÃO DA METODOLOGIA 

O processo de definição de uma estratégia de gestão da RSC deve ter início 

com um diagnóstico estratégico, que tem por objetivo avaliar de que modo à empresa 

influencia e é influenciada pelos diversos fatores envolvidos nos princípios da RSC. 

Para isso, é fundamental que a alta gerência esteja engajada neste exercício de definir 
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uma estratégia de gestão em um novo ambiente, muito mais amplo no espaço e no 

tempo, considerando novos dados e parâmetros não usuais (SD21000, 2003). 

É a partir do diagnóstico que as empresas progressivamente aprendem a 

entender o novo ambiente de operações no qual estão inseridas, e a gerir suas 

interfaces com os riscos sociais inerentes a este novo ambiente. Desta forma, elas 

podem progressivamente integrar o conceito de desenvolvimento sustentável tanto à 

tomada de decisão quanto à gestão operacional e suas atividades. 

Com o objetivo de apoiar as empresas neste processo, foi desenvolvida uma 

metodologia que, a partir do cruzamento de variáveis sociais, ambientais e 

econômicos, permite às empresas analisarem as vulnerabilidade e ameaças 

envolvidas em suas operações e relacionadas a diferentes stakeholders, assim como 

avaliar em que etapa do processo de evolução da estratégia de gestão da RSC a 

companhia se encontra. 

A estrutura da metodologia prevê, de um modo geral, as seguintes etapas, que 

podem ser aplicadas concomitantemente: 

- Levantamento do modus-operandis da companhia, a fim de caracterizar 

cada um dos segmentos/atividades finalísticas; 

- Levantamento dos aspectos/impactos de SMS e Sociais para cada um 

dos segmentos/atividades finalísticas; 

 - Identificação das partes interessadas estratégicas da companhia, bem 

como mapeadas as iniciativas de RSC das gerências voltadas para estas 

partes interessadas; 

- Definição dos princípios norteadores para a estratégia de 

Responsabilidade Social Corpotariva; 
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- Elaboração do diagnóstico da RSC da companhia, a partir de matrizes de 

cruzamento; 

A Figura 5 apresenta o fluxograma com o encadeamento das atividades 

desenvolvidas nesse trabalho.  

 

Figura 5– Fluxograma de representação da metodologia de trabalho 

Fonte: Elaboração Equipe do LIMA/PPE/COPPE/UFRJ, 2005. 

A descrição pormenorizada de cada uma dessas atividades é feita a seguir.  

 

5.1.1 Levantamento do modus-operandi  

O desenvolvimento sustentável envolve uma visão sistêmica, na qual diferentes 

problemas são atacados como um todo, de forma integrada e não mais de maneira 

setorial e especializada (SD21000, 2003). 
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Desta forma, estabelecer uma estratégia de sustentabilidade para uma 

empresa, requer uma visão integral da companhia, de modo a que se possam 

compreender todos os seus diferentes setores, responsabilidades e a forma com que 

interagem entre si e interferem nas ações da companhia. 

Nesta etapa, um levantamento detalhado das atividades desenvolvidas pelos 

diferentes setores da companhia deve ser realizado, com o objetivo de entender suas 

iterações com os demais setores da companhia assim como suas iterações com o 

ambiente extra-muros. 

 

5.1.2 Definição dos princípios norteadores para elaboração do 

Plano de Responsabilidade Social Corporativa 

A Estratégia de gestão da RSC de uma companhia deve corresponder a um 

conjunto coerente, inspirado em premissas, princípios, diretrizes e recomendações 

bem definidas, sendo levados à prática de forma compartilhada pelos diferentes 

públicos envolvidos e/ou afetados pelo negócio. 

Desta forma, é necessário que se enuncie princípios que serão norteadores 

para o Plano de Responsabilidade Social Corporativa. Estes princípios norteadores 

servirão de base para o desenvolvimento do plano e estarão refletidos nas decisões e 

ações da empresa. 

Os princípios norteadores devem refletir as etapas da evolução da estratégia 

de gestão da RSC. Neste sentido, as ações de RSC devem partir de uma atuação 

“intra-muros”, evoluindo gradativamente até o ponto de incorporar agendas mais 

amplas. Desta forma, os princípios norteadores definidos para esta metodologia se 

baseiam na estratégia de gestão da RSC apresentada na Seção 4.6. 
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5.1.3 Identificação e avaliação dos aspectos e impactos 

estratégicos de SMS e dos sociais no âmbito das gerências 

operacionais  

Quase todas as companhias possuem sistemas de gestão para uma variedade 

de elementos, tais como: operação, qualidade do produto, saúde, segurança e meio 

ambiente, vendas, recursos humanos, entre outros. Reconhecendo a necessidade de 

se possuir um sistema gestão da RSC para suas atividades, existem duas abordagens 

a serem consideradas pelo empresário. 

A primeira é desenvolver um sistema separado de gestão da 

“Responsabilidade Social Corporativa” ou “do desenvolvimento sustentável”. Tal 

deveria incorporar uma extensa lista de aspectos ambientais, sociais e econômicos, e 

definir altos níveis de transparência e engajamento. 

Este sistema precisaria ser aplicado a toda organização, da pesquisa e 

desenvolvimento, passado pelas operações, vendas e marketing e serviços ao 

consumidor. Ele deveria suplementar o sistema de gestão hoje utilizado por cada 

departamento. 

A outra abordagem seria modificar o sistema de gestão hoje existente para 

refletir a nova ambição sustentável da organização. Nenhum novo sistema seria 

necessário, no lugar, cada departamento avaliaria como os sistemas existentes 

atingiriam os novos objetivos e então, os modificaria se necessário. Esta abordagem 

constrói sobre algo familiar e pode ser difundida como melhoria contínua ao invés de 

“mais uma iniciativa”, o que provavelmente encontraria menor resistência para 

implementação. Na maioria das empresas, a probabilidade de sucesso desta 

abordagem é maior. 
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Posto isso, com o objetivo de aumentar as chances de sucesso da metodologia 

desenvolvida, procurou-se utilizar uma série de ferramentas e conceitos da gestão 

ambiental, já bastante difundida nas empresas.  

Desta forma, duas metodologias foram utilizadas para Identificação e avaliação 

dos aspectos e impactos de SMS e social estratégicos das atividades da companhia 

sobre cada uma das partes interessadas, .  

A primeira visa levantar os principais aspectos e impactos de saúde, meio-

ambiente e segurança, e utiliza as planilhas de Levantamento de Aspectos/Impactos 

(LAI) de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), enormemente difundidas e já 

disponíveis em empresas que possuam algum sistema de gestão ambiental.  

A segunda visa levantar os aspectos e impactos sociais não usualmente 

contemplados na estrutura básica das planilhas ambientais e de SMS. Desta forma foi 

necessário o desenvolvimento de uma metodologia de identificação e avaliação de 

aspectos e impactos sociais que posteriormente foram consolidados em forma de 

planilhas mantendo-se a estrutura básica de planilhas de LAI, por estas já serem 

amplamente difundidas e utilizadas no mercado. 

Ambas as planilhas de levantamento de aspectos e impactos de SMS e sociais 

elaboradas apresentam em suas linhas os aspectos e respectivos impactos, e em 

suas colunas a classificação dos mesmos. Para o caso dos aspectos/impactos de 

SMS, a classificação deve se dar em termos da situação operacional, classe, área 

afetada e população afetada conforme pode ser visualizado no Quadro 7. 

Quadro 7 - Modelo de planilha de identificação e avaliação de aspectos/impactos 
de SMS e seus efeitos sociais 

Segmento/ 

Atividade-fim 
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Já no caso dos aspectos/impactos sociais a classificação deve se desenvolver 

em função das partes interessadas, da situação operacional, da procedência, da 

classe e da população afetada (ver Quadro 8). 
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Quadro 8 – Modelo de planilha de identificação e avaliação de 
aspectos/impactos sociais e seus efeitos ambientais e econômico 

Segmento/ 
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Onde: 

Partes Interessadas são os stakeholders sobre os quais se deseja avaliar o 

impacto social 

Categoria de aspecto social gerador se define como o conjunto de aspectos 

sociais relativos a um mesmo tema ou questão relevante sob a ótica da 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Exemplos de aspectos sociais podem se 

encontrados no Seção 3.1 deste trabalho. 

A Situação Operacional aborda as situações em que os aspectos podem 

ocorrer, podendo ser Rotineira e Não Rotineira . 

A Procedência indica o quão diretamente um aspecto está sob o controle da 

Unidade. 
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Classe do impacto  indica se o impacto é adverso, quando uma ação resulta 

numa mudança negativa na realidade social, ou benéfico, quando uma ação resulta 

numa mudança positiva na realidade social. 

Os Impactos sociais podem ser classificados segundo os seguintes critérios/ 

variáveis: classe de severidade (alta média ou baixa), a freqüência de ocorrência (alta 

média ou baixa) e a população afetada (Interno, Externo e Ambas). Para cada uma 

destas classes é atribuída uma pontuação que permite a priorização de determinados 

impactos sobre outros.  

Não é o objetivo deste trabalho se aprofundar na discussão sobre a 

classificação e categorização dos impactos sociais. Porém, vale deixar o registro da 

definição utilizada para aspectos e impactos sociais. 

Por “aspecto social” entenda-se o elemento relacionado, direta ou 

indiretamente, à forma de conduta da empresa/unidade que afeta, ou pode afetar a 

qualidade de vida da força de trabalho, das comunidades e/ou o desempenho de 

outras partes interessadas com as quais a Unidade se relaciona5. 

Já o “impacto social” pode ser definido como as mudanças na realidade social 

provocadas pelo aspecto social associado. Pressupõe relação de causa-e-efeito, ou 

seja, busca-se identificar até que ponto determinado aspecto social pode afetar, 

positiva ou negativamente, a realidade social analisada.  

 

5.1.4 Mapeamento das iniciativas de RSC da empresa 

                                                
5 Definição adaptada a partir de Carvalho e Carvalho, 2000.  



 77 

Dentro de um enfoque de gestão de risco, as iniciativas de RSC, podem ser 

entendidas como ações de controle de risco social. Porém, não existe uma definição 

consensual para iniciativas de RSC de uma companhia.  

É comum, por exemplo, encontrar instituições que não classificam as ações 

que visam o cumprimento legal como ações de RSC, na medida em que o 

cumprimento legal seria uma obrigação condicionante da própria operação da 

companhia.  

Outros, porém, defendem uma abordagem mais ampla, classificado ação social 

como toda ação voltada para o atendimento de demandas específicas de seus 

stakeholdes. 

Para efeitos deste estudo será utilizada uma abordagem intermediária, que 

utiliza uma proxy do conceito de adicionalidade, fornecido pela Convenção Quadro das 

Nações Unidas para Mudança do Clima (CQNUMC). Segundo a Convenção, uma 

atividade de projeto é adicional se as emissões antrópicas por fonte de gases de efeito 

estufa são reduzidas abaixo daquela que teriam ocorridos na ausência da atividade de 

projeto (CQNUMC, 2006). 

Utilizando esta definição, serão consideradas iniciativas de RSC, aquelas que 

tenham por objetivo atender a demandas específicas dos stakeholders de uma 

companhia, que sejam adicionais àquelas que ocorreriam, caso as práticas usuais ou 

o curso natural da gestão empresarial fosse seguido. 

Neste sentido, caso a não conformidade legal por parte das empresas seja o 

cenário mais provável da gestão empresarial, ações com o objetivo de adequar a 

empresa a legislação vigente devem sim ser consideradas iniciativas de RSC.  
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5.1.5 Identificação das partes interessadas estratégicas da 

companhia. 

A RSC, particularmente para companhias globais, está relacionada à gestão de 

riscos corporativos sob dois aspectos: fornecendo inteligência sobre quais são estes 

riscos e oferecendo uma forma efetiva para respondê-los. A chave para ambos os 

aspectos é uma gestão efetiva das relações com os stakeholders. 

O primeiro passo para qualquer análise de risco é a coleta adequada de 

informações e o engajamento dos stakeholders em uma estratégia de gestão da RSC, 

representam uma inestimável fonte de informações sobre rico social.  

Desta forma, o atendimento às demandas das partes interessadas para a 

empresa é de grande relevância para a efetividade da gestão da RSC. Dentre estas 

partes interessadas existem aquelas denominadas aqui de estratégicas uma vez que 

merecem uma atenção maior da companhia no seu dia-a-dia.  

Para a identificação e monitoramento dessas partes interessadas estratégicas 

existem diversos modelos, dentre os quais pode-se destacar o modelo propostopor R. 

Mitchel, B. Agle & D. Wood, que segundo Lettieri (2003)visa não somente identificar os 

grupos de interesse mas propor um modo pragmático para que os  gestores  possam 

lidar com esses públicos tão variados  em suas características e demandas  com 

relação à empresa.  

Os autores elaboraram, um modelo que se apóia no tripé poder, legitimidade e 

urgência para fornecer uma teoria de identificação oferecesse ao mesmo tempo 

parâmetros para tratar de forma diferenciada cada um dos grupos de interesse,  com a 

prioridade que eventualmente cada um  requer . (LETTIERI, 2003)  
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O modelo pode ser resumido na forma do seguinte diagrama apresentado na 

Figura 6. 

PoderPoder LegitimidadeLegitimidade

UrgênciaUrgência

Dominantes

DependentesPerigosos

Definitivos

 

Figura 6 – Diagrama representativo do modelo de R. Mitchel, B. Agle & D. Wood 

Fonte: Elaboração Própria com base em LETTIERI, 2003 

 

Da união de três círculos formam-se sete zonas distintas onde, nas três 

primeiras zonas externas, os grupos ali representados possuem apenas um dos 

atributos acima, qual seja, poder, legitimidade ou urgência. Nas três zonas seguintes, 

as que estão na fronteira entre os círculos, os grupos possuem dois atributos 

combinados e apenas na última zona, a zona de intercessão, os grupos de interesse 

possuem os três atributos combinados. (LETTIERI,2003) 

Os stakeholders na primeira zona são denominados latentes, pois possuem 

apenas um atributo. Daí decorre a presunção de que a probabilidade de que gestores 

prestem atenção e, principalmente, atendam suas demandas, seja muito pequena. 

(LETTIERI,2003) 
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Na segunda zona estão os expectant stakeholders que, por possuírem dois ou 

mais atributos, são mais facilmente percebidos pelos gestores.   Nesta zona 

encontram-se os grupos de interesse dominantes, os dependentes e os perigosos. Os 

primeiros possuem os atributos do poder e da legitimidade e sua capacidade de afetar 

a empresa ao perseguir seus interesses é muito grande, acionistas e credores são 

normalmente incluídos nesta categoria. Os segundos são possuidores de legitimidade 

e urgência, mas não possuem poder. Populações afetadas pela poluição provocada 

pelas grandes empresas podem se situar nesta zona. Os terceiros são chamados de 

perigosos pois, por possuírem poder e urgência, mas não legitimidade, são capazes 

de fazer uso da força para impor sua vontade. Ambientalistas radicais ou guerrilheiros 

e até mesmo terroristas situam-se nesta área. (LETTIERI,2003) 

Por último, na última zona, aquela onde os círculos se encontram, situam-se os 

grupos de interesse definitivos, que por sua vez possuem todos os atributos. Os 

grupos situados nesta zona são facilmente percebidos pelos gestores. Além disso, a 

capacidade destes stakeholders de influenciarem as ações da empresa é muito 

grande, portanto, a estes atores, deve-se dar um tratamento prioritário. 

(LETTIERI,2003) 

De acordo com Lettieri (2003) “este modelo permite não somente identificar os 

grupos de interesse com relação aos atributos de poder, legitimidade e urgência, mas 

também prever a transição de um grupo ou ator de uma zona de pouca saliência para 

uma zona de muita saliência.”. 

 

5.2 MATRIZES DE CRUZAMENTO 

Com o objetivo de possibilitar o cruzamento das informações levantadas, foram 

elaboradas matrizes denominadas Matriz 1, Matriz 2 e Matriz 3, que permitem uma 
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visualização do atendimento das iniciativas de RSC da companhia aos  aos 

stakeholders estratégicos identificados, aos aspectos e impactos de SMS e social e 

aos princípios norteadores, respectivamente.  

Segue uma apresentação das três matrizes utilizadas para a análise das 

iniciativas de RSC: 

 

5.2.1 Matriz 1 

Como dito anteriormente, o risco surge quando a vulnerabilidade existe dentro 

do sistema operacional de uma organização, na ausência de medidas efetivas de 

controle. Sob o ponto de vista de uma companhia, o risco social ocorre quando um 

determinado stakeholder estratégico toma um aspecto social e faz pressão sobre a 

companhia (explorando uma vulnerabilidade), no sentido de que a companhia mude 

sua política ou abordagem no ambiente de mercado. 

Desta forma, sob o ponto de vista de risco social, o stakeholder passa a ser 

encarado como uma ameaça à companhia, e assim sendo, é fundamental que a 

companhia estabeleça um plano de ações de controle, de modo a minimizar esta 

ameaça.  

A Matriz 1 foi elaborada visando relacionar as iniciativas mapeadas, com os 

respectivos stakeholders beneficiados com a implementação das mesmas. A leitura 

desta matriz permite a visualização agregada das partes interessadas estratégicas 

atendidas pelas ações de RSC da companhia. Neste contexto, a matriz contribui para 

a identificação dos grupos de interesse mais carentes de investimentos e 

consequentemente dos principais pontos de ameaça à corporação. 

O Quadro 9 apresenta o modelo da matriz elaborada.  
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Quadro 9 – Modelo da Matriz 1 
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Partes Interessadas      

Comunidade do entorno       

Governo e sociedade      

Consumidor      

Acionista      

Força de Trabalho      

Fornecedor      

Concorrentes      

...      

n      

 

5.2.2 Matriz 2 

A Matriz 2 complementa a Matriz 1, uma vez que relaciona as principais 

iniciativas (operacionais e corporativas) de RSC da companhia com os aspectos 

geradores de impactos de SMS e sociais, identificados previamente nas planilhas de 

aspectos/impactos estratégicos de SMS e sociais. 

Da mesma forma, sob o ponto de vista de risco social, os aspectos geradores 

de impactos de SMS e sociais podem encarados como vulnerabilidades, e assim 

sendo, devem ser previstas ações de controle, de modo a minimizar a exposição às 

ameaças. 

O Quadro 10 apresenta o modelo da matriz elaborada. 
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Quadro 10 – Modelo da Matriz 2 
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Stakeholder 1      
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...
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Aspectos      

 

Esta matriz permite visualizar se as iniciativas de RSC desenvolvidas na 

companhia contribuem para o controle e a mitigação dos aspectos geradores de 

impactos de SMS e sociais em suas atividades (vulnerabilidades), assim como os 

aspectos que não estão sendo contemplados por ações de controle. 
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5.2.3 Matriz 3 

A Matriz 3 correlaciona as ações da companhia com as etapas da estratégia de 

gestão da RSC. A partir desta matriz, é possível identificar se as ações de RSC da 

companhia estão inseridas dentro de um plano estruturado de RSC. 

Empresa/ Setor 
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Etapas da estratégia de gestão da RSC      

Conformidade legal      

Criação de novos valores      

Identificação e mitigação de impactos      

Filantropia estratégica      

Responsabilidade na cadeia produtiva 

e no ciclo de vida dos produtos       

Colaboração para agendas mais amplas      

 

Esta matriz permite uma análise do estágio em que a companhia se encontra 

dentro de sua estratégia de gestão da RSC, possibilitando a priorização de iniciativas, 

no sentido de fazer uma evolução ordenada da companhia dentro de uma estratégia 

de gestão da RSC. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA 

A partir da utilização desta ferramenta, é possível fazer uma análise do 

direcionamento das ações de RSC da companhia. Esta análise permite ao tomador de 

decisão, concluir sobre: 

• De que modo as ações de RSC da companhia estão direcionadas a 

gestão efetiva de riscos sociais; 

• Em que estágio da estratégia de gestão da RSC as ações estão 

concentradas.  

Como resultado, a ferramenta fornece um panorama geral da RSC na 

companhia, servindo de subsídio para a orientação da companhia no sentido de se 

desenvolver um plano de gestão da RSC voltado para a minimização de riscos sociais 

e que obedeça a um ordenamento lógico rumo a sustentabilidade. 

A ferramenta possui um preenchimento binário (atende/não atende) o que 

impossibilita uma comparação quantitativa entre as iniciativas. 

Como se baseia em conceitos gerais da RSC, e não em elementos específicos 

do setor para a qual foi desenvolvida (distribuição de combustíveis), a metodologia é 

genérica e permite sua aplicação a empresas dos mais diferentes tamanhos e setores. 

No capítulo a seguir, será apresentado um estudo de caso da ferramenta, 

aplicada a uma das gerências da BR Distribuidora S.A..  
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6 ESTUDO DE CASO 

O Estudo de caso apresentado nesta seção foi construído a partir dos 

elementos obtidos no desenvolvimento do projeto de consultoria desenvolvido pela 

equipe LIMA/COPPE/UFRJ para a BR Distribuidora S.A., com o objetivo de trabalhar a 

responsabilidade social corporativa dentro do setor de distribuição de combustíveis. 

Tal projeto surgiu da necessidade da BR de definir uma política de RSC para a 

companhia como um todo, inexistente até o momento. Foi esta necessidade que levou 

a BR Distribuidora S.A. a assinar um contrato de prestação de serviços que visava 

fornecer subsídio para elaboração de um Plano de Ação de Responsabilidade 

Socioambiental (PRSA) pela BR com o LIMA/COPPE/UFRJ. 

O projeto foi desenvolvido ao longo de três anos, e envolveu diferentes 

atividades, melhor apresentadas nos capítulos a seguir. Vale salientar que o escopo 

do projeto não se restringe aos elementos apresentados nesta dissertação, 

incorporando outras questões como a definição de um plano de ação e ferramentas de 

inclusão dos aspectos da RSC na tomada de decisão. 

De toda forma, conforme apresentado na metodologia descrita anteriormente, o 

trabalho teve início com entendimento de setor de distribuição de derivados de 

combustíveis e no levantamento do modus operandis da companhia e da gerências 

alvo do contrato, descritos nas seções 8.1, 8.2 e 8.3 abaixo. 

Para o levantamento das informações referentes a empresa, utilizou-se como 

forma de coleta de dados o questionário, a entrevista semi-estruturada o levantamento  

bibliográfico e a própria observação.  

 

 

6.1 O SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  
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Para melhor entendimento do campo de aplicação da metodologia e do estudo 

de caso, é apresentada a seguir a estrutura do segmento de distribuição de 

combustíveis. 

Na indústria do petróleo, a distribuição é uma atividade comercial que garante a 

colocação, no mercado, dos derivados produzidos em uma refinaria. É a última fase de 

um ciclo que começa na exploração e produção do óleo bruto e termina na entrega 

dos produtos aos consumidores finais. 

Um estudo do Instituto Francês de Petróleo demonstra que, para se manterem 

competitivas, as companhias de petróleo devem manter suas atividades integradas "do 

poço ao posto". O setor de distribuição de derivados de petróleo, álcool e gás natural é 

constituído por um sistema harmônico de abastecimento, que tem início na entrega 

dos produtos pela refinaria e que termina quando eles chegam ao consumidor. Por sua 

influência na economia, é um segmento estratégico em qualquer parte do mundo. (BR, 

2007) 

A atividade de distribuição é feita em várias etapas: estocagem, movimentação 

e entrega ao grande consumidor ou revendedor. A logística envolvida para a 

distribuição do combustível inicia-se no transporte da refinaria para as bases primárias 

de distribuição, que é feito através de cabotagem, oleodutos ou por meio ferroviário. 

Das bases primárias o produto pode ser entregue diretamente ao consumidor, através 

de oleodutos para alguns grandes consumidores e transporte ferroviário, rodoviário ou 

marítimo para outros grandes consumidores ou para os postos revendedores, ou 

transferido para as bases secundárias (bases de distribuição no interior do 

país/estado) para posterior entrega aos clientes (VIEIRA, 2005). A Figura 7 ilustra um 

sistema típico de distribuição de combustíveis. 



 88 

Figura 7 - Esquema típico de um sistema de distribuição de combustíveis 

 

Fonte: Elaboração da Equipe do LIMA/PPE/COPPE/UFRJ, 2004. 

As distribuidoras trabalham em sistema de parceria com os postos 

revendedores e têm clientes que compram grandes volumes, denominados grandes 

consumidores. Segundo Silveira (1998), os principais clientes das empresas de 

distribuição são: 

• Posto Revendedor - Ponto de venda ao consumidor final. Conforme o 

tipo de contrato com a Distribuidora 

• Grandes Consumidores - Clientes que compram em grande 

quantidade diretamente da distribuidora. São grandes consumidores, 
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por exemplo: Indústrias, Governo, Empresas de transporte, 

Empreiteiras de construção civil, Empresas agro-industriais, Empresas 

de Aviação 

• Companhias Aéreas - Grandes empresas de aviação - nacionais e 

internacionais - que abastecem nas bases de abastecimento dos 

aeroportos 

• Transportadores – Revendedores - Retalhistas - TRR's - Empresas 

que compram da distribuidora e revendem diesel, óleo, querosene e 

lubrificantes a outros consumidores (empresas de pequeno e médio 

porte, condomínios, hospitais, fazendas). 

No Brasil, existe uma rede de aproximadamente 22 mil postos de 

abastecimento, 119 bases de distribuição em 74 municípios, 10 fábricas de 

lubrificantes, 200 postos de abastecimento destinados à aviação, computadas apenas 

as instalações das empresas filiadas ao SINDICOM (2005). 

Vale salientar que, a fabricação de lubrificantes, embora não possa ser 

caracterizada como atividade de transporte e distribuição, é historicamente deixada a 

cargo do segmento de distribuição dentro do setor de petróleo uma vez que diversas 

empresas do setor têm entre seus ativos fábricas de lubrificantes. 

No País, as distribuidoras vêm incorporando também, em seus postos de 

abastecimento, lojas de conveniência. Esse setor tem uma dinâmica própria, diferente 

do processo de distribuição de combustíveis, se aproximando mais do setor de varejo 

de alimentos. 

O grande número de atividades envolvidas no setor e os possíveis impactos 

destas atividades em seus diferentes stakeholders, faz da RSC um ponto chave no 

setor de distribuição de combustíveis. 
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Desta forma, dentre os aspectos de RSC que desafiam o setor de distribuição 

de combustíveis pode-se citar: 

• Os riscos de acidentes e as emissões de gases de efeito estufa do setor 

de transporte; 

• As questões trabalhistas associadas às atividades de produção de 

álcool; 

• O manuseio e armazenamento de grandes quantidades de produtos 

tóxicos e inflamáveis próximos a comunidades carentes; 

• Os passivos ambientais acumulados durante anos nas bases terminais 

e postos de abastecimento; 

• A imagem das empresas distribuidoras associados aos caminhões e 

postos muitas vezes geridos por terceiros. 

Tais exemplos deixam clara a importância do engajamento do setor de 

distribuição à Responsabilidade Social Corporativa. 

6.2 A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Petrobras Distribuidora foi criada no dia 12 de novembro de 1971, e dedica-se 

principalmente à distribuição e comercialização no varejo no Brasil de óleo diesel, 

gasolina, óleo combustível, querosene de avião, lubrificantes e outros produtos 

derivados de petróleo, gás natural e álcool combustível.  

Subordinada ao Ministério de Minas e Energia e classificando-se entre as 

entidades de administração indireta do Governo Federal, a Petrobras Distribuidora tem 

por objetivo, além da distribuição, do comércio e da industrialização de produtos de 

petróleo e derivados, atividades de importação e exportação.  
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A BR é a maior companhia de distribuição e comercialização de combustíveis e 

derivados de petróleo da América Latina. Sendo a segunda maior empresa do Brasil, a 

Petrobras Distribuidora S.A. somente é menor que a sua controladora, a Petróleo 

Brasileiro S.A. – Petrobras. 

A Petrobras Distribuidora S.A. possuía em 2004 uma rede de 7.593 postos de 

serviços, sendo 632 postos de sua rede, dos quais 12 são postos escola, enquanto 

outros 6.961 são de propriedade de terceiros. Possui também mais de 10.200 grandes 

clientes e uma tancagem total de 1,034 milhões de m³, distribuídas em 116 unidades, 

movimentando 3,17 milhões de m³ de produtos por mês. (VIEIRA, 2005) 

A capacidade competitiva da BR é suportada por processos logísticos que 

permitem a operação da maior rede de distribuição de combustíveis e lubrificantes do 

Brasil, com oito centros coletores de álcool (arrendados da Petrobras), quatro 

depósitos de Supply, instalações em 102 aeroportos e 80 bases/terminais 

estrategicamente localizados para a colocação dos produtos Petrobras.  

A BR tornou-se uma empresa de capital fechado, totalmente integralizado pela 

Petróleo Brasileiro S.A., em 05 de fevereiro de 2003, por decisão do Conselho de 

Administração da Petrobras. (VIEIRA, 2005) 

A força de trabalho da BR, em 2005 era composta de 7.909 pessoas, sendo 

3.783 empregados próprios e 394 empregados cedidos de outras empresas do 

Sistema Petrobras ou órgãos públicos, complementada por 3.732 empregados de 

empresas prestadoras de serviços.(VIEIRA, 2005)  

A estrutura hierárquica da Petrobras Distribuidora está ilustrada na Figura 8 a 

seguir: 

Figura 8 - Estrutura Geral da Petrobras Distribuidora 
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Fonte: Petrobras Distribuidora, 2005. 

 

Os órgãos e Gerências que aparecem no organograma têm como função, 

numa rápida descrição: 

• Presidente (PRD): Responsável pela direção e coordenação dos 

trabalhos da Diretoria Executiva e pela gestão das funções corporativas. 

• Ouvidoria: Ouvir, analisar e relatar, de forma independente e crítica, as 

manifestações dos clientes, consumidores e revendedores, bem como 

da força de trabalho da Companhia. 

• Gerência de Recursos Humanos (GRH): Planejar, orientar e executar o 

conjunto de ações de suporte à gestão dos recursos humanos da 

Companhia. 
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• Gerência de Processos de Gestão (GPG): Promover e controlar o 

desenvolvimento, a implantação e a atualização de métodos de gestão 

da Cia. e liderar o processo de padronização de procedimentos. 

• Gerência de Novos Negócios (GNN): Coordenar os projetos de novos 

negócios da Companhia. 

• Gabinete do Presidente (GAPRE): Otimizar a gestão da área de contato 

do PRD, responder pela interface com as demais gerências da área e, 

também, pela coordenação de assuntos tais como segurança 

empresarial, secretaria geral e relações governamentais. 

• Gerência de Planejamento (GPL): Orientar, executar e integrar o 

conjunto de ações relativas ao Planejamento Corporativo da BR através 

da coordenação da estratégia corporativa, do orçamento, da avaliação 

do desempenho empresarial, do alinhamento e aprimoramento 

organizacional e da realização de estudos e análises econômicas e de 

mercado. 

• Gerência de Comunicação (GCO): Orientar, coordenar, executar e 

avaliar as atividades relativas à comunicação, patrocínios, gestão da 

marca e publicidade da BR. 

• Gerência Jurídica (GJD): Orientar e prestar serviços de natureza 

jurídica no âmbito da Companhia. 

• Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (GSMS): Planejar, 

orientar e coordenar o conjunto de ações relativas à gestão de SMS no 

âmbito da Companhia. 

• Gerência de Relações Institucionais e Regulação (GEREG): Coordenar 

o conjunto de ações relativas à representatividade da BR junto aos 

órgãos reguladores. 
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• Diretor da Rede de Postos de Serviço (DRPS): Responsável por 

conduzir e obter os melhores resultados relativos aos negócios 

realizados com a Rede Automotiva atendida pela BR. O DRPS trabalha 

com cinco Gerências comerciais regionais de Automotivos: Gerência de 

Automotivos 1 (GAT- 1), 

• Gerência de Automotivos 2 (GAT- 2), Gerência de Automotivos 3 (GAT- 

3), Gerência de Automotivos 4 (GAT- 4) e Gerência de Automotivos 5 

(GAT- 5) – Órgão Temporário. Elas devem promover e estimular a 

venda de combustíveis, lubrificantes e produtos de conveniência na 

rede de postos da BR. 

• Gerência Corporativa da Rede de Postos (GCRP): Oferecer as 

condições para uma gestão integrada da Rede Automotiva 

incorporando o Planejamento, Marketing, Prospecção de Novos 

Negócios, Suporte Tecnológico e Produtos Automotivos, garantindo a 

Segurança, a Saúde e o respeito ao Meio Ambiente. 

• Diretor de Mercado Consumidor (DMCO): Responsável por conduzir e 

realizar a gestão integrada do mercado consumidor da BR.  

• Gerência de Grandes Consumidores (GGC): Comercializar 

combustíveis, lubrificantes e prestar serviços associados em todos os 

segmentos de atuação no mercado de grandes consumidores da BR. 

• Gerência de Produtos de Aviação (GPA): Comercializar produtos de 

aviação, bem como, prestar serviços a revendedores e clientes. 

• Gerência de Produtos Químicos (GPQ): Desenvolver, distribuir e 

comercializar produtos químicos e serviços para a indústria química e 

do petróleo. 
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• Gerência de Soluções Energéticas (GSE): Desenvolver, comercializar e 

implantar soluções energéticas para os clientes da Companhia e operar 

a distribuição de Gás Natural canalizado no Espírito Santo. 

• Gerência de Comercialização de Asfaltos (GCA): Comercializar asfaltos, 

emulsões e produtos correlatos e prestar serviços associados. 

• Diretor de Operações & Logística (DIOL): Responsável pela gestão 

integrada das atividades relativas à cadeia de Suprimento, Logística e 

Operações da BR. 

• Gerência Industrial (GEI): Desenvolver, industrializar e disponibilizar 

lubrificantes e isolantes para os mercados nacional e internacional. 

• Gerência de Operações (GOP): Receber, armazenar, movimentar e 

entregar produtos comercializados pelas unidades de negócio da BR. 

• Gerência de Preços (GEP): Gerenciar o processo de formação de 

preços da Companhia. 

• Gerência de Logística (GLOG): Projetar e administrar os sistemas de 

fluxo de produtos comercializados pela Companhia. 

• Gerência de Suprimento (GSUP): Negociar o suprimento de produtos 

combustíveis líquidos junto aos fornecedores da BR. 

• Diretor Financeiro e de Serviços (DFIS): Responsável pelas atividades 

de Finanças e Serviços compartilhados pelas áreas da BR, 

concentrando esforços na gestão dos recursos financeiros da 

Companhia e na prestação de serviços que contribuam para o resultado 

dos Negócios. 

• Gerência de Administração e Planejamento Tributário (GAPT): Executar 

o planejamento e a administração tributária da Companhia. 

• Gerência de Tecnologia da Informação (GTI): Desenvolver sistemas e 

dar suporte aos usuários de Tecnologia da Informação da Companhia. 
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• Gerência de Operações Financeiras (GOF): Promover a gestão dos 

recursos financeiros, concessão de crédito e avaliação da 

financiabilidade da Companhia. 

• Gerência de Contabilidade e Controle (GCON): Planejar, coordenar, 

normalizar e executar o conjunto de atividades relacionadas com o 

controle patrimonial, contábil-societário e gerencial da Companhia. 

• Gerência de Serviços Gerais (GSG): Prestar serviços gerais aos órgãos 

da Companhia. 

• Gerência de Contratação de Bens e Serviços (GCBS): Planejar, orientar 

e executar as atividades relativas a contratos, compras e licitações na 

BR. 

• Gerência de Engenharia (GEN): Prestar serviços de engenharia e 

intervenção de manutenção programada a todos os clientes internos da 

Companhia. (VIEIRA, 2005) 

Com base na descrição, pode-se concluir que cada uma das gerências possui 

sua própria função e característica e, desta forma, é correto esperar que cada uma 

delas possua seus próprios desafios e oportunidades do ponto de vista da RSC. 

De acordo com o contrato assinado entre as partes, o projeto desenvolvido 

pelo LIMA/COPPE/UFRJ para a BR Distribuidora S.A., em sua primeira fase, 

consideria as gerências operacionais responsáveis pelos segmentos que fazem parte 

da cadeia de distribuição (suply-chain) e atividades inerentes à mesma, como 

transporte e o armazenamento de álcool e de produtos de derivados de petróleo. 

Porém, devido a grande influência das ações das gerências corporativas nas 

gerências operacionais, algumas gerências corporativas foram inseridas no escopo do 

projeto. 
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Desta forma, a metodologia apresentada neste trabalho foi aplicada a 11 

gerências dentro da BR Distribuidora S.A.. Deste total, cinco eram gerências 

operacionais e a seis gerências corporativas. 

Quadro 11 – Gerências sobre as quais a metodologia foi aplicada 

Gerências Operacionais Gerências Corporativas 

Gerência de Automotivos (GAT) Gerência de Planejamento (GPL) 

Gerência de Produtos de Aviação (GPA) Gerência de Recursos Humanos (GRH) 

Gerência de Operações (GOP) Gerência de Comunicação (GCO) 

Gerência de Grandes Consumidores (GGC) Ouvidoria 

Gerência de Logística (GLOG) Gerência Jurídica (GJD) 

--------- 
Gerência de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde (GSMS) 

 

Dentre estas gerências, a Gerência de Operações (GOP) é apresentada no 

estudo de caso, por sua forte influência, não só com as demais atividades da 

companhia, mas também nos diferentes stakeholders da companhia, como será 

apresentado a seguir. 

 

6.3 GERÊNCIA DE OPERAÇÕES – GOP 

A Gerência de Operações (GOP) está subordinada à Diretoria de Mercado 

Consumidor (DMCO) e é responsável por receber, armazenar, movimentar e entregar 

produtos comercializados pelas unidades de negócio da BR. Desta forma, é função da 

GOP operar os terminais e as bases da BR Distribuidora S.A.. 

Dentro do processo de distribuição de combustíveis, os produtos das refinarias 

e usinas são transferidos para os terminais e bases, onde ocorre o armazenamento, a 
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aditivação de alguns produtos e o suprimento dos meios de transporte. Dos terminais 

e bases de distribuição, os produtos seguem para seus clientes.  

O Quadro 12 abaixo apresenta o número de unidades administradas pela GOP. 

Quadro 12 - Número de Unidades por Região Geopolítica 

Unidades (n°°°°) 
Região 

Terminais Bases Outras unidades Total 

Norte 3 6 4 13 

Nordeste 6 10 7 23 

Centro 4 8 11 23 

Leste 3 1 4 8 

Sudeste 6 7 10 23 

Total 90 

Fonte: Petrobras Distribuidora, 2004. 

Os terminais e as bases são atendidos por diferentes modalidades de 

transporte, tais como oleodutos, navegação de cabotagem, ferrovias e rodovias. 

As grandes quantidades de produtos tóxicos e inflamáveis, a proximidade de 

alguns terminais e bases de comunidades carentes, a grande interação com diferentes 

fornecedores de produtos e serviços, incluindo-se aí as usinas de açúcar e álcool e 

empresas transportadoras, fazem da RSC um ponto crítico para a GOP. 

Após o levantamento do modus operandis do setor, da companhia e das 

gerências alvo do estudo, passou-se ao segundo nível da metodologia que envolve o 

levantamento dos aspectos e impactos de SMS e social, a identificação das partes 

interessadas estratégicas da companhia, a definição dos princípios norteadores e 

identificação das iniciativas de RSC da companhia, que no desenvolvimento do projeto 

ocorreram de forma concomitante. 
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6.3.1 - Levantamento dos aspectos/impactos de SMS e Sociais 

para cada um dos segmentos/atividades finalísticas; 

Como dito anteriormente, a metodologia desenvolvida buscou utilizar e/ou 

adaptar as ferramentas já utilizadas pelas companhias como forma de facilitar o 

adesão da empresa a gestão RSC. 

Desta forma, o levantamento de aspectos/impactos de SMS e Sociais partiu da 

utilização das planilhas de LAI de SMS já utilizadas na GOP, o que facilitou bastante o 

trabalho.  

Com relação aos aspectos/impactos sociais, foi necessário um 

acompanhamento mais próximo por parte da equipe LIMA/COPPE/UFRJ, uma vez 

que esta etapa envolvia a introdução de novos conceitos, apesar das planilhas 

apresentarem uma estrutura bastante semelhante as já utilizadas pela gerência. 

O fato de grande parte das unidades da GOP se localizarem em áreas de 

atenção social fez necessárias visitas de campo para um levantamento adequado dos 

aspectos sociais. 

Segue abaixo as planilhas de aspectos/impactos de SMS e sociais elaboradas 

para a gerência. 
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Quadro 13 - Levantamento de aspectos geradores e impactos de SMS estratégicos e efeitos econômicos da atividade-fim Terminais e 
Bases 

SEGMENTO/ATIVIDADE-FIM TERMINAIS E BASES 

AMBIENTAL SOCIAL ECONÔMICO 

ASPECTO 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

IMPACTO 

C
LA

S
S

E
 

Á
R

E
A

 A
FE

TA
D

A
 

EFEITO 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 

C
LA

S
S

E
 

A
G

E
N

TE
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

Emissões evaporativas (VOC) R 
Alteração da qualidade do ar 

Alteração da biodiversidade 

A 

 

A 

L 

 

L 

Efeito na saúde humana A FT, CO 

Danos à saúde humana 

 

Alteração da produção/ 
produtividade 

A 

 

A 

A 

 

I 

Alteração dos recursos 
hídricos A L/R Gastos potenciais com multas e 

processos A I 

Alteração da biodiversidade A L Gastos potenciais provenientes de 
incidentes/ acidentes A I Geração e descarte de efluentes R 

Alteração das condições do 
solo A L 

Efeito na saúde humana A CO 

Gastos para prevenção e tratamento 
das operações rotineiras/ acidentais A E 

Alteração dos recursos 
hídricos A L/R Gastos potenciais com multas e 

processos A I 

Gastos potenciais provenientes de 
incidentes/ acidentes A I Geração e disposição de resíduo R 

Alteração das condições do 
solo A L 

Efeito na saúde humana A CO 

Gastos para prevenção e tratamento 
das operações rotineiras/ acidentais A E 
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SEGMENTO/ATIVIDADE-FIM TERMINAIS E BASES  

AMBIENTAL SOCIAL ECONÔMICO 

ASPECTO 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

IMPACTO 

C
LA

S
S

E
 

Á
R

E
A

 A
FE

TA
D

A
 

EFEITO 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 

C
LA

S
S

E
 

A
G

E
N

TE
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

Alteração dos recursos 
hídricos  A L/R Efeito na saúde humana A FT, CO Gastos potenciais com multas e 

processos A I 

Alteração das condições do 
solo A L Gastos potenciais provenientes de 

incidentes/ acidentes A I 

Gastos para prevenção e 
tratamento das operações 
rotineiras/ acidentais 

A E 

Danos à saúde humana A A 

Vazamento de produtos (tanques, 
tubulações, balsas-tanques, mangotes, 
flanges, etc.) 

A 

Alteração da biodiversidade A L 

Efeito na qualidade de vida A CO 

Efeito na produção/ produtividade  A I 

Gastos potenciais com multas e 
processos A I 

Morte, ferimentos, 
queimaduras e lesões 

A 

 

FT, CO 

 
Danos à saúde humana A A 

Gastos potenciais com multas e 
processos A A 

Efeito na produção/ produtividade  A A 

Imagem da empresa A I 

Incêndio ou explosão A 
Alteração das condições do 
solo 

Alteração da biodiversidade 
A L 

Efeito na saúde humana  
A 

 

FT, CO 

 

Perda de patrimônio A A 
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SEGMENTO/ATIVIDADE-FIM TERMINAIS E BASES 

AMBIENTAL SOCIAL ECONÔMICO 

ASPECTO 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

IMPACTO 

C
LA

S
S

E
 

Á
R

E
A

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 

C
LA

S
S

E
 

A
G

E
N

TE
 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

Trabalho em condições insalubres e/ou 
em situações perigosas R/A - - - 

Ferimentos, queimaduras e 
lesões 

 

Efeitos na saúde humana 

A 

 

 

A 

FT 

 

 

FT 

Danos à saúde humana 

 

Efeitos na produção/ 
produtividade 

A 

 

A 

I 

 

I 

FT, CO Gastos potenciais com multas e 
processos A I Morte, ferimentos, 

queimaduras e lesões 

  
A 

 Danos à saúde humana A A 

Gastos potenciais com multas e 
processos A A 

Efeito na produção/ produtividade A A 

Tráfego de caminhões na vizinhança R 

Alteração da 
qualidade do ar 

 

 

 

 

 

 

Poluição sonora 

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

L 

Efeito na saúde humana  A FT, CO 

Imagem da empresa A I 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2006. 

SITUAÇÃO OPERACIONAL: Rotineira (R ), Não Rotineira (NR), Acidental (A) 
CLASSE: Adverso (A), Benéfico (B)         ÁREA AFETADA: Local (L), Regional (R), Global (G) 
População Afetada: 
Força de Trabalho (FT), Fornecedores (F), Clientes (C), Comunidade (CO), Consumidor (CF), Sociedade (S) 
       AGENTE ECONÔMICO: Interno ( I), Externo ( E), Ambos (A) 
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Passo 2 - Levantamento dos aspectos geradores e impactos sociais, e seus efeitos econômicos.  

Quadro 14 - Levantamento de aspectos geradores e impactos sociais da atividade-fim Terminais e Bases 

SEGMENTO / ATIVIDADE-FIM TERMINAIS E BASES 

PARTES INTERESSADAS 

C
A

TE
G

O
R

IA
 D

E
 

A
S

P
E

C
TO

 
S

O
C

IA
L 

G
E

R
A

D
O

R
 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

P
R

O
C

E
D

Ê
N

C
IA

 

IMPACTO SOCIAL 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

E
FE

IT
O

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

C
LA

S
S

E
 EFEITO  

ECONÔMICO 

(BR) 

 

C
LA

S
S

E
 

Remuneração 
(salários e 
benefícios) 

R D 

Alteração na qualidade de vida 
 
Alteração na geração de renda 
 
Alteração na satisfação do 
trabalhador 

A /B 
 

A/ B 
 

A/ B 

I 
 
I 
 
I 

- - 

Efeito na produção/ 
produtividade  
Efeito na imagem da 
empresa 

A/B 
 

A/B 

Critérios de 
admissão R D 

 

Alteração na qualidade de vida 
local 
Geração de renda local 
Geração de emprego local 

A/ B 
 
 

A /B 
 

A/ B 

A 
 
 

A 
 

A 

- - 

Efeito na produção/ 
produtividade  
Efeito na imagem da 
empresa  

A/B 
 

A/B 

Critérios de 
demissão R D 

Alteração na qualidade de vida 
Alteração na empregabilidade 
Alteração na auto-estima 

A/ B 
 

A/ B 
 

A/ B 

I 
 
I 
 
I 

- - 

Efeito na produção/ 
produtividade  
Gastos potenciais 
com multas e 
processos 
Efeito na imagem da 
empresa 

A/B 
 

A 
 
 

A/B 

1) Força de trabalho 
1.1) Empregado próprio 
1.2) Empregado de empresa 

contratada 

Qualificação e 
capacitação 
profissional 

R D Alteração da empregabilidade A /B 
 I Qualidade 

Ambiental A/ B Efeito na produção/ 
produtividade  A/B 
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SEGMENTO / ATIVIDADE-
FIM TERMINAIS E BASES 

PARTES INTERESSADAS CATEGORIA DE ASPECTO 
SOCIAL GERADOR 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

P
R

O
C

E
D

Ê
N

C
IA

 

IMPACTO SOCIAL 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 
AMBIENTAL 

C
LA

S
S

E
 EFEITO  

ECONÔMICO 

(BR) C
LA

S
S

E
 

Diversidade (gênero, raça, 
idade, portadores de 
deficiência) 

R D Alteração na qualidade de 
vida A/ B I - - Efeito na imagem da 

empresa A/B 
1) Força de trabalho 

1.1) Empregado próprio 

1.2) Empregado de 
empresa 
contratada Sistema de Reconhecimento R D Alteração na qualidade de 

vida A/ B I - - Efeito na imagem da 
empresa A/B 

Trabalho infantil na cadeia 
produtiva R I 

Erradicação do trabalho 
infantil 

Alteração nas condições de 
vida das crianças (educação 
e saúde) 

A/ B 

A/ B 

E 

E 
- - Efeito na imagem da 

empresa A/B 

Trabalho escravo R I 

Erradicação do trabalho 
escravo 

Alteração nas condições de 
vida dos locais onde opera 

A/ B 

 

A/ B 

E 

 

E 

- - Efeito na imagem da 
empresa A/B 

2) Fornecedores 

(refinarias da Petrobras, 
Transpetro e petroquímicas, 
equipamento e 
manutenção, GLOG) 

Diálogo com fornecedores 

(visando otimizar o processo 
produtivo e o atendimento de 
demandas ambientais e 
sociais) 

R D 
Alteração no 
desenvolvimento sócio-
econômico local 

A/ B E Qualidade 
Ambiental A/B 

Efeito na imagem da 
empresa 

Efeito na rentabilidade 
da empresa  

A/B 

 

A/B 

3) Clientes 

(gerências da BR: GAT, 
GPA, GGC e; congêneres) 

Excelência no atendimento 
(qualidade do produto e 
serviço, prazo de entrega) 

R D 

Alteração no 
desenvolvimento sócio-
econômico dos consumidores 
finais 

A/ B E Qualidade 
Ambiental A/B 

Efeito na imagem da 
empresa 

Efeito na rentabilidade 
da empresa 

A/B 

 

A/B 
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SEGMENTO /  
ATIVIDADE-FIM 

TERMINAIS E BASES 

PARTES 
INTERESSADAS 

CATEGORIA DE 
ASPECTO SOCIAL 

GERADOR 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

P
R

O
C

E
D

Ê
N

C
IA

 

IMPACTO SOCIAL 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 
AMBIENTAL 

C
LA

S
S

E
 EFEITO ECONÔMICO 

(BR) 

 C
LA

S
S

E
 

Gerenciamento dos 
impactos da unidade na 
comunidade 

R D 
Alteração no 
desenvolvimento sócio 
econômico local 

A/ B E Qualidade 
Ambiental A/B 

Efeito na imagem da 
empresa 

 

Efeito na rentabilidade da 
empresa 

A/B 

 

 

A/B 

Gerenciamento dos 
impactos da comunidade 
na unidade 

R I Alteração na qualidade 
de vida do entorno A/ B E Qualidade 

Ambiental A/B 

Efeito na rentabilidade da 
empresa  

Efeito na imagem da 
empresa 

A/B 

 

A/B 

Diálogo com 
organizações locais 
(organizações 
comunitárias, ONGs, 
entidades públicas) 

R D 
Alteração no 
desenvolvimento 
sócio-econômico local 

A/ B E - - 

Efeito na imagem da 
empresa  

Gastos potenciais com 
obrigações de 
conformidade legal 
(licença) 

A/B 

 

A 

4) Comunidade do entorno 

Ação social da empresa 
na comunidade local 

(apoio / desenvolvimento 
de projetos sociais em 
áreas como educação, 
saúde, habitação, 
esportes, geração de 
trabalho e renda)  

R D 

Alteração das 
situações de pobreza 
e exclusão social da 
comunidade 

Alteração no 
desenvolvimento 
social local  

A/ B 

 

 

A/ B 

E 

 

 

E 

- - 

Efeito na imagem da 
empresa 

 

Gastos potenciais com 
obrigações de 
conformidade legal 
(licença) 

A/B 

 

 

A 
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SEGMENTO / 
ATIVIDADE-FIM TERMINAIS E BASES 

PARTES 
INTERESSADAS 

CATEGORIA DE 
ASPECTO SOCIAL GERADOR 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

P
R

O
C

E
D

Ê
N

C
IA

 

IMPACTO SOCIAL 

C
LA

S
S

E
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 
A

FE
TA

D
A

 

EFEITO 
AMBIENTAL 

C
LA

S
S

E
 

EFEITO ECONÔMICO 
(BR) 

 C
LA

S
S

E
 

5) Governo 

Diálogo com as diversas instâncias do 
Poder Público local 
(apoio na elaboração de programas 
para desenvolvimento local e regional, 
além de regulamentos e normas) 

R D/I 

Alteração na qualidade de 
vida do entorno 
Alteração no 
desenvolvimento sócio-
econômico 

A/B 
 
 

A/B 

E 
 
 

E 

Qualidade 
Ambiental A/B 

Efeito na imagem da 
empresa 
 
Gastos potenciais com 
obrigações de 
conformidade legal 
(licença) 

A/B 
 
 

A 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2006. 

SITUAÇÃO OPERACIONAL: Rotineira (R ), Não Rotineira (NR), Acidental (A) 
CLASSE: Adverso (A), Benéfico (B)         ÁREA AFETADA: Local (L), Regional (R), Global (G) 
POPULAÇÃO AFETADA: 
Força de Trabalho (FT), Fornecedores (F), Clientes (C), Comunidade (CO), Consumidor (CF), Sociedade (S) 
AGENTE ECONÔMICO: Interno ( I), Externo ( E), Ambos (A)  

 

A partir destas planilhas, pode-se concluir que: 

• A existência de levantamentos detalhados de aspectos e impactos de SMS nas unidades subordinadas a esta gerência facilitou bastante o 

trabalho. 

• Como a gerência possui grande parte dos Terminais e Bases em áreas de atenção social, foram necessárias visitas de campo para o 

levantamento dos aspectos e impactos sociais, assim como a compreensão da real situação no local. 

• O relacionamento já desgastado entre alguns Terminais e Bases e as comunidades do entorno fizeram do levantamento de aspectos 

impactos sociais um ponto chavedo projeto.  
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6.3.2 - Identificação das partes interessadas estratégicas da 

companhia, bem como mapeadas as iniciativas de RSC das 

gerências voltadas para estas partes interessadas; 

Em um primeiro momento, o levantamento das partes interessadas 

estratégicas para a companhia foi feito com base na bibliografia e com base no público 

alvo das ações desenvolvidas pela gerência. 

Em um segundo momento, os stakeholders estratégicos foram definidos a 

partir do levantamento das informações específicas de cada gerência e do melhor 

entendimento dos aspectos/impactos de cada uma destas gerências sobre os 

diferentes atores sociais. 

Desta forma os seguintes stakeholders foram considerados para a Gerência de 

Operações da BR Distribuidora, além dos shareholders: 

• acionistas: Petrobras; 

• clientes: pessoas jurídicas que adquirem o produto, tais como 

combustível, lubrificante, etc., diretamente da companhia para consumo 

próprio (ex: postos de gasolina, grandes consumidores, etc.); 

• comunidade do entorno: população beneficiada e/ou diretamente 

afetada pelas atividades da companhia no entorno. Observa-se que 

esta não necessita ser residente na área de influência da unidade 

organizacional da GOP (ex: pessoas da comunidade atropeladas em 

função do tráfego de caminhões pesados no entorno/ nas proximidades 

de um terminal); 

• consumidores: pessoas físicas que adquirem os produtos da BR para 

seu consumo (ex. clientes que abastecem em postos de serviços); 



 108 

• fornecedores: agentes que prestam serviços e/ou vendem produtos 

para a companhia. São exemplos de categorias de fornecedores: as 

refinarias da Petrobras, a Transpetro, outras gerências, petroquímicas e 

usinas de álcool, além de fornecedores de equipamento e manutenção, 

dentre outros; 

• força de trabalho da companhia: funcionários e empregados de 

empresas contratadas; 

• governo e sociedade: todas as instâncias de governo e população 

indiretamente afetada pelas atividades da companhia, respectivamente; 

• �concorrentes: demais empresas distribuidoras de derivados de petróleo. 

Não obstante, é recomendável que, periodicamente, esta lista seja revista, com 

base na percepção das mudanças de poder dos stakeholders, que podem representar 

ameaça para a empresa.  

 

6.3.3 Definição dos princípios norteadores para o Plano de 

Responsabilidade Social Corporativa; 

Como dito anteriormente, uma estratégia de gestão da RSC de uma companhia 

deve corresponder a um conjunto coerente, inspirado em premissas, princípios, 

diretrizes e recomendações bem definidas, sendo levados à prática de forma 

sistemática e ordenada. 

No projeto originalmente desenvolvido e aplicado à BR foram definidos três 

princípios norteadores para um Plano de RSC, definidos de forma intuitiva e com base 

nas necessidades da companhia e na experiência da equipe LIMA/COPP/UFRJ: 

• Cumprimento legal. 
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• Atendimento às demandas relevantes das partes interessadas 

estratégicas.  

• Atendimento aos princípios nacionais e internacionais de 

responsabilidade social corporativa aos quais a empresa e sua holding 

são signatárias. 

Porém, com base na bibliografia apresentada no Capítulo 4, o presente 

trabalho faz aprimoramento metodológico, definindo os seguintes princípios 

norteadores para uma estratégia de gestão da RSC. 

1. Conformidade legal 

2. Criação de novos valores 

3. Identificação e mitigação de impactos 

4. Filantropia estratégica 

5. Responsabilidade na cadeia produtiva e no ciclo de vida dos produtos  

6. Colaboração para agendas mais amplas 

 

6.3.4 - Levantamento das ações iniciativas de RSC da 

companhia; 

O levantamento das iniciativas em cada gerência foi feito com base em 

entrevistas com os gerentes e com base nas observações de campo. 

Neste levantamento, não foram consideradas iniciativas pontuais, esporádicas 

e não sistematizadas. Também não foram consideradas iniciativas de cunho 

estritamente mercadológico e comercial, como o lançamento de novos produtos e 

serviços. 
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Com objetivo de evitar dupla contagem, as iniciativas das gerências 

corporativas com impacto sobre as gerências operacionais não foram consideradas 

para a gerência operacionais. 

Até o momento da elaboração deste trabalho, salvo algumas exceções, a 

adoção ou não de iniciativas de RSC pelas gerências operacionais da BR Distribuidora 

S.A. eram de responsabilidade da própria gerência. 

Com relação à GOP, em sua maioria, as iniciativas de RSC são pontuais em 

alguns terminais e bases, e não sistematizadas. Outras iniciativas implantadas partem 

das gerências corporativas, principalmente, da gerência de SMS. 

Com relação ao mapeamento das iniciativas nesta gerência, foram 

identificadas: “Plano de Segurança de Transporte (contingência)”, “Programa de 

Integridade e Confiabilidade de Instalação” e “Programa das Regras Cardinais”, 

entretanto, não foram fornecidas informações detalhadas acerca destas duas últimas 

iniciativas para o preenchimento e análise das matrizes. (Quadro 15, Quadro 16 e 

Quadro 17) 

Vale deixar o registro de que, apesar desta gerência específica não ter a RSC 

como prioridade, evidenciado pela falta de iniciativas e pela análise apresentada a 

seguir, este comportamento não é generalizado para companhia, uma vez que durante 

o projeto foram encontradas diversas gerências com iniciativas bem estruturadas e 

com conceitos da RSC bastante consolidados. 

Esta gerência foi escolhida para ilustrar o estudo de caso por se tratar de uma 

gerência estratégica para a companhia e por possibilitar a análise da metodologia por 

meio das lacunas deixadas por falta de ações específicas de RSC. 
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6.3.5 Elaboração do diagnóstico da RSC da companhia, a partir de matrizes de cruzamento; 

Levantadas todas as informações, inicia-se agora o cruzamento destas informações com os parâmetros de análise. O Quadro 15 

abaixo apresenta o cruzamento das ações de RSC da gerência com as partes interessadas estratégicas identificadas para a 

gerência. 

Quadro 15 - Matriz 1 - Mapeamento e análise das iniciativas da Gerência de Operações - GOP 

GOP 
Plano de  

Segurança de Transporte 

(contingência) 

Programa de  

Integridade e Confiabilidade 

de Instalação 

Programa das 

Regras Cardinais 

Partes Interessadas     

Comunidade do entorno �   

Governo  �   

Consumidor    

Cliente �   

Acionista �   

Força de trabalho �   

Fornecedores �   



 112 

Concorrência    

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2006. 

 

Análise da Matriz 1 

• Informações adicionais com relação às iniciativas “Programa de Integridade e Confiabilidade de Instalação” e “Programa das Regras 

Cardinais” são necessárias; 

• Plano de Segurança de Transporte da gerência têm uma atuação bem distribuída sobre suas diferentes partes interessadas, apesar de 

atuar de forma indireta na grande maioria deles; 

• Plano de Segurança de Transporte é voltado principalmente para a atividade de transporte, trazendo apenas benefícios indiretos para a 

maioria dos stakeholders identificados; 

• Considerando o número e as características dos fornecedores da gerência, pode-se concluir que as ações relacionadas a este 

stakeholder são insipientes, sobretudo quando se considera as usinas de álcool e suas práticas trabalhistas; 

• Dado que uma boa parte das bases e terminais se encontra próximo a áreas de atenção social, as comunidades do entorno destas 

unidades requerem ações específicas, o que não foi identificado; 

A Matriz 2 apresentada no quadro Quadro 16 mostra o cruzamento da das ações mapeadas com os aspectos de SMS e social 

identificados para a gerência. 
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Quadro 16 – Matriz 2 - Mapeamento e análise das iniciativas da Gerência de Operações - GOP 

GOP 

Plano de  

Segurança de Transporte 

(contingência) 

Programa de  

Integridade e Confiabilidade 

de Instalação 

Programa das 

Regras Cardinais 

Aspecto de SMS    

Emissões evaporativas (VOC)    

Geração e descarte de efluentes    

Geração e disposição de resíduo    

Vazamento de produtos     

Incêndio ou explosão    

Trabalho em condições insalubres e/ou situações perigosas    

Tráfego de caminhões na vizinhança    

Aspecto social    
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GOP 

Plano de  

Segurança de Transporte 

(contingência) 

Programa de  

Integridade e Confiabilidade 

de Instalação 

Programa das 

Regras Cardinais 

Força de Trabalho    

Remuneração     

Critérios de admissão    

Critérios de demissão    

Qualificação e capacitação profissional     

Diversidade     

Sistema de Reconhecimento     

Fornecedores    

Trabalho infantil na cadeia produtiva     

Trabalho escravo    

Diálogo com fornecedores    

Clientes    

Aspecto social    
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GOP 

Plano de  

Segurança de Transporte 

(contingência) 

Programa de  

Integridade e Confiabilidade 

de Instalação 

Programa das 

Regras Cardinais 

Qualidade no atendimento    

Comunidade do entorno    

Gerenciamento dos impactos da unidade na comunidade    

Gerenciamento dos impactos da comunidade na unidade    

Diálogo com organizações locais    

Ação social da empresa na comunidade local    

Governo    

Diálogo com as diversas instâncias do Poder Público local    

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2006. 

 

Análise da Matriz 2 

• As ações identificadas não atuam nos aspectos de SMS e Sociais, diretamente associados às atividades da GOP; 
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Por fim, o Quadro 17 apresenta a Matriz 3 que faz o cruzamento das iniciativa identificadas com os princípios norteadores definidos 

para a companhia.  

Matriz 3 - Mapeamento e análise com relação a estratégia de gestão da RSC  

Quadro 17 - Matriz 1 - Mapeamento e análise das iniciativas da Gerência de Logística - GOP 

GOP 
Plano de  

Segurança de Transporte  

(contingência) 

Programa de  

Integridade e Confiabilidade  

de Instalação 

Programa das  

Regras Cardinais 

Princípios Norteadores    

Conformidade legal �   

Criação de novos valores    

Identificação e mitigação de impactos �   

Filantropia estratégica    

Responsabilidade na cadeia produtiva e no ciclo de vida dos produtos  �   

Colaboração para agendas mais amplas    

 

Análise da Matriz 3 

• O “Plano de Segurança de Transporte” atua, sobretudo, na conformidade legal e na mitigação dos impactos associados ao transporte 

de combustíveis. 
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• Considerando o posicionamento de suas ações com relação aos princípios norteadores, conclui-se que a GOP encontra-se em um 

estágio bastante inicial com relação à RSC; 
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6.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA 

Conforme apresentado anteriormente, a metodologia para orientação de iniciativas 

desenvolvida permite: 

• Visualizar as partes interessadas estratégicas atendidas pelas ações de 

RSC da companhia; 

• Visualizar se as iniciativas de RSC desenvolvidas na companhia 

contribuem para o controle e a mitigação dos aspectos geradores de 

impactos de SMS e sociais em suas atividades. 

• Visualizar o estágio em que a companhia se encontra dentro de sua 

estratégia de gestão da RSC. 

Assim, a partir do panorama fornecido pelas matrizes, é possível identificar os 

stakeholders e os aspectos de SMS ou sociais deficitários de investimento, e orientar 

novas iniciativas no sentido de atender a estas demandas com base na estratégia de 

gestão definida a partir dos princípios norteadores.  

Apesar de nesta dissertação ter sido apresentada à aplicação da metodologia em 

apenas uma gerencia, com base na descrição de cada uma das gerências apresentadas 

na seção 8.1 acima, pode-se concluir que a ferramenta foi testada sobre um amplo leque 

de atividades dentro da companhia. 

A metodologia se mostrou uma ferramenta válida e bastante eficaz, sobretudo 

para aquelas gerências que possuíam iniciativas de RSC claras e bem definidas. Para as 

gerências onde as iniciativas eram isoladas e pontuais, a metodologia também foi útil, na 
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medida em que permitiu a identificação dos stakeholders estratégico e o levantamento de 

aspectos e impactos de SMS e sociais. 

As principais limitações da metodologia estão ligadas ao fato do seu 

preenchimento ser binário (atende ou não atende), impossibilitando uma comparação 

quantitativa entre as iniciativas. Em outras palavras, por não terem sido estabelecidas 

escalas quantitativas, ponderando o grau de importância daquela iniciativa para aquele 

aspecto ou ponto analisado, não se pode dizer que uma ação de RSC é mais importante 

que a outra. 

Considerando esta limitação, a introdução de uma escala quantitativa ou semi-

quantitativa à matriz, na medida em que possibilitaria a mensuração de variáveis, como 

por exemplo, abrangência da iniciativa, importância do aspecto em que ela atua ou a 

forma com que a iniciativa está implantada, enriquecerei ainda mais a ferramenta e, 

conseqüentemente, a análise. 

Do ponto de vista operacional, vale salientar que a metodologia deve ser aplicada 

periodicamente, com o objetivo de perceber dentre outras coisas, mudanças na estrutura 

de poder dos stakeholders, surgimento de novos aspectos de SMS ou sociais e 

monitoramento da evolução da companhia dentro da estratégia de gestão da RSC, 

definida com base nos princípios norteadores. Esta periodicidade deve ser definida com 

base nas características e especificidades de cada companhia, e de sua área de atuação. 

Apesar de ter sido desenvolvida para aplicação em uma empresa de distribuição 

de combustíveis, a metodologia pode ser perfeitamente utilizada em empresas de 

diferentes tamanhos e setores, uma vez que se apoiar em conceitos gerais da RSC, 

evitando especificidades do setor alvo de sua aplicação. 
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7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A globalização, e a crescente conscientização da população mundial sobre a crise 

ambiental e social que vivemos, tem imposto ao meio empresarial uma série de novos 

desafios no que diz respeito à forma de gestão de seus negócios. 

Na era da globalização e da chamada sociedade da informação, a conduta das 

empresas pode ser facilmente monitorada por indivíduos localizados em qualquer parte 

do mundo. Casos recentes de irresponsabilidade empresarial aumentaram as pressões 

sobre as empresas e ampliaram as discussões sobre papel social das corporações. 

Atualmente, aspectos relacionados à sustentabilidade tais como direitos humanos, 

direitos dos trabalhadores, proteção ambiental, engajamento das partes interessadas, 

divulgação/transparência, códigos/princípios, responsabilidade sobre o produto e 

corrupção precisam ser incorporados ao dia-a-dia de operações às empresas. 

Porém, como aconteceu e tem acontecido com as questões ambientais, o meio 

empresarial passa agora a perceber o potencial da RSC em agregar valor a seus 

produtos e imagem. Para muitas companhias, a gestão adequada da RSC não é mais 

vista como um custo adicional para atender a demanda inconveniente das partes 

interessadas. A RSC é cada vez mais vista como uma forma de contribuir para a 

prosperidade e sobrevivência das companhias no longo prazo. 

Para Keeble, Eagar & Mühlhäuser (2003), dentre os benefícios observados pelas 

companhias comprometidas com o desenvolvimento sustentável pode-se citar a redução 

de custos, redução de risco ao negócio, criação de oportunidades e um melhor 

relacionamento com as partes interessadas. 
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Desta forma, juntamente a esta percepção valor, cresce a demanda por 

ferramentas que apóiem as empresas a incorporarem a RSC a seu processo de gestão. 

Para atender a esta demanda, inúmeras ferramentas de RSC vêm sendo desenvolvidas. 

Tais ferramentas podem ser classificadas em quatro tipologias distintas: os relatórios, os 

índices de sustentabilidade, as normas, os princípios e acordos internacionais e as 

ferramentas específicas de gestão desenvolvida por consultorias. 

A ferramenta desenvolvida e apresentada neste estudo se classifica como uma 

ferramenta específica de gestão, uma vez que consiste de uma ferramenta desenvolvida 

para o setor de distribuição de combustíveis, com o objetivo específico de avaliar e 

orientar a ações de RSC das diferentes gerências da BR Distribuidora S.A. 

Além da avaliação do estágio da RSC, a ferramenta apóia a identificação dos 

stakeholders estratégicos para a companhia, orienta a identificação de aspectos e 

impactos de SMS e sociais e orienta a tomada de decisão, com relação a novas ações a 

serem adotadas com base nos princípios norteadores da estratégia de gestão da RSC. 

Este trabalho partiu do princípio de que o os aspectos do desenvolvimento 

sustentável só serão massivamente incorporados às estratégias empresariais, a partir do 

momento em que os conceitos envolvidos (em sua maioria subjetiva) sejam traduzidos a 

uma linguagem inteligível ao meio empresarial, e que ferramentas práticas e objetivas 

sejam desenvolvidas no sentido de apoiá-los na incorporação destes princípios ao dia-a-

dia de suas atividades. 

No sentido de atender a este propósito, foi desenvolvida uma ferramenta que 

trabalha as questões chave hoje discutidas no âmbito da RSC, baseada em elementos de 
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instrumentos já bem consolidadas e difundidas da gestão ambiental, como a as tabelas de 

levantamento de aspectos e impactos. Como resultado, obteve-se uma ferramenta de fácil 

compreensão e utilização. 

A ferramenta é constituída basicamente de matrizes, que permitem o cruzamento 

das iniciativas RSC da companhia com seus principais stakeholders, aspetos de SMS e 

social e frente aos princípios norteadores da gestão de RSC da companhia. Com isso, a 

ferramenta possibilita uma fácil avaliação da orientação das ações de RSC da companhia 

frente às estas questões. 

A Matriz 1 foi elaborada no sentido de permitir a visualização agregada das partes 

interessadas estratégicas atendidas pelas ações de RSC da companhia. Neste contexto, 

a matriz contribui para a identificação dos grupos de interesse mais carentes de 

investimentos e consequentemente dos principais pontos de ameaça à corporação. 

A Matriz 2 complementa a Matriz 1, uma vez que relaciona as principais iniciativas 

(operacionais e corporativas) de RSC da companhia com os aspectos geradores de 

impactos de SMS e sociais, possibilitando a visualização da atuação da companhia em 

suas principais vulnerabilidades. 

A Matriz 3 correlaciona as ações da companhia com as etapas da estratégia de 

gestão da RSC. A partir desta matriz, é possível identificar se as ações de RSC da 

companhia estão inseridas dentro de um plano estruturado de RSC. 

Apesar de possuir uma aplicação restrita a avaliação e orientação de iniciativas de 

RSC, com base nos resultados obtidos a partir da aplicação destas matrizes as diferentes 

gerências da BR Distribuidora S.A, pode-se concluir que a ferramenta foi bastante eficaz 

em seu objetivo. 
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A partir da aplicação da ferramenta a gerência alvo do estudo de caso (GOP), 

pode-se concluir, dentre outras coisas que: 

• As iniciativas da gerência traziam apenas benefícios indiretos para a 

maioria dos stakeholders identificados, não priorizando stakeholders 

críticos tais como a comunidade do entorno,  

• As ações identificadas não atuavam nos aspectos de SMS e Sociais, 

diretamente associados às atividades da gerência; 

• A gerência se encontra em um estágio bastante inicial com relação à RSC; 

A ferramenta foi testada sobre um amplo leque de atividades dentro da 

companhia, e com base nestes testes pode-se concluir que a metodologia se mostrou 

uma ferramenta válida e bastante eficaz. 

Conforme apresentado na seção de resultados e discussão, a principais limitações 

da ferramenta desenvolvida estão ligadas ao fato do seu preenchimento ser binário, e por 

conseqüência, impossibilitando uma comparação quantitativa entre as iniciativas. . 

A partir desta limitação, pode-se sugerir o desenvolvimento de estudos 

complementares com o objetivo de introduzir de uma escala quantitativa ou semi-

quantitativa à matriz, o que enriquecerei bastante a ferramenta e, conseqüentemente, a 

análise. 

Outra sugestão seria o desenvolvimento de trabalhos futuros para a introdução de 

indicadores para avaliar o progresso da companhia em cada uma das etapas da 

estratégia de RSC. 
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Vale aqui salientar que, apesar de ter sido desenvolvida para aplicação em uma 

grande empresa de distribuição de combustíveis, a metodologia pode ser perfeitamente 

utilizada em empresas de outros setores e tamanhos, uma vez que se apoiar em 

conceitos gerais da RSC, evitando especificidades do setor alvo a que foi aplicado.  

Diante do exposto, fica claro que este trabalho não esgota o tema dado sua 

abrangência, porém espera-se que esta dissertação possa ampliar a discussão sobre a 

importância da construção de ferramentas de gestão da RSC, que garantam a efetiva 

implementação dos princípios do desenvolvimento sustentável ao dia-a-dia de operação 

das empresas. 

 



 126 

REFERÊNCIAS 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16001: NORMA BRASILEIRA, 

Responsabilidade social - Sistema a gestão – Requisitos, Rio de Janeiro, 2004 

 

ALIGLERI, L; CÂMARA, M. R.; ALIGLERI, L. A. Responsabilidade social na cadeia 

logística: uma visão integrada para o incremento da competitividade. In: 

Encontro Nacional de Estudos Organizacionais, 2, 2002, Recife. Anais..., 

Recife: Observatório da Realidade Organizacional: UFPE: ANPAD, maio 2002. 

 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e 

Instrumentos, 1 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004 

 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Empresas, 

Responsabilidade Corporativa e Investimento Social. Relato Setorial nº 1, 

março / 2000. 

 

BROWN, D., The Accountable Business: Managing Corporate Responsibility in 

Practice, :  2000,  (Arthur D. Little) 

 

Business against corruption - Case stories and examples", Global Compact, April 

2006, disponível em 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/BACbookFINAL.pdf , 

Acesso em Março de 2007. 

 

CALLENBACH, E., et al. Gerenciamento Ecológico – Eco-Manangement – Guia do 

Instituto Elmwood de Auditoria Ecológica e Negócios Sustentáveis. São 

Paulo: Ed. Cultrix, 1993. 

 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. Edição compactada. São Paulo: Editora Atlas. 

7ª Edição. 2002. 

 

CMMAD - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro 

Comum. Relatório Brundtland. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1988. 



 127 

 

CMMAD - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Agenda 21, 
Rio de Janeiro, 1992. Disponível em http://www.mma.gov.br . 

 

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Verde: Promover um quadro 

europeu para a responsabilidade social das empresas. Bruxelas, 2001, 

disponível em http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-

dial/csr/greenpaper_it.pdf Acesso em 15 de novembro de 2004. 

CQNUMC - Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima, 

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, 30 de Março de 2006. Disponível em 

http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf . 

 

da VINHA, V. Regulação e Auto-Regulação no Contexto do Desenvolvimento 
Sustentável e da Responsabilidade Social Empresarial: o caso do setor 
de petróleo & gás. III Seminário de Economia do Meio Ambiente: Regulação 
Estatal e Auto-regulação Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. 
IE/UNICAMP. Maio de 2003  

 
Dow Jones Sustainability Indexes, disponível em http://www.sustainability-

indexes.com/djsi_pdf/DJSI_Brochure.pdf . Consultado em Abril de 2007. 

 

Ecosteps, disponível em http://www.ecosteps.com.au , consultado em 15 de 

Setembro de 2004. 

 

EPA, disponível em http://www.epa.gov , consultado em Março de 2007. 

 

Global Compact, disponível em http://www.unglobalcompact.org , consultado em 

Fevereiro de 2007. 

 

GRI – Global Reporting Iniciative. Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade. 

Amisterdan, 2002. Disponível em 

www.globalreporting.org/guidelines/translations.asp Acesso em 27 de 

Setembro de 2004. 

 

GRI – Global Reporting Iniciative. Disponível em 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/  Acesso em Março de 

2007. 



 128 

 

 

Holliday, C.O., Schmidheiny, S., Watts, P., Cumprindo o Prometido: Casos de 

Sucesso de Desenvolvimento Sustentável. 1ª Edição, Ed. Campus, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, 2002. 

 

INSTITUTO ETHOS, Guia de compatibilidade de Ferramentas, Junho de 2005 

 

INSTITUTO ETHOS, Disponível em 

http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3344&Alias=Ethos&Lang

=pt-BR.  Acesso em Dezembro de 2006. 

 

INSTITUTO ETHOS, Disponível em 

http://www.ethos.org.br/sistemas/empresas_entidades/empresas_associadas/li

sta_geral/index.asp Acesso em Março de 2007. 

 

ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, Disponível em, 

http://www.bovespa.com.br/Pdf/Indices/ISE.pdf. Acesso em Abril de 2007. 

 

ISEA, AccountAbility 1000 (AA1000) – Estrutura. Norma, Diretrizes e Qualificação 

profissional, 1999. 

 

Kraemer, M. E. P., A Busca de Estratégias Competitivas Através da gestão 

Ambiental, 2000, disponível em 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/vencompgesamb.htm. 

 

Kytle, Beth and John Gerard Ruggie. 2005. “Corporate Social Responsibility as 

Risk Management: A Model for Multinationals.” Corporate Social 

Responsibility Initiative Working Paper No. 10. Cambridge, MA: John F. 

Kennedy School of Government, Harvard University. 

 

LA ROVERE, E. L.. Manual de Auditoria Ambiental.. Rio de Janeiro: Editora 

Qualitymark. 2ª Edição 2001. 

 



 129 

LETTIERI, C. C. dos Santos. Quem Realmente Interessa as Empresas? 

Contribuição Analítica da Teoria dos Stakeholders ao Estudo da 

Responsabilidade Corporativa. Premio Valor Ethos, 2003 em 

www.ethos.org.br . 

 

LEVAN, S. L., Life Cycle Assessment: Measuring Environmental Impact, 49th 

Annual meeting of the Forest Products Society, Protland, Junho de 1995. 

 

LIMA/PPE/COPPE/UFRJ, SUBSÍDIOS AO PLANO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E 

SOCIAL PARA A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, Relatório 3, Laboratório 

Interdisciplinar de Meio Ambiente, junho de 2005 

 

LIMA/PPE/COPPE/UFRJ, PLANO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL PARA 

A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, Relatório 5, Laboratório Interdisciplinar de 

Meio Ambiente, janeiro de 2006 

 

MAGRINI, A. Política e gestão ambiental: conceitos e instrumentos. Revista 

Brasileira de energia. Revista Brasileira de Energia, Junho de 2001 

 

MELO NETO, F.P. e FROES, C. Responsabilidade Social & Cidadania Empresarial 

– A Administração do Terceiro Setor. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark. 2ª 

Edição. 2001. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21. Disponível em www.mma.gov.br. 

acesso em 01 de Dezembro de 2004. 

 

Nelson, Jane. 2004. “The Public Role of Private Enterprise: Risks, Opportunities, 

and New Models of Engagement.” Corporate Social Responsibility Initiative 

Working Paper No. 1. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of 

Government, Harvard University. 

 

NetReg, Life Cycle Assessment and Integrated Product Policy, 2007. Disponível 

em http://www.netregs.gov.uk/netregs/275207/663774/?version=1&lang=_e 

Acesso em Março de 2007. 

 



 130 

Oliveira, F. I. & Grüninger, B Normas e Certificações: Padrões para 

responsabilidade social de empresas. Em 

http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/texto_Beat_Gruninger.pdf. 

Acesso em Março de 2007. 

 

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, Disponível em 

http://www.empresalimpa.org.br/  Acesso em Março de 2007. 

 

PALADINO, M. La Responsabilidad de la Empresa em la Sociedad: Construyendo 

la Sociedad desde la Tarea Directiva. Buenos Aires: Editora Ariel Sociedad 

Económica.1ª Edição, 2004. 

 

PORTER, M. E. KRAMER, M. R. The Competitive Advantage of Corporate 

Philanthropy. Harvard Business Review. December, 2002. 

 

SAI, 2001. Norma Internacional SA8000, SAI, New York, 2001. 

 

SD21000, Sustainable development — Corporate social responsibility,Guide for 

the taking into account of the stakes of sustainable development in 

enterprise management and strategies, editado por AFNOR em Maio 2003. 

 

SIGMA COMPATIBILITY TOOL, 1999. Disponível em 

http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/SIGMACompatibilityTool.pdf . Acesso em 

Março de 2007. 

 

SIGMA GUIDE TO SUSTAINABILITY ISSUES, 1999. Disponível em 

http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/SustainabilityIssuesGuide.pdf . Acesso 

em Março de 2007. 

 

SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 

Lubrificantes. Estatísticas dos Associados. Disponível em 

http://www.sindicom.com.br/indicativo/fm_indicativo.htm .Acesso em junho de 

2005. 

 



 131 

SOUSA, Ana Carolina Cardoso. Responsabilidade social e desenvolvimento 

sustentável: a incorporação de conceitos à estratégia empresarial. Rio de 

Janeiro, 2006 - COPPE/UFRJ.  

 

SROUR, R. H. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Editora 

Campus. 8ª Edição. 1998. 

 

TACHIZAWA, T.; Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa –

Estratégias de Negócios Focadas na Realidade Brasileira. 2ª Edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2004. 

 

TENÓRIO, F.G. et al. Responsabilidade Social Empresarial: Teoria e Prática. Rio 

de Janeiro:  Editora FGV. 1ª Edição. 2004. 

 

The Sigma Guidelines, 1999. Disponível em 

http://www.projectsigma.co.uk/Guidelines/SigmaGuidelines.pdf . Acesso em 

Março de 2007. 

UNEP, Why Take a Life Cycle Approach, 2004, Disponível em 

http://www.uneptie.org/pc/sustain/reports/lcini/UNEPBooklet.ENGprint.pdf.  

Acesso em fevereiro de 2007 

 

VELEVA, V.; ELLENBECKER, M. Indicators of sustainable production: framework 

and methodology. Journal of Cleaner Production 9, 2001, 519-549. 

 

YOUNG C. E. F., MAY P. H., da VINHA V. & ALMEIDA F. Tendências 

,macroeconômicas e a geopolítica da competitividade global da 

sustentabilidade. AFM-CEBDS-UFRJ, Dezembro de 2004 

 

WSBC, Corporate Social Responsibility: making good business sense, January 

2000. Disponível em http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf. 

Acesso em fevereiro de 2006. 

 


