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A atuação empresarial pode gerar diversos tipos de impacto na sociedade. 

Muitas aglomerações humanas articulam-se, fundamentalmente, em função da atividade 

de determinada companhia, enquanto populações inteiras definem seus modos de vida 

atrelados às empresas das quais dependem seus empregos. Não é difícil imaginar, portanto, 

quão significativa pode ser a presença de uma empresa em uma cidade pequena, se mesmo as 

maiores metrópoles dependem dos passos dados por corporações ou setores da economia na 

definição de suas perspectivas e de seu futuro. Detroit, a antiga capital do automóvel, que já foi 

exemplo de prosperidade inigualável, ensina, com sua lamentável decadência, como os rumos 

da economia podem impactar profundamente os sonhos e os projetos de uma comunidade. 

As dimensões do impacto social da ação empresarial vão do aspecto estritamente local ao 

amplamente global, da menor aldeia às associações de países. Tudo influencia e é influenciado 

pelas forças envolvidas na produção e no consumo, porque, em um mundo de mercados em 

escala planetária, os impactos dificilmente atêm-se a fronteiras físicas ou culturais.

Nesse cenário, a publicação Gestão Empresarial do Impacto Social oferece a 

empresários, executivos e gestores uma visão ampla dos desdobramentos da atuação 

das companhias e suas repercussões na vida social. A proposta privilegia uma narrativa 

do ponto de vista do negócio: ou seja, busca a compreensão de como cada setor ou 

ramo de atividade afeta a sociedade. 

Definido e organizado pela Câmara Temática de Impacto Social do CEBDS (Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), o conteúdo resulta de uma 

intensa pesquisa que procurou elementos de mensuração e dimensionamento da 

atuação de mais de cinquenta empresas de vários setores da economia. Esse panorama 

foi complementado por entrevistas com especialistas de áreas de conhecimento diversas 

e por uma vasta pesquisa bibliográfica nacional e internacional.

         Mensagem
             da presidente     
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Já no capítulo introdutório são abordados dois pontos fundamentais. Primeiramente, 

a compreensão de que o impacto social de uma empresa é muito mais amplo do que 

suas ações de investimento social ou responsabilidade corporativa. Ele deve ser buscado 

também em sua maneira de funcionar, na organização de suas plantas, na forma de 

lidar com fornecedores e em como seus produtos e serviços impactam a sociedade. O 

segundo aspecto diz respeito ao fato de que, ainda que a percepção e a mensuração 

do impacto social sejam muito importantes, ele só adquire uma relevância estruturante 

na atuação empresarial quando essa compreensão é integrada ao processo decisório e 

estratégico da empresa, transformando-se em um novo fator de avaliação de risco e de 

oportunidade de negócios.

Os quatro capítulos seguintes reúnem análises e exemplos práticos de como quatro 

grandes segmentos específicos vêm lidando com o tema. São eles: indústria de base 

e extrativa; bens de consumo; serviços; finanças e seguros. O sexto e último capítulo é 

dedicado a uma reflexão sobre o tema e aos próximos passos necessários a esse debate.

O conteúdo desta publicação auxiliará as empresas a aprofundar seu modelo de 

gestão e a perceber que o ambiente social em que estão inseridas é parte indissociável 

do negócio. Colaborará também para que as companhias não se vejam jamais como 

ilhas, cercadas de comunidades estranhas ao seu funcionamento, mas como parte de 

um processo amplo em que todos os agentes têm seu papel.

Como instituição criada para liderar e auxiliar o setor empresarial brasileiro na reflexão 

e na reinvenção de seus modelos de negócio, o CEBDS sente-se honrado em oferecer 

esta contribuição às empresas e à sociedade em geral. 

Tenham todos uma boa leitura,

Marina Grossi
Presidente do CEBDS



O QUE É O CEBDS

Fundado em 1997, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) é 

uma associação civil que lidera os esforços do setor empresarial para a implementação do desenvolvimento 

sustentável no Brasil, com efetiva articulação junto aos governos, empresas e sociedade civil. 

O CEBDS reúne hoje cerca de 70 expressivos grupos empresariais do país, com faturamento de 40% 

do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos diretos. Primeira instituição no Brasil a falar em 

sustentabilidade a partir do conceito Triple Bottom Line – que propõe a atuação das empresas sustentada 

em três pilares: o econômico, o social e o ambiental –, o CEBDS é o representante no país da rede do World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a mais importante entidade do setor empresarial 

no mundo que conta com quase 60 conselhos nacionais e regionais em 36 países, atuando em 22 setores 

industriais, além de 200 empresas multinacionais com presença em todos os continentes. 

Vanguardista, o CEBDS foi responsável pelo primeiro Relatório de Sustentabilidade do Brasil, em 

1997, e ajudou a implementar no país, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o World Resources 

Institute, a partir de 2008, a principal ferramenta de medição de emissões de gases de efeito estufa, 

o GHG Protocol. A instituição representa suas associadas em todas as Conferências das Partes das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, desde 1998, e de Diversidade Biológica, desde 2000. Além 

disso, é integrante da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21; do Conselho 

de Gestão do Patrimônio Genético; do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas; do Fórum Carioca 

de Mudanças Climáticas, do Conselho Mundial da Água e do Comitê Gestor do Plano Nacional de 

Consumo Sustentável. Na Rio+20, o CEBDS lançou o Visão Brasil 2050, documento prospectivo que 

tem o propósito de apresentar uma visão de futuro sustentável e qual o caminho possível para alcançá-lo. 

Essa plataforma de diálogo com as empresas e diversos setores da sociedade, construída ao longo de 

2011 e que contou com participação de mais de 400 pessoas e aproximadamente 60 empresas, é fonte 

de inspiração para o planejamento estratégico de inúmeras empresas brasileiras.

O QUE É A CTSOCIAL

A Câmara Temática de Impacto Social (CTSocial) é formada por grandes empresas brasileiras e 

tem a proposta de discutir e definir melhores ferramentas, metodologias e ações para mensuração do 

impacto social dos negócios; cooperar com o poder público e com o setor financeiro na difusão dessas 

ferramentas e metodologias, a fim de criar um ambiente de sintonia entre as estratégias corporativas, 

seu financiamento e a legislação no que tange às relações com as comunidades impactadas pelo 

negócio; e disseminar melhores práticas já existentes na mensuração e na ação prática do impacto 

social dos negócios e refletir sobre como dar escala àquelas de mais sucesso.

Governança (jun/2016 – mai/2018)

Presidente: Fabio Abdala (Alcoa)

Vice-Presidente: Mariana Marques (Votorantim Cimentos)

Coordenação: Fernando Malta (CEBDS)
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Introdução 
       

Esta publicação responde a um desafio: trazer para o ambiente corporativo uma 

discussão aprofundada sobre as práticas de avaliação do impacto social dos negócios, 

frente às necessidades estratégicas das empresas. 

Trata-se de uma iniciativa conjunta do CEBDS e dos participantes de sua Câmara Temática 

de Impacto Social. Todo o conteúdo aqui presente é baseado na experiência e no conhe- 

cimento desses protagonistas, que integram um grupo de empresas bastante diversificado. 

As especificidades de cada uma foram delineadas por meio de cinco oficinas práticas com foco 

em seus respectivos setores de atividade. Nesses encontros, profissionais de responsabilidade 

socioambiental e sustentabilidade de mais de 40 grandes empresas mostraram o que 

vem sendo feito para acompanhar as consequências sociais de suas operações. 

Para levar as discussões sobre acompanhamento do desempenho socioambiental a 

reflexões bem mais avaliativas, alguns questionamentos estiveram presentes de 

forma permanente:

• Como mensurar transformações sociais de modo a gerar informação relevante 

para o negócio? 

• É importante separar a mensuração do impacto social atribuído exclusivamente 

à empresa daquele gerado por outros? 

• Informações de que tipo e em que formato são mais úteis e produtivas para fins 

de planejamento estratégico? 

• Quais os perfis dos públicos para os quais a avaliação será comunicada?  

A procura de respostas a essas perguntas resultou no levantamento de formas de 

avaliar capazes de abranger as diversas facetas do impacto social dos negócios com 

subsídio e apoio à tomada de decisão.

As práticas avaliativas apresentadas aqui cobrem uma ampla gama de experiências no 

Brasil e no exterior. As informações estão organizadas de acordo com as áreas de atividade 

das empresas que protagonizam casos, exemplos e reflexões. Não obstante, princípios e 

métodos apresentados são aplicáveis – com igual sucesso – a diversos setores econômicos, 

levando-se em conta os indicadores mais relevantes para cada negócio.



CEBDS

01

AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESAS
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CEBDS CAPÍTULO 1  AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESASCEBDS

Uma empresa impacta a sociedade de várias formas. Resultados financeiros distribuem 

riqueza entre acionistas. Operações remuneram o trabalho de colaboradores. Bens e serviços 

levam benefícios a consumidores que veem neles uma troca justa pelo valor do seu dinheiro.

Entretanto, impactos também podem ser negativos: acionistas prejudicados pelo 

envolvimento da marca em casos de corrupção, colaboradores com a saúde afetada pelo 

trabalho em condições insalubres, consumidores levados a adquirir produtos de qualidade 

inferior por força de práticas econômicas abusivas, como as orquestradas por cartéis.

Além disso, é importante ressaltar que os impactos sociais não se resumem ao que 

ocorre com investidores, trabalhadores e consumidores. A partir da operação da empresa, 

eles se propagam por toda a sociedade. Essas relações (ou mesmo influências) são 

praticamente ilimitadas e de diversas naturezas, não necessariamente envolvendo interação 

econômica direta. Como no exemplo de uma família agricultora da zona rural que terá 

seu bem-estar afetado ao ter uma nova fábrica como sua vizinha.

A interação entre as empresas e os atores da sociedade varia em forma e intensidade, 

a depender de grau de proximidade e natureza da relação. Alguém que tenha trabalhado 

numa grande corporação por poucos anos tende a ser menos impactado do que um 

município do qual ela seja o principal agente econômico. E, na falência de uma empresa, 

um acionista que a tenha entre várias do seu portfólio sofre impacto presumivelmente 

menor do que um fornecedor para o qual a empresa era a única cliente. 

O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) 
afirma que as empresas são grandes direcionadoras do impacto social – e que 
estes podem trazer um grande prognóstico do sucesso ao negócio, em especial no 
longo prazo. Este impacto pode ser tanto positivo quanto negativo e se verifica em 
exemplos diversos, desde a criação de empregos e capacitação da mão de obra até 
desigualdades econômicas e satisfação do cliente. 

Neste sentido, entende-se aqui que o impacto social trata da soma dos resultados da 
presença da empresa, suas decisões e respectivas consequências, na sociedade; em 
outras palavras, o impacto social é o impacto de uma empresa na sociedade. Portanto, o 
conceito não aborda apenas o aspecto social das questões ligadas à ideia de susten-
tabilidade (em contraposição a impactos exclusivamente ambientais e econômicos, 
por exemplo), mas deste todo.

O capital social, melhor contextualizado no capítulo 2 desta publicação, parte da premissa 
deste conceito, focando-se na interação entre a empresa e suas partes interessadas.
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CEBDS CAPÍTULO 1  AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESAS

         Magnitude
              e propagação

Mais do que nunca, o alcance e as implicações dos impactos das empresas na sociedade crescem 

e se alastram ao acompanhar a expansão das cadeias de valor em nível global. Cadeias de causas 

e efeitos destes impactos são cada dia mais intrincadas e complexas. Olhar para a dimensão social 

como um dos efeitos das operações globalizadas de uma empresa implica confrontar a complexidade 

da economia contemporânea: impactos indiretos sobre a vida das pessoas são por vezes os mais 

relevantes, e, ao mesmo tempo, as cadeias de valor de uma empresa estão interconectadas globalmente. 

As políticas de industrialização e urbanização em larga escala da China, por exemplo, exigiram 

a importação massiva de combustíveis fósseis e minério de ferro, assim como de commodities agrí-

colas para a produção de alimentos. Ambos os processos resultaram em oportunidades de cresci-

mento sem precedentes para a indústria extrativa e o agronegócio brasileiros, desencadeando em 

nosso país impactos positivos e negativos. 

Municípios brasileiros com economia baseada nessas atividades cresceram e enriqueceram, com-

posições econômicas e políticas regionais foram reconfiguradas, o ensino superior se reestruturou 

para oferecer ao mercado mais profissionais dessas áreas, comunidades inteiras foram removidas 

ou se retiraram de áreas subitamente supervalorizadas. Em suma, a interdependência econômica 

global acarreta questões sociais em larga escala.
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CEBDS CAPÍTULO 1  AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESASCEBDS

Impactos sociais de
magnitude incalculável são um legado instantâneo da era das redes 
cibernéticas, em que produtos e serviços inovadores geram mercados gigan-
tescos da noite para o dia. Basta considerar o avanço da base de usuários do 
Facebook, de um milhão para um bilhão em oito anos, ou mesmo a trajetória da 
Uber e seu aplicativo de mobilidade – de uma start-up com três mil usuários 
em 2011 a uma corporação global com valor de mercado de quatro bilhões 
de dólares em 2013. O crescimento dessas empresas alterou o modo como 
milhões de pessoas interagem, se deslocam e fazem negócios. Sozinhas, elas 
reorganizam cadeias de valor e ameaçam tornar obsoletos setores inteiros da 
economia, assim como impulsionam a adaptação dos “antigos” modelos de 
negócio (mídias impressas e frotas de táxis, respectivamente), eliminando 
postos de trabalho e criando novas especialidades profissionais no processo.

            Impactados
    e impactantes

Toda empresa se relaciona com inúmeros atores ou grupos sociais em sua trajetória 

e que possuem diferentes interesses na atuação da empresa. Esses grupos constituem as 

partes interessadas, comumente chamadas de stakeholders.

Colaboradores, gestores, conselheiros, acionistas, fornecedores, clientes, parceiros, 

concorrentes, ONGs, comunidades de seu entorno, clientes, e governo são exemplos de 

partes interessadas que uma empresa pode ter.

Todos eles, em algum grau, são suscetíveis aos impactos, positivos ou negativos, mais 

ou menos intensos, resultantes da atuação da empresa. Igualmente, são capazes de interferir 

na realidade que compartilham com ela e de contribuir para sua melhoria.

É justamente por esse motivo que um dos pilares da gestão corporativa voltada à 

sustentabilidade consiste no estreitamento das relações com as partes interessadas e no 

seu consequente engajamento contínuo na busca de oportunidades concretas de criar 

valor compartilhado.
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Benefícios do engajamento de partes interessadas

1 Desenvolvimento de vantagens competitivas 

2 Antecipação de ameaças à operação 

EXEMPLO:
A experiência do cliente está na base do desenvolvimento de produtos e serviços competitivos.
Por isso, estabelecer um diálogo produtivo com aquele que certamente é uma das principais partes 
interessadas de qualquer empresa é essencial à busca pela liderança do mercado. 

EXEMPLO:
Uma empresa que tenha entre seus fornecedores grupos sociais coesos e combativos, ou mesmo 
pertencentes a categorias profissionais com com forte tradição sindical, precisa entender os pontos 
de vista dessas partes interessadas para ser capaz de prever a possibilidade de rejeições e de 
confrontações às decisões estratégicas da empresa. Tal engajamento pode gerar ainda excelentes 
oportunidades para a empresa pela aproximação a tais grupos.

Conhecer de perto os processos políticos e econômicos que afetam essas partes 

interessadas é particularmente positivo para as formulações estratégicas do negócio, seja 

para antecipar suas consequências, seja para intervir na construção de objetivos comuns. 

Por exemplo: empresas atentas ao recente fenômeno de redução da desigualdade 

social no Brasil estiveram mais bem preparadas para suprir o crescimento de demanda 

resultante da ascensão social de milhões de pessoas. Da mesma forma, empresas que no 

passado tiveram suas operações afetadas por fluxos migratórios e por ocupações urba-

nas desordenadas hoje tendem a lidar melhor com comunidades e com governos locais 

nos esforços de redução de consequências negativas das mudanças sociais repentinas.

Ainda no que diz respeito às partes interessadas, as avaliações de impacto contribuem para 

a estratégia das empresas ao dimensionarem com clareza as responsabilidades que podem 

atribuir à sua própria atuação ou às demais partes interessadas. Isso ajuda a evitar que haja uma 

expectativa errada por parte das partes interessadas sobre o quanto as empresas devem mitigar 

seu impacto negativo e o quanto a responsabilidade pode ser compartilhada. Em outras palavras, 

um negócio valioso não implica necessariamente que ele deva arcar com intervenções que não 

estejam atreladas aos seus impactos ou de maneira desproporcional ao tamanho do impacto.
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A prática da geração de valor compartilhado
na própria cadeia de valor tem na Natura uma das pioneiras no Brasil. Muitos 
de seus fornecedores integram comunidades extrativistas entre as quais a empresa promoveu o 
aprimoramento das práticas de coleta e processamento tradicionais, em vez de impor modelos 
fabris que implicariam profunda descaracterização cultural. Sua rede de distribuição, altamen-
te capilarizada, alcança rincões do país e cria oportunidades para milhares de empreendedo-
res individuais. No processo são geradas perspectivas de aumento crescente de renda que 
ampliam a viabilidade de longo prazo do negócio. Na prática, o modelo adotado tem impac-
tos socioambientais altamente relevantes, com consequências como estímulo à redução do 
êxodo rural, consolidação de métodos produtivos de larga escala não poluentes, valoriza-
ção da diversidade, preservação de culturas populares tradicionais e democratização do 
acesso da população a produtos de higiene e de cuidados pessoais. O conceito de valor 
compartilhado será também explorado nos demais capítulos desta publicação.

3 Redução de riscos operacionais e de imagem 

4 Geração de valor compartilhado 

EXEMPLO:
Ao gerar oportunidades de ganho mútuo – para ela própria e para grupos sociais que hoje não se 
beneficiam da riqueza gerada pela operação, ou que poderiam se beneficiar mais – , a empresa cria valor 
compartilhado. Ou seja, enquanto amplia o mercado de seu negócio, ela pode estimular fornecedores a 
produzir de forma mais eficiente e com maior margem de lucro para favorecer o ganho próprio.

EXEMPLO:
Estender a fornecedores terceirizados informação e capacitação para o cumprimento das 
legislações vigentes é um meio de alinhar valores e práticas empresariais em toda a cadeia, além de 
prevenir que todos se vejam envolvidos – assim como o nome da empresa – em problemas legais, 
interrupção da produção e queda da reputação, relacionados ao desrespeito às leis trabalhistas ou 
aos direitos humanos. Quando a maturidade em temáticas de sustentabilidade é desenvolvida entre 
esses fornecedores, podem ser observados ganhos adicionais, como melhoria na eficiência, mais 
qualidade no produto e a própria perenidade do negócio.
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Fazer do engajamento das partes interessadas uma via preferencial na relação empresa-

sociedade ajuda a manter a preocupação com o impacto da corporação na sociedade inserida no 

contexto da governança corporativa. Como demonstrado no exemplo abaixo, uma comparação 

de uma iniciativa fruto de engajamento com público de interesse direto com outra ação tradicional 

de investimento social ajuda a entender melhor o domínio específico do impacto. 

Uma siderúrgica apoia atividades esportivas de jovens de baixa renda de um grande 

município. A motivação para tal iniciativa é o fato de que atividades esportivas exigem disciplina e 

dedicação, enquanto a atuação em grupo desenvolve habilidades colaborativas – atitudes que a 

empresa valoriza entre seus funcionários e gosta de associar à sua imagem pública. A justificativa 

social para o apoio ao projeto é que o esporte representa uma forma de lazer construtiva e 

também uma possibilidade de formação profissional para jovens socialmente vulneráveis. 

Consistente e bem executado, o projeto tem grande potencial de crescimento e, 

possivelmente, até adoção em outras realidades (ao que considere suas particularidades), com 

benefícios generalizados – para empresa, jovens, comunidades contempladas e a sociedade 

como um todo. 

Mas será esta uma estratégia relacionada ao impacto social da empresa? A resposta é não. 

A operação de um negócio de siderurgia não tem relação direta com a vulnerabilidade social 

dos jovens das regiões metropolitanas do país. Já uma explosão populacional desordenada no 

entorno de uma planta recém-construída é algo diretamente ligado a sua atividade. E, uma vez 

que, provavelmente, a infraestrutura educacional local terá dificuldade para lidar com a situação 

(ou seja, de garantir escola para todos), ações voltadas para esse tema estarão relacionadas 

com o impacto direto da empresa, inclusive como parte de um sério impacto social negativo a 

ser mitigado. O que não quer dizer, por outro lado, que o investimento social nestas atividades 

esportivas deva ser simplesmente descontinuado.
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Elementos subjetivos também podem
constituir aspectos mensuráveis de impacto,
a exemplo da flutuação das opiniões e das atitudes da população em relação à 
empresa. No entanto, é imprescindível que tais questões sejam aferidas por pesquisas 
representativas e formuladas para gerar dados que possam ser analisados com 
objetividade. Algumas perguntas entram em jogo: a percepção favorável dos cidadãos 
em relação à empresa cresceram depois que ela adotou e revitalizou um parque público 
na cidade? Ou a percepção é negativa por causa de demissões recentes?

Caracterização 
        e mensuração

Além da relação com as partes interessadas, em qualquer circunstância, a operação 

de uma empresa afeta e é afetada por questões sociais. Escolarização, pobreza, conflitos, 

cooperação e mobilidade social são alguns dos aspectos objetivos envolvidos nessa interação. 

São casos em que eventuais impactos são relativamente fáceis de identificar. Isso 

porque seus indicadores podem ser expressos de modo a permitir inferências, sempre a 

partir de perguntas que buscam caracterizar os impactos que sejam ou que possam ser 

causados pela presença da empresa. Exemplos:

• quantos empregos indiretos são gerados para cada emprego direto criado pela 

empresa?

• a desigualdade de renda no município aumentou ou diminuiu após a instalação 

da empresa?

• com a chegada de funcionários com mais escolaridade, associações ou outros 

coletivos locais da sociedade civil estarão mais bem organizados?

• o aumento de crimes pode ser relacionado à variação da renda média provocada 

pela atuação da empresa no local? 

• a ampliação do parque industrial do município influenciou o crescimento de assenta-

mentos irregulares da região?

• quais os resultados de investimentos municipais proporcionados pelo aumento 

de arrecadação? 
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Intervenção Comparar
resultados

Controle

População

Metodologias em 
    situações distintas

Por mais que seja possível cercá-las de índices e inferências, estabelecer relações de causa e efeito no 

contexto social é uma tarefa complexa e desafiadora. Por esse motivo, análises e avaliações sempre levam 

em conta a influência de múltiplos fatores – intrínsecos ou externos à atuação de empresa – e se baseiam 

em correlações, que são as melhores chaves para tal processo. 

Situações em que causas e efeitos podem ser determinados mais efetivamente – inclusive para medir 

o impacto social positivo ou negativo de determinada ação da empresa – são aquelas relacionadas à 

realização de projetos específicos. Os impactos são mais facilmente mensuráveis porque os projetos 

envolvem uma ação deliberada e estruturada sobre a realidade social, com início, desenvolvimento e 

término, em circunstâncias e momentos predeterminados.

A possibilidade de controle permite a utilização de métodos experimentais para avaliar o impacto ao final.

Fonte: Haynes et al. 2012. Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy With Randomized Controlled Trials.

Um experimento poderia avaliar, por exemplo, o efeito de um programa de qualificação técnica sobre o 
nível de preparação para o trabalho dos jovens de uma comunidade. Dois grupos com perfis e níveis de 
conhecimentos semelhantes seriam definidos aleatoriamente, e apenas os integrantes de um dos grupos 
participariam do programa. Depois de algum tempo, os conhecimentos de ambos os grupos seriam 
reavaliados, com os mesmos parâmetros. O impacto do programa de qualificação técnica será dado pela 
evolução na média de resultados finais do grupo participante, em comparação com os resultados obtidos na 
segunda avaliação pelo grupo não participante e, portanto, não beneficiado (chamado de “grupo controle”).
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Oportunidades de avaliação de impacto com 
parâmetro contrafactual não são tão comuns na 
operação de uma empresa. 

A atividade empresarial tem efeitos sociais múltiplos, descontínuos no 

tempo e influenciados por outros integrantes da sociedade. A boa notícia é que 

a caracterização do impacto social não fica inviabilizada sem a possibilidade do 

método experimental. Tanto que a maioria das avaliações contemporâneas lança 

mão de modelos não-experimentais, que partem de hipóteses razoáveis sobre os 

efeitos da presença de uma empresa e, a partir disso, tentam dimensioná-los por 

meio das técnicas estatísticas.

É possível afirmar que a instalação de uma grande empresa petrolífera em um município 
tenha contribuído decisivamente para o intenso e acelerado crescimento econômico 
observado na cidade, passadas quatro décadas da chegada da companhia? 

Por hipótese, sim, pois é sabido que a exploração do petróleo gera grande excedente 
financeiro e este é revertido para as receitas municipais por meio de impostos e royalties. 
Sabe-se ainda que esse setor de atividade exige o desenvolvimento de uma cadeia com-
plexa de fornecedores e induz o surgimento de empregos qualificados e de alta remuneração. 

Consideremos que este seja o caso de um município fictício em que o número de em-
pregos formais quintuplicou e o PIB per capita aumentou em 150% nesses quarenta 
anos. Ainda assim, determinar a exata dimensão do impacto da atuação desta empresa 
sobre este município requer um olhar mais cuidadoso. Digamos, por exemplo, que 
alguns dos municípios vizinhos também tenham apresentado índices de crescimento 

Metodologicamente, a confiabilidade do método experimental é proporcionada 

pela escolha aleatória na composição inicial dos grupos. Desse modo, características 

não observáveis capazes de influenciar a aquisição de conhecimentos no período 

de avaliação (como empenho, interesse e inteligência) ficam distribuídas de maneira 

uniforme. Neutralizados esses fatores, o grupo não submetido ao projeto provê o 

parâmetro contrafactual – isto é, a situação de “fato não ocorrido”, que serve de base 

para determinar o impacto alcançado pelo projeto desenvolvido pela empresa.
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INDICADORES

Diferença das diferenças

Ponto inicial

Diferença A

Diferença B

MUNICÍPIO A MUNICÍPIO B

Diferença 
entre as
diferenças

acima da média. Este seria um indício claro de que a presença da empresa não é o 
único vetor de influência econômica na região.

Uma vez que não existe – nem é possível simular ou projetar – um cenário anterior à 
chegada da empresa como referência experimental, uma alternativa possível é estabe-
lecer uma comparação com outras localidades equiparáveis, em busca de diferenças 
entre elas, surgidas ou acentuadas ao longo do período de avaliação. 

Trata-se de um método semi-experimental conhecido como “diferença das diferen-
ças”. Seu princípio é a comparação da evolução de um município com outro, de carac-
terísticas sociodemográficas e de perfis de emprego e renda semelhantes no passado 
e que não tenha sido diretamente afetado pelas atividades da empresa em questão. 

Muito provavelmente, ambos os municípios terão crescido e estarão significativamente 
diferentes, qualquer que seja o período estudado. Mas, no que diz respeito a parâmetros 
de avaliação formal, como volume de empregos formais e renda per capita, as diferenças 
do nosso município “A”, adotado como sede pela companhia petrolífera, tenderão a ser 
maiores que a de outro município “B”, escolhido como termo de comparação. Assim, 
as diferenças entre os resultados finais terão proporções correspondentes ao impacto 
representado pela influência econômica da empresa sobre a economia local.  
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Participação 
    de interessados

São práticas extremamente produtivas exercitar uma atitude de acolhimento às demandas e 

manter olhos e ouvidos abertos às partes interessadas, para quando se trata de descobrir e de 

caracterizar as circunstâncias do impacto social, ou mesmo de determinar suas causas.  

Fornecedores e clientes são as partes interessadas mais acessíveis, sobre as quais a empresa 

tem mais influência. Mudanças de comportamento e de padrões de operação entre elas podem 

ser identificadas prontamente por uma empresa atenta. Da mesma forma, essas são partes 

propensas a relatos sinceros sobre alterações nas diretrizes ou no ambiente da companhia, 

desde que a possibilidade de diálogo franco esteja sempre aberta e seja incentivada. 

Famílias de funcionários, vizinhos das operações, membros de comitês gestores e instituições 

públicas integradas por representantes da empresa são igualmente partes interessadas 

acessíveis e qualificadas a testemunhar sobre como a relação com a empresa afeta suas vidas 

e a comunidade. As narrativas delas são valiosas quando se faz necessário delinear uma cadeia de 

impacto do empreendimento – seja ele negativo ou positivo.
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Envolvimento das partes interessadas
na avaliação de impacto social implica legitimidade e fidedignidade. 
Entretanto, o diálogo requer bastante atenção para que se diferencie percepções 
individuais de fatos sociais objetivos (aqueles passíveis de quantificação por dados 
agregados, como índices de saúde, custo de vida, migração, renda, criminalidade, 
desigualdades, relações de gênero, dentre outros) e sua evolução em função da 
presença da empresa. Naturalmente, interesses pessoais (com frequência, coletivos) 
e percepções subjetivas são pontos de vista legítimos, mas a gestão de comunicação 
da empresa com as partes interessadas exige a conciliação dessas motivações com 
os referenciais externos de racionalidade. Decisões estratégicas devem levar em 
conta o peso relativo dos interesses envolvidos e as possibilidades de transformações 
sociais mais abrangentes. Nesse cenário, algumas questões podem surgir: 

• quais as consequências de a empresa atender aos interesses conflitantes ou 
concorrentes de uma parte interessada ou de outra? 

• quem pode colaborar mais para gerar um valor compartilhado ou reduzir um 
determinado risco à empresa?

• que compensações são legitimamente devidas pela empresa por impactos 
negativos causados? 

• como o governo pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas em função do aumento da arrecadação gerado pela empresa?

A prática mostra que, quanto melhor as partes interessadas conseguem com- 
preender as relações entre sua realidade imediata e o conjunto mais abrangente 
de transformações que a operação da empresa acarreta, menos particularista 
será o diálogo e maiores serão as chances de que o interesse público venha a ser 
servido da melhor forma ao final.
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A coleta inicial de informações é o primeiro passo da fase de diagnóstico. 

O diálogo é estabelecido com as partes interessadas de acordo com os méto-

dos mais adequados a cada grupo. Qualquer que seja o caso, a confiabilidade 

da informação será proporcional à discrição do contato. Em muitas situações, 

garantir o anonimato de fontes e entrevistados é indispensável. Entre os tipos 

de abordagem, existem:

Pesquisas com questionários padronizados facilitam a quantificação e 

a comparação de dados e informações. São particularmente indicados 

em levantamentos de grande porte que dependam de representatividade.

Reunidas e organizadas, as informações são debatidas por um grupo de 

representantes da empresa. O objetivo é construir um diagrama de relações 

entre as ações da empresa e os impactos gerados, incluindo os resultados 

intermediários perceptíveis.

Grupos focais são entrevistas coletivas com representantes das par-

tes interessadas. O método permite captar uma ampla diversidade de 

pontos de vista e aprofundar as percepções dos interlocutores.

Conversas com lideranças dos grupos envolvidos no diálogo são as 

alternativas mais econômicas, mas exigem atenção para filtrar opiniões, 

tendo em vista os interesses investidos na relação com a empresa.
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Uma vez que as informações sobre a correlação entre a presença da empresa e 

determinado desfecho social já tenham sido obtidas, é hora de partir para perguntas como: 

• o impacto foi positivo ou negativo? 

• qual foi a intensidade do impacto? 

• quais foram os seus mecanismos? 

• quem foram as partes envolvidas? 

• se o resultado do impacto foi positivo, como ele pode ser replicado? 

• se foi negativo, como os danos podem ser mitigados ou evitados?

Nas intervenções planejadas, provavelmente já terá sido arquitetada de início uma 

teoria para explicar a transformação alcançada pela ação – é a chamada teoria de 

mudança. Por exemplo, se um banco promove uma ação de educação financeira para 

reduzir a inadimplência entre os clientes, a teoria presume que proporcionar a eles maior 

capacidade de organização e de planejamento facilitará a administração e o pagamento 

de dívidas. Caso o nível de inadimplência venha a cair significativamente entre os clientes 

que participaram da ação, há indícios para concluir tanto que a ação contribuiu para esse 

resultado como, ao mesmo tempo, para a melhoria da saúde financeira dos impactados – e, 

portanto, houve impacto positivo.

No dia a dia dos negócios e operações de uma empresa, as teorias de mudança são 

muitas vezes formuladas em retrospecto – ainda que haja casos em que as mesmas 

sejam feitas antes da avaliação ou mesmo da ação. Observa-se uma correlação entre as 

ações da empresa e determinada transformação social, e, a partir daí, as hipóteses de 

causas são enumeradas – é o que se denomina de cadeia de causalidade. 

Busca 
    de causas
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A Teoria da Mudança é uma forma
colaborativa de planejamento, voltada para promover transformação 
social. Consiste em uma ferramenta utilizada para desenvolver soluções para problemas 
sociais complexos. Sua metodologia consiste em identificar os problemas que devem ser 
solucionados, definir quais impactos devem ocorrer para a resolução destes problemas e, 
por fim, quais as ações que devem ser realizadas para efetivar estes impactos.
São levantadas e analisadas as principais dificuldades do contexto local e, a partir 
deste cenário, são definidos quais são os impactos gerados. Estes impactos projetados 
estão ligados a indicadores que possibilitam o monitoramento da atuação da organi-
zação e, consequentemente, o aperfeiçoamento de seus processos.

Estabelecida uma cadeia clara de causas, a empresa tem em mãos um roteiro para 

identificar as intervenções necessárias para ampliar impactos positivos ou mitigar os negativos, 

com foco naquilo que é consequência direta da sua atuação. Eventualmente, outras metodologias 

de estabelecimento de causas podem substituir a construção de uma cadeia causal.

Cadeias de causalidade nem sempre
precisam ser estabelecidas do zero. Estudos de impacto anteriores 
podem abreviar o processo. Por exemplo: sabe-se que a poeira resultando do tráfego 
intenso de caminhões em estradas não pavimentadas provoca dificuldades respiratórias em 
moradores do seu entorno. Se os índices de problemas respiratórios são excepcionalmente 
altos na mesma região em que uma empresa responde sozinha por grande parte do tráfego 
diário de veículos pesados, as ligações causais já estarão suficientemente claras para 
justificar a busca de medidas mitigatórias para esse impacto negativo.
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Identificação de impactos e cadeias de causalidade

Gestores de uma empresa foram surpreendidos pela notícia de que o nome da 

corporação vinha sendo associado à exploração de trabalho infantil na comunidade 

onde atua. O fato gerou um choque. Afinal, signatária do Pacto Global da Organização 

das Nações Unidas (ONU), a empresa tem entre seus compromissos o respeito aos 

direitos humanos em todas as dimensões de sua atuação. 

A situação representava uma clara violação desses preceitos e um enorme 

risco de imagem, dada a possibilidade de caracterização da empresa como 

cúmplice de uma situação de violação de direitos humanos – e que constitui uma 

prática criminosa, segundo a legislação brasileira. Além disso, uma vez que seu 

sistema logístico está calcado no serviço de prestadores de serviços autônomos, 

tal circunstância denotaria falha de implementação do sistema de verificação de 

conformidade legal na cadeia de fornecedores.

Sindicâncias confirmaram o problema, advindo do emprego de crianças como 

ajudantes pelos caminhoneiros. Eles não viam um problema ético na dedicação 

precoce dos meninos ao trabalho, que assim ajudavam no sustento de suas famílias, 

ainda que muitos dos serviços fossem feitos em horário escolar. 

Teria a presença da empresa induzido o surgimento da exploração de trabalho 

infantil nessa região? 

A hipótese de causalidade parecia forte, dada a inexpressividade local do 

setor agrícola, tradicionalmente afeito à noção de trabalho precoce. Não havia 

também indícios de situação semelhante em outros empreendimentos próximos. 

Informações e análises, de fato, indicavam que não existiria trabalho infantil na região, 

senão a partir das oportunidades proporcionadas pela operação dessa empresa.

Caso 1



27

CEBDS CAPÍTULO 1  AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESASCEBDS

Uma cadeia de fatores causais foi, então, construída:

1) os caminhoneiros buscavam reduzir custos pela baixa remuneração do    

    trabalho infantil;

2) os pais encorajavam a participação dos filhos, por necessidade ou por 

    valorização do trabalho precoce;

3) as crianças se mostravam mais vulneráveis aos convites de trabalho, devido 

    à inexistência de atividades extracurriculares no contraturno escolar.

Fazer frente ao problema legal que se apresentava e manter alinhamento com 

os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU exigiu uma 

abordagem igualmente multifacetada, por meio de uma série de ações:

• encontros para alinhamento de funcionários e fornecedores sobre respeito 

aos direitos humanos foram promovidos;

• palestras sobre direitos da criança e do adolescente foram realizadas entre 

funcionários e para a comunidade;

• um programa de atividades extracurriculares, no contraturno escolar, foi 

apoiado nas escolas locais de ensino fundamental; 

• em parceria com a Secretaria de Promoção Social do município, a companhia 

incentivou a inclusão de famílias elegíveis mas ainda não inscritas em 

programas de renda mínima;

• o Ministério Público do Trabalho foi notificado voluntariamente pela empresa 

para promover fiscalizações periódicas nas estradas do entorno.



Princípios Orientadores sobre Empresas em Direitos Humanos 
são preceitos de atuação empresarial estabelecidos pela ONU em 2011. Sua publicação visa a 
estimular o respeito por parte das empresas aos direitos humanos reconhecidos internacional-
mente ao estabelecer suas responsabilidades e como cumpri-las. Ao todo, são 31 princípios, 
em três pilares que desdobram o quadro referencial “Proteger, Respeitar e Reparar”, que estabelece:

1) a obrigação dos estados em proteger os direitos humanos;
2) a responsabilidade das empresas em respeitar os direitos humanos;
3) a necessidade de recursos adequados e eficazes por parte dos Estados e das 
 empresas para prover acesso à reparação quando de impactos negativos.

A publicação Scaling Up Action on Human Rights, elaborada pelo WBCSD, apresenta as principais 
barreiras para a implementação desses princípios e algumas soluções para superá-las.
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Os próximos capítulos desta publicação abordam especificidades setoriais na gestão 

do impacto social considerando diferentes setores empresariais. Contudo, apesar das 

particularidades identificadas em cada capítulo, muitos dos conceitos analisados também 

podem ser aplicáveis aos demais setores.

O capítulo 2 tem foco nas empresas dos setores extrativo e de base, descreve 

processos de gestão de riscos focado na população próxima ao empreendimento, 

descreve a gestão de diferentes tipos de indicadores e aprofunda o tópico sobre o 

engajamento com partes interessadas (construindo o capital social). 

O capítulo 3 tem foco nas empresas de bens de consumos, enfatiza a necessidade 

vital de seu relacionamento com sua cadeia de fornecimento, reforça a necessidade de 

uma avaliação do impacto, introduz a lógica do ciclo de vida dos produtos aplicado ao 

impacto social ao longo da cadeia e finaliza enfatizando a necessidade do compliance 

nesta cadeia, inclusive citando a Lei Anticorrupção.

O capítulo 4 tem foco nas empresas de serviços e varejos, demonstra a dificuldade de 

uma métrica única para estas ante sua heterogeneidade, fala sobre o impacto social focado 

no serviço entregue e sua intangibilidade e promove uma discussão sobre o Retorno Social 

do Investimento (SROI) como metodologia de avaliação financeira e gestão deste impacto.

O capítulo 5 tem foco nos bancos e seguradoras, enaltece o papel transversal que o 

setor financeiro tem em alavancar a atividade econômica e o desenvolvimento, fala sobre 

avaliação de intervenções sociais e de investimento de impacto, contextualiza a lógica do 

impacto social da atividade de seguros com foco na proteção social que geram e finaliza 

comentando sobre o papel social do microsseguro.

O capítulo 6 finaliza e sumariza os pontos aqui levantados, buscando identificar os 

próximos passos para avançar nesta agenda junto ao setor empresarial.

Outros 
   conceitos
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Resumo

• Mesmo uma empresa com atuação localizada tem potencial para causar impactos 
sociais globais, por meio da cadeia de valor na qual ela está inserida. 

• Os impactos causados por uma empresa incidem sobre diferentes partes interessadas 
de maior ou menor interesse e poder de influência, que representam tanto ameaças 
quanto oportunidades para sua operação.

• Impacto social consiste no impacto das decisões, atividades e operações de uma  empresa 
em toda a sociedade. 

• Sua caracterização começa pela identificação das partes interessadas e pela análise das 
questões sociais associadas às decisões, atividades e operações de uma empresa. 

• A atribuição de causalidade entre a atuação da empresa e a evolução de indicadores sociais 
indica a existência de impacto.

• Por ser múltipla e contínua, a operação da empresa nem sempre permite o uso de um modelo 
puro de determinação de impacto. Aproximações e inferências são usadas com base em 
dados coletados periodicamente.

• A avaliação de um impacto deve identificar as suas ações e efeitos estabelecendo uma 
cadeia de causas.

• Toda avaliação deve contemplar também a proposição de formas de potencializar impactos 
positivos e mitigar os negativos. 

• No caso dos impactos negativos, as lições extraídas de todo o processo devem servir ao 
desenvolvimento de medidas preventivas. 
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As indústrias extrativa e de base se caracterizam por elevados investimentos em capital 

fixo com ciclos longos de maturação. Ligadas a um território em função dos recursos naturais, 

insumos energéticos ou matérias-primas ali existentes, têm operações que transformam a 

paisagem natural, demandam infraestrutura própria e geram resíduos – tipicamente em escala 

superlativa. Ao mesmo tempo, dinamizam de forma profunda a dinâmica econômica e social 

das regiões onde estão instaladas, estabelecendo uma relação de longo prazo com municípios 

e comunidades do seu entorno. 

Investimentos baseados em projetos e planejados com antecedência são características 

comuns a alguns desses empreendimentos, sejam eles de implantação ou de expansão de 

atividades. Em tais condições, é relativamente fácil aferir a causalidade do impacto social. 

Parâmetros estabelecidos antes do início da operação – preferencialmente desde o início do 

estudo do empreendimento – conferem mais rigor e precisão ao processo de avaliação. Essa é 

uma vantagem bastante estratégica quando as partes interessadas precisam ser, mais do que 

informadas, preparadas para lidar com as transformações sociais.

O gerenciamento de impacto social em operações já existentes é mais complexo. Em 

geral, há uma forte interação entre a atividade dessas empresas e as comunidades próximas, 

as quais são influenciadas de modo direto em suas expectativas e formas de organização. Não 

raro, o histórico do contexto social do entorno é indissociável da presença dessas empresas. 

Exemplos extremos dessa dinâmica são os municípios de Parauapebas (PA) e Itaú de Minas 

(MG), praticamente originados pela atuação das mineradoras instaladas na serra de Carajás e 

da fábrica de cimentos Itaú, respectivamente.

Polos industriais representam um desafio peculiar às avaliações de impacto. A indústria 

de transformação instalada em polos consolidados – petroquímicos, siderúrgicos, navais, etc. 

– pode contar com relações bastante institucionalizadas: governos e instituições locais da 

sociedade civil tendem a ser mais bem estruturados, e os impactos negativos da operação, 

bem conhecidos e mitigados. Contudo, essa lógica varia de acordo com as peculiaridades de 

cada região, o grau de maturidade das instituições e os canais de relacionamento existentes 

entre comunidades locais, empresas e governo. Nesse contexto, é mais difícil determinar o 

impacto individual das empresas. Em contrapartida, suas contribuições tendem a ser mais 

visíveis, dado o alto nível de exigência da sociedade local e a soma dos recursos disponíveis 

para gestões sociais. Além disso, o setor empresarial pode ser o catalisador de políticas públicas 

mais consistentes ou até mesmo contribuir para o fomento à participação e ao controle social.
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Dada a natureza de sua atuação e por lidar de maneira direta com atividades intimamente 

relacionadas aos recursos naturais e básicos para atender às necessidades humanas, as 

empresas da indústria extrativa e de base devem tratar com transparência os momentos 

de crise e as situações de emergência operacional. Desse modo, é importante uma 

discussão ampla dos planos emergenciais e de contingência com as partes interessadas, 

principalmente com o poder público local (e demais esferas administrativas responsáveis 

pela licença do empreendimento) e com as comunidades do entorno.

         Potencial de
              risco diferenciado

Quanto maior o potencial impacto social de um projeto, mais altos os níveis de 
expectativa entre suas partes interessadas. Corresponder a essas expectativas exige 
relacionamento permanente com a população do entorno e um grau de credibilidade 
que será alcançado apenas com o cumprimento de todos os compromissos assumidos 
pela empresa. Ausência de credibilidade é fator preponderante na rejeição a um 
empreendimento – que, em situações extremas, pode levar à paralisação das atividades 
por pressão da comunidade. Garantir que as transformações impostas pelo negócio 
sejam positivas e evidenciar publicamente seus benefícios, por meio de avaliações de 
riscos e impactos sociais, dá legitimidade à presença da empresa na comunidade – é o 
que muitos denominam licença social para operar.

Em um desastre de grandes proporções, o primeiro passo é proteger a população 
atingida e atender às necessidades físicas e psicológicas de eventuais vítimas. Só 
depois entram em cena as estratégias para reduzir impactos negativos, direcionar os 
esforços da empresa e apoiar suas demais partes interessadas.
E, por mais improvável que seja uma crise, ela nunca será inesperada. A constatação é 
do pesquisador norte-americano W. Timothy Coombs, que sugere uma abordagem de 
três fases para a criação de uma estratégia coerente de gestão de crise, com tarefas 
para cada etapa, conforme apontado a seguir.
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1   Pré-crise

Detecção de sinais
Reunir e analisar informações sobre alertas e sinais de aviso

Prevenção
Gestão de problemas: medidas para impedir a transformação de problemas em crise
Gestão de riscos: eliminar ou reduzir níveis de risco
Gestão de reputação: abordar problemas com as partes interessadas para que 
eles não se intensifiquem nem prejudiquem a imagem pública da empresa

Preparação 
Identificar vulnerabilidades, escolher porta-vozes, elaborar um plano de gestão de 
crises, desenvolver um portfólio de crises mais prováveis e estruturar um sistema 
de comunicação

2    Crise

3    Pós-crise

Reconhecimento
Responder ao evento ativador como crise

Contenção
Reconhecer a importância da resposta inicial 
Dar início à gestão de reputação e aos planos de contingência e abordar 
preocupações subsequentes

Recuperação
Retornar à operação normal o mais rapidamente possível

Avaliar o desempenho da empresa e usar as conclusões para
revisar os esforços de prevenção, preparação e resposta

Desenvolver uma memória institucional que melhore a eficácia da
gestão ao aprimorar a percepção de crise e a capacidade de resposta

Assegurar que as partes interessadas tenham uma impressão
positiva da gestão da empresa

Verificar efetivamente o fim da crise

Fase
Ta

re
fa

s
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         Gestão dos 
           indicadores territoriais

Os primeiros indicadores a serem avaliados se referem ao potencial impacto demográfico 

que pode ser provocado pelos investimentos em novos projetos ou na expansão de 

operações já existentes. Há atividades industriais que têm na disponibilidade de mão de 

obra qualificada fator determinante na definição do local de seus empreendimentos, com 

preferência às áreas próximas aos grandes centros ou polos econômicos de médio porte. 

A transformação econômica é um dos pontos de partida para determinar as diferentes 

formas de apropriação desse valor pelo poder público e por outras parcelas da sociedade, 

as quais, por sua vez, respondem pela variação de indicadores mais específicos de ava-

liação. A projeção da dimensão dos efeitos econômicos dos investimentos a serem apli-

cados no território pode contribuir para a estimativa de crescimento populacional. Pode 

colaborar ainda para uma projeção do acréscimo de receita tributária, que representa uma 

oportunidade de fortalecimento das políticas e de expansão dos serviços públicos. No en-

tanto, a gestão adequada do desenvolvimento sustentável do território depende também 

do nível de maturidade institucional e da capacidade técnica do poder público local.

Nesses casos, a instalação e a operação de um empreendimento 
depende da importação de mão de obra e de fornecedores,
o que tende a estimular o crescimento populacional e a exclusão 
social da população local, cuja baixa escolaridade e falta de
qualificação profissional voltada à nova atividade econômica 
dificultam o acesso às novas oportunidades de trabalho.

No entanto, outras atividades, cuja localização está 

ligada à existência de recursos naturais, como é o caso 

da indústria extrativa, muitas vezes se encontram em 

municípios de pequeno porte e socialmente vulneráveis.
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A dinâmica territorial está sujeita às transformações sociais, que 

ocorrem em uma escala de tempo diferente da instalação de um 

empreendimento. Em muitos municípios, a fragilidade institucional 

é um desafio à aplicação adequada dos recursos gerados pela nova 

atividade econômica. O não tratamento adequado dos impactos diretos 

e indiretos tende a resultar no aumento da vulnerabilidade social e torna 

imperativas as parcerias entre empresas, governos e sociedade civil.

As projeções iniciais de efeitos econômicos e demográficos 

permitem avaliar as condições das políticas públicas de fazer frente ao 

provável aumento de demanda por serviços públicos. A partir dessa 

avaliação, algumas possibilidades de ação se tornam mais claras:

• políticas de habitação e infraestrutura são importantes na 

adequação física das cidades à expectativa de garantir condições 

de moradia e de vida adequadas. 

• programas de proteção social e saúde podem tratar de forma 

imediata os riscos de aumento da vulnerabilidade social 

provocados pelo crescimento da população urbana. 

• políticas de educação, apesar de oferecerem resultados em mé-

dio e longo prazos, são decisivas à adaptação do perfil de escola-

ridade às demandas futuras da operação, pois elevam as oportu-

nidades de geração de emprego e renda para a população local. 
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Em geral, esse é um montante designado como valor público, ainda que em situações 

específicas possam existir destinatários privados (coletivos ou individuais). Isso porque 

seu uso – seja no âmbito das comunidades mais próximas, dos municípios ou dos 

estados – tem o conjunto de cidadãos como destino final, por meio de investimentos em 

infraestrutura e na oferta, ampliação ou melhoria de bens e serviços públicos.

Indicadores de transformação socioeconômica são os índices mais diretamente relacionáveis 

ao empreendimento de um projeto de exploração típico dos setores extrativos e de base. Ainda 

que não de forma integral, o valor adicionado à economia local reflete a riqueza gerada pela 

empresa e já constitui, por si, um indicador de contribuição à sociedade. 

Indicadores são essenciais ao planejamento e ao monitoramento de programas, projetos e 

ações – tanto do empreendedor quanto do poder público – para uma gestão adequada dos 

impactos socioeconômicos diretos e indiretos no território e nas comunidades próximas, muitas 

vezes significativamente afetadas por sua instalação e operação.

O monitoramento desses indicadores, porém, requer cautela: nem sempre sua evolução 

deve-se apenas às ações da empresa. Na região amazônica, por exemplo, muitas comunidades 

são econômica e socialmente favorecidas por sua integração à cadeia produtiva de grandes 

companhias. Pode-se observar um grande desenvolvimento social resultante da presença da 

empresa, mas a transformação apontada pelos indicadores de avaliação também advém de uma 

melhoria de qualidade na execução das políticas públicas – que passaram a receber mais atenção 

por parte do governo e de entidades da sociedade civil após a chegada das empresas.

Diante disso, é indispensável considerar a análise dos impactos e das condições de vida 

local na definição de estratégias de relacionamento e de investimento. Estas devem considerar o 

diálogo permanente com a comunidade, a gestão de expectativas e o estabelecimento de acordos 

e compromissos na perspectiva de gerar valor compartilhado para as partes interessadas.

Arrecadação de impostos e royalties

         Exemplos de
            indicadores de impacto
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A capacidade de traduzir receitas em benefícios sociais avança com a 

qualidade das instituições do Estado e da participação da sociedade civil. 

Buscar essa qualificação tem sido alvo de investimento de muitas empresas.

O Instituto Votorantim, por exemplo, auxilia prefeituras a pleitear recursos do 

BNDES para modernizar seus sistemas de arrecadação, bem como a elaborar planos 

de saneamento, mobilidade, gerenciamento de resíduos e habitação. O programa 

contempla mais de vinte municípios, atualmente, como Cantagalo/RJ e Xambioá/TO.

Há também uma tendência positiva das empresas em aderir às instâncias 

participativas formais de suas cidades – como os conselhos municipais 

da infância e da adolescência e do meio ambiente – em vez de criar novas 

instâncias paralelas às já estabelecidas pela legislação.

A abertura de postos de trabalho não se dá apenas pela contratação de 

mão de obra para as operações da empresa. Existe também um efeito 

de multiplicação do mercado de trabalho local. Salários e compras locais 

alimentam um círculo virtuoso de geração de empregos indiretos.

Outro fator preponderante para essa dinâmica é o desenvolvimento de 

fornecedores: o largo horizonte de tempo e o alto nível de exigência das 

compras corporativas dos projetos das indústrias extrativas e de base 

favorecem o planejamento e o investimento – e, com o tempo, a diversificação 

– dos prestadores de serviços locais, permitindo que cresçam em vendas 

também para outros setores.

Fortalecimento institucional

Criação de empregos indiretos
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Ferramenta avaliativa socioeconômica

Atuante no Brasil na mineração de níquel, nióbio, fosfatos e minério de ferro, a 

Anglo American tem sua gestão social orientada pelo conjunto de ferramentas SEAT 

(Socio-Economic Assessment Toolbox). Seus princípios regem a caracterização das 

localidades onde a empresa possui operações, além da caracterização das partes 

interessadas e dos benefícios sociais gerados pela empresa, dados revistos a cada 

três anos. Esses parâmetros, por sua vez, fundamentam a elaboração de planos 

de gestão social e engajamento de partes interessadas, atualizados anualmente, 

destinados a promover a gestão das questões sociais identificadas ao longo do 

ciclo de vida de suas minas.

Parte integrante da política de atuação social da empresa, focada no objetivo de 

ser parceiro no futuro, a Anglo American possui uma estratégia clara para a promoção 

do desenvolvimento socioeconômico centrada em compras locais, contratação e 

capacitação de mão de obra local, desenvolvimento de capacidades institucionais, 

empreendedorismo, sinergias de infraestrutura, voluntariado e investimento social, 

cuja orientação para implementação está presente no SEAT.

Oportunidades de colaboração identificadas no mapeamento de partes 

interessadas são utilizadas na gestão dos impactos materiais levantados pela 

SEAT, que detalha as formas de atuação nessas áreas e os indicadores a serem 

monitorados. A ferramenta SEAT é aplicada globalmente em todas as operações 

gerenciadas pela Anglo American.

SEAT em ação – Em Cubatão, no litoral de São Paulo, um levantamento feito por 

meio das ferramentas SEAT revelou a falta de informação, pelas partes interessadas, 

sobre como era destinado o gesso, subproduto da empresa. Já no sudeste de 

Goiás, a Anglo American identificou uma expectativa de investimento social mais 

elevada. Nesse caso, a empresa optou por ações de qualificação das organizações 

sociais locais, de modo a ampliar sua capacidade de captar recursos de forma 

autônoma e sustentável. Outra medida foi a divulgação do montante de recursos 

e compensações destinados pela empresa ao poder público, como forma de 

explicitar seu retorno à sociedade.

Caso 1
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Fortalecimento das 
      partes interessadas
A sustentabilidade de todo projeto social depende 

do protagonismo da comunidade. Essa compreensão 

tem levado empresas do setor de base a associar 

estratégias de relacionamento e investimentos sociais 

a um trabalho contínuo de fortalecimento – ou 

empoderamento – das partes interessadas.

O que se pretende é estabelecer, o quanto antes, 

bases de confiança e reciprocidade que venham a permitir 

a existência de um capital social efetivo em investimento 

no desenvolvimento e na sustentação de projetos.

OBJETIVOS COMUNS
Atitudes e posturas de uma comunidade mudam quando esta tem controle sobre os recursos materiais e 
intelectuais dos quais se apropria. Suas ações passam a ser permeadas não apenas por reivindicações, mas 
também pelo entendimento das obrigações que cabem às empresas atuantes naquele território. O relacionamento 
entre as comunidades e as empresas deixa de ser caracterizado pelo “atendimento de demandas” ou apenas 
reivindicações para ser pautado pela necessidade de concretizar compromissos assumidos conjuntamente.

CONFIANÇA
A qualidade dos vínculos que se formam entre as pessoas é determinante para a geração de sinergia 
na concretização de um projeto. A qualidade dos vínculos entre as instituições é determinante para a 
geração de sinergia na concretização de um projeto: quanto mais estáveis, mais altos o grau de confiança 
e a capacidade de colaboração.

REDES DE AÇÃO
A atuação de indivíduos e de instituições unidos e engajados na realização de projetos sociais pode ser 
representada por meio de uma rede da colaboração. Adotar as redes de ação como modelo de integração 
facilita o acesso de todos aos recursos materiais e intelectuais, aumenta a capacidade de realização e as 
possibilidades de geração de valor.

Capital social é um conceito que tem nuances e implicações em seus significados, conforme diferentes referenciais teóricos. 

O WBCSD, por exemplo, o define como o impacto e a dependência, positivos e negativos, existentes na relação entre empresa e pessoas 

(e a sociedade), visando a reduzir riscos e a otimizar custos e oportunidades de negócios. Aqui, o termo é usado em sua compreensão 

mais básica e refere-se à dinâmica de construção de confiança e reciprocidade na interação entre grupos e partes interessadas.

Qualquer que seja o contexto de ação da empresa, configurar a existência de capital social ativo depende de algumas premissas básicas. 
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Quanto maior o capital social reunido em torno de um projeto, maiores a coesão e a 

capacidade de colaboração entre pessoas e instituições envolvidas. Proporcionalmente, 

elevam-se também as possibilidades de geração de valor compartilhado no longo prazo. 

A percepção positiva do impacto social tende a aumentar à medida que se consolida um 

entendimento comum entre empresa e sociedade sobre os objetivos a serem alcançados 

e que se estabelece um processo decisório capaz de empoderar as partes interessadas.

Um exemplo dessa dinâmica vem da mineradora Yanacocha, do Peru. Ela criou um fórum 

comunitário com poder de decisão sobre a destinação de parte dos recursos gerados por sua 

operação, do qual participam representantes do governo, da sociedade e de uma associação 

de empresários. Na prática, a corporação peruana aumentou o capital social da comunidade ao 

permitir seu acesso a parte de seus recursos materiais e à sua rede de relações institucionais. 

As muitas dimensões que compõem o capital social devem ser consideradas também 

sob a perspectiva do impacto negativo que a chegada ou a ampliação de uma operação 

pode causar na comunidade. 

A integração de funcionários de outras localidades ao estilo de vida e aos costumes 

de determinada região pode ser um fator de desagregação entre a empresa e a popula-

ção local original. Ou mesmo os novos empregos gerados podem não corresponder ao 

modelo econômico que a região tradicionalmente poderia ter, alterando a percepção da 

empresa pela comunidade. Prever esses impactos por meio de avaliações prospectivas 

permite planejar medidas de prevenção ou mitigação.

A capacidade de gerar capital social pode ser tomada
como indicador de impacto pela empresa, desde que essa quantificação leve em conta as 
diversas dimensões do conceito, qualquer que seja o referencial teórico adotado. Experiências na área 
apontam para um consenso em torno de fatores passíveis de mensuração em quatro grandes grupos: 

• características das redes sociais, como tamanho, densidade e diversidade de conexões;
• nível de confiança – entre pares e nas instituições – manifestado pelas pessoas envolvidas;
• prevalência e convergência de valores compartilhados coletivamente, entre objetivos e normas comuns;
• nível de engajamento e iniciativa de indivíduos e organizações (participação em associações,  
   fóruns e debates públicos, ações de voluntariado etc).
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Análise de temas sociais críticos

Presente no negócio de materiais de construção – cimento, concreto, agregados, 

argamassas, cales e calcário agrícola – desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma das 

maiores empresas globais do setor, com capacidade produtiva de 56,8 milhões de toneladas 

de cimento/ano. A empresa possui unidades em localidades que apresentam peculiaridades 

de impacto social e necessitam de investimentos que fortaleçam o desenvolvimento e o 

relacionamento com as comunidades.

Diante de sua capilaridade e da complexidade social em que está inserida, a empresa 

optou por mapear temas sociais críticos comuns a todas as operações com o uso de cartões 

de pontuação para quantificar níveis de risco. Cinco dimensões de impacto foram definidas a 

partir de indicadores de desempenho social.

Caso 2

Comunidade  
e influência

Posteriormente, questionários com perguntas específicas de cada uma das cinco 

dimensões foram aplicados nas Unidades, com a participação dos gerentes e de equipes 

multidisciplinares.

As questões procuraram esclarecer o quanto cada tipo de risco se aplicava ao contexto 

da unidade, além de descobrir se já houvera ali, anteriormente, impactos negativos, crises e 

conflitos – e que medidas foram eventualmente implantadas. 

Ao término, a compilação matricial dos dados permitiu à Votorantim Cimentos priorizar suas 

ações de intervenção no território, conforme os níveis de risco identificados em suas unidades.

Cada uma das dimensões definidas focou a avaliação de diferentes tipos de risco, 

observados sob parâmetros de gravidade, intensidade, frequência de ocorrência e número 

de partes envolvidas. Alguns exemplos vão a seguir:

• Presença de comunidades indígenas, tradicionais ou vulneráveis

• Condições da saúde e segurança públicas

• Formas de trabalho dos fornecedores de cada unidade

• Condições econômicas e de prestação de serviços pelo poder público

• Questões da terra (disputa e regularização fundiária, reassentamentos etc.)

Gestão e
uso da terra

Cadeia  
de valor

Patrimônio
histórico e

cultural

Diálogo e
relacionamento
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         Gestão
              participativa

Buscar o envolvimento da comunidade local no acompanhamento das transformações 

sociais acarretadas por operações de extração e processamento de matéria-prima é uma 

tendência clara das empresas responsáveis por esses projetos. Ao mesmo tempo, o histórico 

de experiências negativas em empreendimentos do setor também contribui para uma 

preferência por propostas de desenvolvimento centradas na busca de sustentabilidade.

Planejamentos locais são elaborados com base na premissa de um envolvimento 

equitativo e diversificado de integrantes da sociedade. Dessa forma, governo, sociedade 

e empresas têm a oportunidade de criar, de forma coletiva, um planejamento capaz de 

contemplar toda a complexidade de suas interações com a comunidade e seu entorno. 

Iniciativas deste tipo vêm sendo aplicadas com sucesso em ações de divulgação do 

potencial de desenvolvimento social para as comunidades de cada projeto e para reforçar 

o empoderamento comunitário, uma vez que elas fortalecem os canais democráticos de 

gestão e de cobrança de resultados.

Entre exemplos recentes da aplicação dos preceitos de desenvolvimento local em 

regiões de alto potencial de impacto social, destaca-se a experiência da mineradora Alcoa 

na implantação de um conselho de desenvolvimento local em Juruti, no oeste do Pará.
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Embora sejam uma prática relativamente recente, as experiências em avaliação de impacto participativa 
já permitem o delineamento de alguns de seus fatores-chave: 

• O diálogo entre empresa, governo e sociedade, quando vinculado a um horizonte comum de 
transformação, ajuda a melhorar a compreensão mútua das responsabilidades de cada um.

• Discussões públicas com transparência total de informações (full disclosure) requerem 
uma sintonia – nem sempre fácil de encontrar – entre o timing dos negócios, da gestão 
pública e das especificidades da cultura local.

• Quanto mais elevado o nível de cooperação, maior tende a ser a sustentabilidade dos 
projetos sociais, pois prepondera expectativas da comunidade ou da sociedade, ao 
contrário do que se dá nas estratégias de redução de riscos, em que o interesse 
primordial é o da empresa.

• Nem todos os aspectos de uma agenda de desenvolvimento local sustentável têm 
nexo direto com o impacto social da empresa. Às vezes, não cabe à empresa agir 
sobre algumas das dimensões sociais inscritas nessa agenda, mas ao governo e a 
instituições da sociedade civil. Mesmo assim, o apoio, institucional ou financeiro, 
da indústria a essas instâncias de ação é importante para sinalizar sua confiança 
na responsabilidade e na capacidade de realização dessas partes interessadas.
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Modelo de gestão social

Ao iniciar as obras de infraestrutura para uma mina de bauxita em Juruti, no Pará, 

em 2006, a Alcoa combinou aos estudos de impacto obrigatórios um programa de 

desenvolvimento de longo prazo para a região. 

A elaboração do projeto Juruti Sustentável foi baseada em um tripé básico:

1) Definição de indicadores de desenvolvimento sustentável, com o objetivo de 

monitorar as transformações sociais, ambientais e econômicas da região

2) Estabelecimento do Conselho Juruti Sustentável, que é um espaço para 

participação ampla e democrática das partes interessadas

3) Criação do Fundo Juruti Sustentável, a fim de apoiar o desenvolvimento local 

com investimentos focados nas prioridades selecionadas.

Os indicadores foram construídos a partir de oficinas e audiências públicas 

realizadas no município e seu entorno e na capital do estado, com a participação 

de cidadãos, administradores, técnicos e estudiosos. No fim do processo, além dos 

indicadores socioeconômicos clássicos, foram definidos indicadores adicionais, 

ligados às práticas locais, como a evolução da ocorrência de certas espécies de 

peixes e a exploração madeireira. 

Cabe ao Conselho Juruti Sustentável determinar a agenda de ação para o longo 

prazo e as prioridades em investimentos. Faz isso com base nas informações 

e conclusões da avaliação e também na experiência e nas opiniões das partes 

interessadas. Dessa forma, o Conselho consiste em um meio privilegiado de 

parceria entre empresa, poder público e comunidade, que proporciona a todas as 

partes cooperação e ganho mútuo, em uma instância institucionalizada de debate.

O Fundo complementa os financiamentos locais do poder público, orientado 

pelas prioridades definidas pelo Conselho e pelas conclusões dos indicadores. Seu 

foco é o financiamento de longo prazo para o desenvolvimento sustentável local, 

como um veículo catalisador dos esforços pré-existentes na região.

Caso 3
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• A atividade extrativa e a indústria de base têm uma presença de longo prazo – ainda que finito – e 
impactante, do ponto de vista social e ambiental, em seus locais de operação. 

• Gestão de impacto social é um aspecto estratégico na manutenção da licença social para 
operar, entendida como uma percepção de legitimidade e aceitação da empresa pelas partes 
interessadas, com destaque às comunidades impactadas. 

• Transparência na avaliação e no monitoramento de impacto aumenta as chances de fortale-
cimento do capital social na interação da empresa com indivíduos e instituições. Na prática, a 
transparência deve permear as projeções de impacto socioeconômico em termos de valor adi-
cionado (emprego, rendimentos, arrecadação de impostos, compras locais). É preciso haver 
transparência também nas contribuições e concessões de cada uma das partes interessadas. 

• Indicadores de impacto auxiliam a gestão de riscos ao permitir o mapeamento de aspectos 
críticos de atenção no relacionamento com as partes interessadas. Da mesma forma, eles 
propiciam a identificação de oportunidades.

• A avaliação participativa envolve as partes interessadas na construção de indicadores. Ela 
aumenta a clareza, para esses grupos, da relevância das ações da empresa no do dia a dia da 
população local. 

• Para o setor extrativo, é de importância crucial considerar integralmente seu território de 
operação, com disposição para lidar com toda a complexidade social, ambiental, econômica 
e cultural  ali presente. 

• A clareza de propósitos na contribuição da indústria extrativista e de base para o desenvol-
vimento social inclui o apoio a governos e sociedade civil na gestão de questões sociais que 
estejam além de sua esfera de influência direta.

A Alcoa destaca benefícios diversificados, de curto e longo prazos, nesse modelo 

de gestão: desde a redução de conflitos e o aumento da confiança entre as partes 

e da transparência pública sobre os investimentos privados até uma governança 

institucionalizada participativa do território, aumento da qualidade de vida e mais 

presença do Estado. 

Resumo
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O ciclo de vida do produto é o elemento distintivo da indústria de bens de consumo. 

Nos estudos de impacto ambiental desse setor, a fabricação, a distribuição, o consumo 

e o descarte formam um contínuo, analisado do começo ao fim, ou seja, “do berço ao 

túmulo” – cradle to grave, na literatura internacional. Essa mesma perspectiva se aplica às 

abordagens de avaliação de impacto social.

Fornecedores, trabalhadores, consumidores e comunidades – em proporção variável 

em função do nível de sofisticação produtiva – são as partes interessadas mais críticas 

nesse tipo de indústria. Essa é uma percepção que se consolida, por exemplo, a partir 

das avaliações de oficina com o setor de bens de consumo: 

• Produtos manufaturados passam por intervenções humanas em série, sujeitas a 

pressões pelo controle estrito de processos e de prazos. 

• O papel do consumidor é indiscutivelmente essencial, apenas menos crítico no 

contexto dos semimanufaturados e das commodities, em que a cadeia de produção 

ganha destaque entre as partes interessadas. 

• Empresas com grandes operações industriais são sensíveis ao relacionamento com 

a comunidade do entorno. É comum lançarem mão de ações de Responsabilidade 

Social Corporativa para mitigar riscos e gerar valor compartilhado.

Cadeias de produção, distribuição e consumo altamente complexas e padronizadas 

são uma característica marcante da indústria de bens de consumo. Tal indústria abrange 

uma diversidade de áreas de atuação e de perfis de produção virtualmente ilimitada 

ao produzir valor tangível na forma de mercadorias – commodities agrícolas, roupas, 

calçados, eletrônicos etc. 

Não surpreende, portanto, a existência de um grande número de protocolos de 

mensuração de sustentabilidade em uso no setor. Ao mesmo tempo, a experiência com 

conceitos e métodos de controle ambiental e do ciclo de vida dos seus produtos facilita 

a essas empresas a incorporação da dimensão social ao seu monitoramento periódico. 
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O sucesso no monitoramento de resultados – prática bem
estabelecida na indústria de bens de consumo – faz com que 
muitas empresas relutem em reconhecer ou tenham dificuldade 
em justificar a necessidade da avaliação de seus impactos.

À primeira vista, a manutenção de bons resultados no monitoramento de desempe-

nho socioambiental de uma empresa de bens de consumo parece dispensar ações de 

mensuração e comunicação de impacto social. A justificativa é que este já seria frequen-

temente óbvio, por exemplo, na forma dos benefícios levados diretamente pelo produto, 

ou que beneficiaria tantas pessoas, de tantas formas, que seria pouco prático (ou pratica-

mente impossível) capturar e quantificar as dimensões desse impacto.

Para reduzir a complexidade do desafio, uma saída comumente adotada é identificar 

os temas de mais relevância, ou “materialidade social”, para o negócio. Mesmo que deixar 

de lado alguns aspectos menos importantes possa significar alguma perda em termos 

de prospecção de oportunidades de ação social, ao menos estarão mapeados os riscos 

diretos à operação.

Ações proativas com a finalidade de ampliar determinado impacto social – como a 

geração de valor compartilhado – permitem a estruturação de projetos com marcos tem-

porais de início e fim. Apostar em formas de impacto social deliberado é uma alternativa 

que permite avaliar antecipadamente a transformação pretendida. Desse modo, é possí-

vel mensurar simultaneamente seus efeitos, pelos indicadores do negócio (como volu-

me de produção e qualidade do insumo) e pelos indicadores de qualidade de vida das 

partes interessadas (como renda, nível de emprego e saúde ocupacional, entre outros).

Monitoramento não 
      substitui avaliação
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Elaborar hipóteses para as consequências da atuação da empresa sobre questões 

sociais específicas é também uma aplicação válida da avaliação de impacto na identificação 

dos efeitos dos negócios de bens de consumo sobre a sociedade. É importante, porém, 

que as questões avaliativas estejam relacionadas ao desenvolvimento econômico trazido 

pelo negócio, e não exclusivamente dependentes do apoio a políticas públicas – equívoco 

comum em algumas abordagens de Responsabilidade Social Corporativa. Alívio da pobreza, 

mobilidade social e desenvolvimento econômico local são algumas dessas variáveis.

Um diagnóstico de valor compartilhado foi o ponto de partida adotado pela Nestlé para 
avaliar o impacto social das ações focadas em uma parte de seus fornecedores rurais. Foram selecionadas áreas 
que contemplam, de forma simultânea, o desenvolvimento da empresa, da comunidade e dos fornecedores, 
assim como a saúde do consumidor, configurando, assim, uma clássica situação “ganha-ganha”. Nutrição, 
água e desenvolvimento rural consistiram nas três dimensões escolhidas, todas elas transversais à atuação 
da empresa e relevantes aos princípios de sustentabilidade e de compliance dos quais a Nestlé é signatária.
A implementação foi calcada em programas, como o LEAN (um método de análise para aumento de eficiência 
no uso de recursos naturais, com efeitos positivos sobre a redução do desperdício e a elevação de renda do 
fornecedor, via incremento da produtividade) e o BPF (Boas Práticas na Fazenda), que aumentou a produção de 
leite, com melhoria da qualidade, por meio da difusão de técnicas, em parceria com universidades. A avaliação 
dos resultados dessa prática tem uma leitura simples, na forma de indicadores econômicos (receita, renda etc.). 
Já sua materialidade está posta desde o início, em função dos benefícios trazidos para o próprio negócio. 

Fonte: Desenvolvimento Rural, em Relatório Nestlé Brasil 2010

Sustentabilidade:
Proteger o futuro

Compliance:
Princípios Nestlé de

Gestão Empresarial, Leis,
Códigos de Conduta

Criação
de valor

compartilhado:
Nutrição, Água,

Desenvolvimento Rural
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O impacto de sua presença sobre
a redução da pobreza foi o objeto de um estudo da Unilever África do Sul, a partir 
de cinco hipóteses explicativas: impacto macroeconômico; práticas e políticas de contratação; 
adensamento da cadeia de valor; relações com consumidores pobres; e impacto mais amplo 
sobre as comunidades onde atua (no setor de negócios como um todo e no funcionamento 
do governo). Um estudo complementar ajudou a quantificar a chamada “pegada econômica” 
da empresa – com base em quadros econômicos de entradas e saídas, ou matrizes insumo-
produto, criados a partir do mapeamento da cadeia de valor –, a fim de determinar sua 
contribuição à geração de valor naquele país. Os indicadores e a fórmula (considerando os 
três níveis de impacto que o desenvolvimento das operações locais da Unilever propiciam 
à economia sul-africana) podem ser observados a seguir:

Medição do impacto econômico da Unilever África do Sul
IMPACTO DIRETO (DE PRIMEIRO NÍVEL)
Efeitos das operações em número de empregos criados pela empresa, investimentos 
em fábricas e equipamentos, rotatividade e impostos pagos, mais efeitos econômicos 
sobre fornecedores imediatos, incluindo varejistas.

IMPACTO INDIRETO (DE SEGUNDO NÍVEL)
Efeitos das despesas sobre os fornecedores dos fornecedores.

IMPACTO INDUZIDO (DE TERCEIRO NÍVEL)
 Efeitos gerados pelas decisões de consumo feitas pela empresa, seus fornecedores 
e os funcionários dos fornecedores dos fornecedores.

IMPACTO ECONÔMICO TOTAL DA UNILEVER ÁFRICA DO SUL
SOBRE A ECONOMIA SUL-AFRICANA.

Fonte: Measuring Unilever’s Economic
Footprint: the case of South Africa
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Ciclo de vida e
    suas implicações

Dada a necessidade de uma abordagem para além da própria operação por parte da 

indústria de bens de consumo, ferramentas que consigam estabelecer as etapas do ciclo 

produtivo, utilização de recursos e impactos neste processo são extremamente válidas 

para o entendimento e incorporação posterior ao negócio.

O E-LCA (Environmental Life-Cycle Assessment) é uma ferramenta que utiliza os 

preceitos da norma ISO 14044 (2006) para determinar o impacto ambiental do ciclo de 

vida de um produto. Essa avaliação inclui fases de definição de objetivo, escopo, análise 

de inventário do ciclo de vida e avaliação e interpretação do impacto. Por sua vez, o 

S-LCA (Social Life-Cycle Assessment) segue o mesmo caminho, mas com a aplicação de 

indicadores de impacto social.

Recursos naturais

Recuperação
ambiental

Incineração
e aterro Reutilização

Reciclagem
de materiais e
componentes

Extração de
matéria prima

Design e
produção

Descarte

Uso e manutenção Embalagem e
distribuição

Panorama do ciclo de vida do produto
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1 Definição de escopo e objetivos 

O S-LCA começa pela especificação das propriedades e utilidades do produto, incluindo o bem-
estar eventualmente proporcionado ao usuário final. Nessa etapa inicial, são definidos também 
os indicadores de impacto e como eles serão coletados, assim como as partes interessadas 
envolvidas em cada estágio da produção. Caso o uso do produto, por si, ajude a reduzir determinado 
problema social, um indicador específico deve ser reservado ao seu monitoramento. Sabe-se 
que medicamentos ou alimentos com suplementos vitamínicos, por exemplo, podem reduzir a 
incidência de certas doenças, enquanto telefones celulares levam ganhos de tempo e, portanto, de 
produtividade a quem os utiliza. 

2 Análise de inventário 

Esse é o momento em que os dados dos indicadores escolhidos são coletados. Em função da 
dificuldade de medir o impacto de cada fornecedor da cadeia de manufatura, é recomendável 
identificar e priorizar hotspots – regiões ou setores com histórico de problemas sociais, como 
práticas trabalhistas abusivas ou discriminação de gênero no local de trabalho.

3 Avaliação de impacto 

Aqui os dados são agregados em categorias de tópicos ou partes interessadas e suas subcategorias, 
de acordo com os procedimentos da ISO 14044 (2006) para impacto ambiental. A tarefa requer 
certa cautela, pois as cadeias de causas sociais nem sempre são claras e previsíveis como nos 
processos ambientais. A melhor abordagem é a definição de áreas temáticas que contenham 
indicadores de melhoria relacionados – por exemplo, remuneração em níveis de mercado 
(subcategoria) está ligada a melhores condições trabalho (tópico). É necessário considerar ainda 
que algumas categorias de partes interessadas têm afinidades com tópicos temáticos específicos, 
como exemplificado a seguir.

Na etapa final, os temas críticos são definidos a partir das carências e oportunidades identificadas 
ao longo do processo. O S-LCA não prevê recomendações específicas sobre a interpretação da 
evolução dos dados ou das causas por trás dos problemas identificados. Mas ele preconiza 
uma avaliação cuidadosa da qualidade dos dados obtidos e do nível de envolvimento das partes 
interessadas. O engajamento intensivo dessas partes interessadas é indispensável para se chegar 
ao conhecimento das causas envolvidas – o que, por sua vez, possibilitará respostas gerenciais às 
“não-conformidades” encontradas. 

4 Interpretação do impacto social
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Liberdade sindical e negociação coletiva

Trabalho infantil

Salário justo

Horas de trabalho

Trabalho forçado

Oportunidades iguais/Discriminação

Saúde e segurança

Benefícios sociais/Previdência Social

Saúde e segurança

Mecanismos de feedback

Privacidade do consumidor

Transparência

Responsabilidade no descarte

Acesso a recursos materiais

Acesso a recursos imateriais

“Deslocalização” e migração

Patrimônio cultural

Condições de vida seguras e saudáveis

Respeito dos diretos indígenas

Engajamento da comunidade

Emprego local

Compromissos públicos com questões de sustentabilidade

Contribuições ao desenvolvimento econômico

Prevenção e mitigação de conflitos armados

Desenvolvimento tecnológico

Corrupção

Concorrência leal

Promoção de responsabilidade social

Relações entre fornecedores

Respeito dos direitos da propriedade intelectual

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS

TRABALHADORES

CONSUMIDORES

COMUNIDADE LOCAL

SOCIEDADE

INTEGRANTES 
DA CADEIA DE 
VALOR, EXCETO 
CONSUMIDORES



CAPÍTULO 3  IMPACTO SOCIAL NO SETOR DE BENS DE CONSUMO 

56

CEBDS

Oxfam Poverty Footprint é uma metodologia que quantifica os efeitos de uma empresa 

sobre a sociedade e, particularmente, sobre as populações mais pobres do país ou das 

comunidades em que ela atua. Focar a medição sobre um perfil populacional específico 

traz um potencial mais elevado de precisão para os resultados.

Na prática, universos menores de avaliação permitem a formulação de questões mais 

específicas e, por conseguinte, o processo torna mais factíveis as respostas gerenciais 

sobre os impactos identificados. Em outras palavras, ao vincular a avaliação de impacto a 

ações sociais das empresas, a metodologia permite integrar essas informações às estra-

tégias corporativas com maior potencial de eficácia.

Criada pela Oxfam International, uma instituição dedicada ao combate da pobreza 

global pelo fomento ao progresso sustentável, a chamada “pegada de pobreza” é dimen-

sionada pela análise de indicadores em cinco dimensões sociais, a saber: 

1) renda, saúde e bem-estar; 

2) diversidade e igualdade de gênero; 

3) empoderamento (do inglês, empowerment); 

4) segurança; 

5) estabilidade. 

Complementarmente, a metodologia analisa como a pobreza foi afetada – positiva ou 

negativamente – por cinco dimensões da operação de uma empresa com potencial de 

impacto. São elas:

Atrás da “pegada 
             de pobreza”
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 De que forma a riqueza gerada pela empresa é apropriada e distribuída nos seus 

locais de atuação (por meio de impostos, salários, dividendos etc.)?

 Como as práticas de contratação, fabricação e distribuição oferecem oportunidades 

para a ascensão econômica das pessoas pobres?

 Quais as relações entre a atividade da empresa e o meio ambiente nas comunidades 

afetadas diretamente por ela (incluindo a competição por recursos)?

 De que maneira os produtos da empresa afetam a qualidade de vida das pessoas e 

impactam sua capacidade de melhorar de vida?

 Como as relações institucionais da empresa (participação em associações e lobbies, 

relações com governo e entidades de classe etc.) afetam políticas públicas voltadas à 

redução da pobreza?

1 - Macroeconomia

2 - Cadeias de valor

3 - Práticas ambientais locais 

4 - Desenvolvimento e marketing 

5 - Políticas e instituições
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O desenvolvimento pioneiro da metodologia
da “pegada da pobreza” nasceu de um projeto de colaboração entre Oxfam, Coca-Cola e 
SAB Miller, em 2011. Essa associação se explica pelo fato de que refrigerantes e sucos prontos 
têm aceitação massiva entre as camadas mais pobres da população – camadas essas que, 
em alguns países, assumem papel relevante na cadeia de distribuição desses produtos, por 
meio do mercado informal. Foram definidos como alvos do projeto dois países com altos 
percentuais de pessoas abaixo da linha de pobreza: El Salvador e Zâmbia. Os resultados do 
estudo – que envolveu a participação de comunidades, fornecedores e engarrafadores das 
empresas nesses países – propiciaram a identificação de oportunidades para a redução da 
pobreza inseridas na governabilidade dessas corporações, conforme se vê a seguir.

Na cadeia de valor
PROBLEMA IDENTIFICADO
Baixos salários na colheita de cana-de-açúcar, com margem para majoração de preços 
pagos aos fornecedores em troca de mais produtividade.
MEDIDA RECOMENDADA
Pagamento de bônus de remuneração aos fornecedores que adotassem políticas de 
maiores salários. 

Na participação feminina
PROBLEMA IDENTIFICADO
Apesar de serem maioria no varejo dos produtos, mulheres encontravam dificuldade 
de acesso a crédito, geralmente negociado por intermédio dos maridos.
MEDIDA RECOMENDADA
Implantação de políticas de concessão de microcrédito a mulheres.

No desenvolvimento de produtos
PROBLEMA IDENTIFICADO
Ausência de obrigatoriedade de suplementação de micronutrientes, apesar da 
situação nacional crônica de déficit nutricional entre a população pobre.
MEDIDA RECOMENDADA
Articulações com órgãos governamentais para execução de políticas específicas 
de acesso a produtos suplementados por parte dessa população. 
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O papel do
     compliance

Fruto de uma parceria entre a Organização Internacional do Trabalho (OIT) – uma agência 

da Organização das Nações Unidas (ONU) – e a Corporação Financeira Internacional (IFC), 

do Banco Mundial, a organização BetterWork publica uma série de estudos dedicados ao 

impacto social da indústria de vestuário. 

Parte significativa de suas análises visa quantificar o progresso do desempenho social 

das empresas do setor em função da sua conformidade a determinadas práticas corporativas 

– e os consequentes benefícios para a empresa e a sociedade, principalmente econômicos. 
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A Lei Anticorrupção (Lei Federal n° 12.486/2013) prevê responsabilização 
objetiva das empresas que estejam envolvidas em práticas corruptas, estimulando que as empresas 
fortaleçam suas práticas idôneas e em prol do desenvolvimento da sociedade. Traz uma mudança 
significativa da legislação anterior: a punição começa a atingir também a instituição, e não 
somente o funcionário que tenha agido ilegalmente, independentemente se for o dono, diretor, 
funcionário direto ou mesmo terceirizado. Em outras palavras, a Lei Anticorrupção aborda os 
atos de corrupção de uma forma mais completa e sistêmica, buscando punições mais severas 
e abrangentes. A punição mais usual é o pagamento de multa que variará entre 0,1% e 20% 
do faturamento bruto da empresa no ano anterior, além do processo individual às pessoas 
envolvidas. A lei ainda coloca a necessidade de adoção de mecanismos de controle, políticas 
internas e treinamentos periódicos anticorrupção a fim de mitigar eventuais punições por 
práticas ilícitas.
O Grupo Abril, por exemplo, que já tinha práticas rígidas de compliance e gestão de riscos, 
estabeleceu em 2014 a Política Corporativa Anticorrupção que envolve a identificação dos 
principais riscos relacionados à corrupção, testes e controles dos mesmos, treinamento 
aos colaboradores e fornecedores, além de reuniões periódicas entre o Conselho de 
Administração e os gestores das áreas sobre esta temática. O foco é disseminar boas 
práticas de gestão e de relacionamentos em toda sua cadeia de valor.
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Entre os achados da BetterWork, um estudo no Camboja comprova a relação positiva entre 

investimentos na melhoria das condições de trabalho e o desempenho de pequenas fábricas 

em cenários de alta competição por preço. Outra pesquisa, realizada no Vietnã, demonstra que 

esses mesmos investimentos tendem a aumentar as margens de lucro das empresas, desde que 

os funcionários percebam os benefícios dessa melhora – com bônus por produtividade ou com 

tratamento melhor por parte dos supervisores, por exemplo.

Buscar a validação das suas políticas de compliance social recém-adotadas foi um dos 

grandes diferenciais da Gap Inc., em uma iniciativa de mitigação de impactos nocivos na cadeia 

produtiva (e de reversão de reputação negativa) que se tornou emblemática no mercado.

Muito além do monitoramento

A Gap Inc. é uma rede mundial de lojas de vestuário que se destaca na 

atualidade por marcar presença em diversos organismos de compliance e de 

adesão a códigos de conduta relativos à responsabilidade social. 

A empresa inclui em seus relatórios anuais o monitoramento de indicadores 

e a evolução de seu desempenho socioambiental, segundo diretrizes do Carbon 

Disclosure Project, da Clinton Global Initiative, da Ethical Trading Initiative, da Social 

Accountability International e do Pacto Global das Nações Unidas. Internamente, 

as condições de trabalho são monitoradas com base nos princípios e direitos 

fundamentais no ambiente de trabalho definidos por convenção da OIT.

Todo esse acompanhamento vem a reboque de um extenso histórico de 

exposição midiática de grandes multinacionais de vestuário e calçados, Gap 

incluída, por más condições de trabalho e de remuneração em sua cadeia de valor. 

Seu objetivo é a redução de impactos sociais negativos em sua atuação – e, ao 

mesmo tempo, o ganho de boa reputação perante o consumidor. 

Caso 1
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Assim, na última década, a Gap Inc. passou a priorizar o acompanhamento de 

itens de impacto social relevantes tanto para a sua cadeia de valor quanto para a 

sociedade em geral, como exposto aqui: 

PARA A EMPRESA: 

• impactos em potencial para o negócio (curto e longo prazos); 

• relevância ética e compromissos de política assumidos;

• normas sociais e de pares;

• atividades das partes interessadas e risco reputacional.

PARA A SOCIEDADE:

• conhecimento e consciência do tema;

• importância para partes interessadas críticas;

• evidência e impacto do tema;

• resposta do setor e de pares.

Essas prioridades foram definidas pelo acompanhamento dos problemas 

sociais que afetavam a empresa, ou eram causados por ela, e das respostas 

gerenciais adotadas. Cadeias de causas foram mapeadas para a compreensão dos 

fatores geradores desses problemas, em níveis micro e macroscópicos – da falta 

de recursos ou de interesse dos pequenos fornecedores locais a leis trabalhistas 

permissivas e pressões competitivas do mercado global. Para cada item, a Gap 

Inc. procurou determinar seu poder de influência como causador ou como agente 

capaz de transformar situações indesejáveis das condições de trabalho.
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• Falta de entendimento das condições nas fábricas
 e como elas são afetadas pelas decisões de compra

• Práticas de compra ineficientes

• Ênfase insuficiente nas normas trabalhistas
 na escolha de fornecedores

• Expectativas irracionais de custo e prazo

• Processos e práticas operacionais ineficientes

• Competências fracas de supervisão e gestão

• Aceitação de pedidos sem avaliação
 completa de capacidade e competências

• Falta de tecnologia e de equipamentos modernos

• Falta de respeito dos direitos dos trabalhadores

• Entendimento insuficiente das leis
 e normas trabalhistas

• Fragmentação da indústria de vestuário

• Competição intensa e foco na redução de custos

• Normas incompatíveis, ausência de códigos de
 conduta padronizados e de coordenação setorial

• Deflação de preço crônica

• Leis trabalhistas inadequadas ou desatualizadas

• Fiscalização insuficiente pelo governo local

• Falta de entendimento entre os trabalhadores
 sobre seus direitos

• Infraestruturas econômica, financeira
 e cívica fragilizadas

• Exigências do comércio global, incluindo
 restrições bi e multilaterais

• Tarifas

• Mudanças geográficas na produção em
 função de cotas de produção

• Demanda crescente do consumidor sobre
 custo e oferta

MARCA OU 
VAREJISTA

PRODUTOR DE 
VESTUÁRIO

CONDIÇÕES 
INDUSTRIAIS

CONDIÇÕES 
NACIONAIS

CONDIÇÕES 
INTERNACIONAIS

MAPEAMENTO DE CAUSAS E PODER
DE INFLUÊNCIA SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO

Nível de influência da Gap Inc.: Influência significativa                         Alguma influência        Influência menor
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Caso 2

Aprendizados a partir da crise

A Siemens, gigante de tecnologia alemã, foi alvo de diversas investigações 

em diversos países devido a alegação de subornos envolvendo suas unidades de 

negócios. Após um pagamento de $ 1,6 bilhão somente em multas em 2008 e uma 

grande crise reputacional, a empresa implementou um Sistema de Compliance 

para fortalecer sua governança corporativa.

Em 2014, foram introduzidos os processos locais de investigação. Antes, todas 

as investigações sobre alegações recebidas eram executadas na Alemanha, o que 

poderia acarretar em maior tempo na conclusão dos processos.

O Sistema de Compliance da Siemens é baseado em três pilares: 

• Prevenir: políticas e procedimentos, treinamentos e sistema de comunicação 

clara e direta

• Detectar: canais de denúncia, auditorias, investigações e controles

• Responder: tolerância zero para comportamentos inadequados.

A capacitação é feita periodicamente, considerando as atividades desem- 

penhadas e os riscos a elas associados. Desde o início da implantação do Sistema 

de Compliance, a Siemens no Brasil realizou mais de 93 mil horas de treinamento. 

Somente em 2015 mais de 4 mil funcionários foram treinados presencialmente, 

incluindo novos treinamentos de atualização após 2 anos.

O Sistema de Compliance da Siemens é apoiado por ferramentas de suporte 

ao processo, como a análise de riscos de parceiros de negócios, a análise de 

riscos em projetos na fase de ofertas, a avaliação ao oferecimento de brindes, patrocínios, 

doações, entre outras. Parte fundamental são os canais de denúncia, como o “Tell Us”, 

criado para reportar possíveis violações de Compliance, disponível a qualquer hora, 

em 13 idiomas, online ou por telefone.
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A Siemens relatou descobertas sobre uma possível conduta anticompetitiva no 

setor metroferroviário para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

e ao Ministério Público Estadual e Federal, em 2013. A autodenúncia voluntária foi 

o resultado de uma investigação interna, detalhada e minuciosa, que foi conduzida 

na Siemens, no âmbito do programa de Compliance da companhia, e deu origem 

a uma série de investigações públicas ao longo de 2013 e 2014. A empresa tem 

colaborado ativamente com o Ministério Público de São Paulo e outros órgãos.

Resumo
• Na indústria de bens de consumo, o impacto social se estende por toda a cadeia de valor, 

da produção ao pós-consumo. Esse é um dos principais fatores que fazem do setor um dos 
mais avançados no acompanhamento de indicadores de impacto e na adesão a padrões 
internacionais de conduta socioambiental. 

• Muitas das empresas adeptas das melhores práticas vão além do monitoramento e abrem espaço 
para que ciclos de avaliação específicos contribuam para estimar a eficácia das ações, incorporando 
essas informações às suas respostas gerenciais e às suas estratégias de sustentabilidade.

• O S-LCA (Social Life-Cycle Assessment) considera integralmente a cadeia de valor de um 
produto ao selecionar os aspectos mais relevantes de impacto social. A metodologia tem 
como diferencial o fato de estar baseada nos procedimentos da ISO 14044 (2006), já bem 
familiares para as áreas de sustentabilidade das empresas. 

• A metodologia da “pegada de pobreza”, da Oxfam International, oferece uma perspectiva 
ampla do impacto social da cadeia de valor da empresa sobre a população pobre de um país 
ou território. Suas avaliações ajudam a identificar que aspectos da redução da pobreza são 
afetados – e em que medida – pelo negócio ou pelas políticas públicas.

• Avaliações de conformidade com melhores práticas sociais e trabalhistas oferecem insights úteis 
para a empresa aumentar a eficácia das ações sociais. A prática traz vantagens econômicas 
diretas para a operação e suas partes interessadas e também favorece a realização de ações 
de prevenção e de mitigação de impactos sociais negativos. As melhorias são particularmente 
sensíveis nos setores intensivos em mão de obra e com fornecedores pulverizados – e ainda 
mais nas operações em países de baixo e médio índice de desenvolvimento humano.
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O uso intensivo de mão de obra é marcante nas empresas que atuam no comércio 

de varejo e na prestação de serviços. O setor terciário, responsável por nada menos que 

69% do valor adicionado ao Produto Interno Bruto brasileiro, concentra mais de três 

quartos dos empregos do país, de acordo com a CNC. Mais precisamente, dados de 2015 

do IBGE estimam que a participação dos serviços atinja 58,4% dos postos de trabalho 

formais, e outros 18,8% do comércio, nas seis maiores regiões metropolitanas. 

Não surpreende que os colaboradores sejam as principais partes interessadas 

dessas empresas. Da mesma forma, captação, qualificação e retenção de profissionais 

costumam ser mencionadas como seus maiores desafios. 

Fidelização com base na reputação e na imagem da empresa é indicada como 

prioridade na relação com os consumidores, que também estão no topo da lista de 

partes interessadas relevantes. 

Em algumas áreas, a relação com partes interessadas específicas é decisiva. É o que 

acontece, por exemplo, entre prestadores de serviço de transporte e de infraestrutura, para 

os quais regulamentações governamentais são centrais e requerem esforços nas relações 

institucionais, como as de advocacy, ou seja, de influência na criação de políticas públicas.

Se a própria natureza das operações em serviços e varejo faz com que colaboradores 

sejam um aspecto crítico do negócio, sua posição como parte interessada fundamental 

para as empresas também é de fácil percepção.

Quanto mais intensivo for o uso de mão de obra, maior tende a ser o impacto 
social das operações sobre os colaboradores. Exemplos claros vêm dos 
serviços de suporte ao cliente em call centers, que reúnem hoje cerca de 1,5 
milhão de funcionários no Brasil, e dos Correios, maior empregadora do país 
e a única empresa com presença em todos os municípios da federação. 

Investimento em recursos humanos é o principal destino 
dos gastos operacionais de varejo e serviços. 
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Em serviços, muitas corporações desempenham um papel relevante como 
agentes de redução da pobreza. Elas se destacam como provedoras do primeiro 
emprego para um grande contingente de jovens – no setor de telemarketing, 
por exemplo, este é o caso em cerca 45% dos postos de trabalho ocupados 
no país. Em contrapartida, parte significativa desses empregos tem baixíssima 
remuneração e oferece perspectivas de carreira extremamente limitadas.

No varejo, a baixa qualidade dos empregos é apontada como um problema de 
alcance global. Estudos em inúmeros países apontam questões relacionadas com 
alta rotatividade, sobrecarga de tarefas e insatisfação generalizada com salários, 
horários de trabalho e perspectivas de carreira. Também em nível mundial as políticas 
de preço agressivas de algumas grandes companhias varejistas são apontadas como 
principais causas dos altos índices de insucesso entre pequenos negócios locais.

O desenvolvimento dos colaboradores é foco de
ação de diversas empresas. Um dos exemplos é a Academia Brasil Kirin, responsável 
por direcionar estratégias de educação para o desenvolvimento dos funcionários e parceiros, com 
programas e treinamentos internos, externos e parcerias com universidades, instituições e escolas de 
idioma, está disponível para os 11 mil funcionários da companhia. O Programa de Educação da Brasil 
Kirin está estruturado por escolas que atendem a toda a cadeia de valor da empresa, que possuem 
conteúdos ligados às competências específicas. Uma das escolas da Academia Brasil Kirin é a de 
Sustentabilidade, criada em 2013. Todos os colaboradores são elegíveis, considerando as políticas 
internas e as ferramentas de avaliação. Outro exemplo é da consultoria EY, que percebeu a importância 
de manter seus profissionais capacitados e atualizados continuamente, uma vez que seus principais 
ativos são o conhecimento e o capital humano. Desenvolveu a EYU, primeira universidade 
corporativa do segmento de auditoria e assessoria em negócios do país, inaugurada em 2007. Com 
foco na efetividade das ações em desenvolvimento e inovação em aprendizagem, tem um plano 
estratégico reavaliado anualmente com o Comitê de Educação, que valida projetos pedagógicos, 
orçamento, monitora indicadores de desempenho e estratégias de educação. A EYU é dividida 
em academias especializadas nas necessidades de cada unidade de negócio, elaborando trilhas 
de aprendizagens e metodologias específicas de educação. Ainda com foco em capacitação, 
a EY oferece reembolso de cursos de graduação, pós-graduação, MBA e aperfeiçoamento de 
idiomas a todos os profissionais da companhia. A EY investe 5% da receita em educação, tem 
830 facilitadores e os profissionais da EY tem 65 horas de treinamento por ano.
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A mitigação dos eventuais impactos sociais negativos da ação varejista é historicamente

alvo de iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa. A abordagem usual consiste na 

adoção de ações focadas em sustentabilidade, com o intuito de minimizar impressões negativas 

e de fidelizar o consumidor. Consolidados pelos pesquisadores Anselmsson e Johansson em 

2007, os princípios que norteiam essas iniciativas podem ser descritos como segue.

Responsabilidade humana

Práticas de trabalho que excedem as exigências legais e a média do mercado em 

termos de direitos humanos e trabalhistas e de remuneração. Exemplo: o varejista compra de 

fornecedores de bens alimentícios que mantenham condições adequadas de higiene e saúde.

Responsabilidade ambiental

Política ambiental clara, aliada à prática e ao apoio ao reuso de embalagens e à 

reciclagem de resíduos. 

Responsabilidade de produto

Descrição completa de conteúdo e origem de todos os produtos vendidos e 

responsabilidade por eventuais danos causados por seu uso – atendendo ou excedendo 

os preceitos legais.

Já o WBCSD endossa uma série de ações e estratégias a serem colocadas em prática 

na busca pela mitigação de impactos negativos.

Histórico de
preocupação no setor varejista
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Já a construção proativa de impacto positivo – por meio de projetos com estratégias 

baseadas na existência de uma carência social e na capacidade da empresa em contribuir com 

a expertise de seu negócio para reduzir tal carência – tem sido associada a índices elevados 

de sucesso na geração de valor compartilhado (conceito abordado no primeiro capítulo). 

Empregados-consumidores-comunidade é uma tríade bem explorada por varejistas 
do ramo de supermercados. Um exemplo positivo vem da rede britânica Asda, pertencente à multinacional 
Walmart, que promove em suas 570 lojas no Reino Unido as chamadas “jornadas comunitárias”. 
Trata-se de ações estratégicas de atuação pública, criadas pela empresa, com compartilhamento 
de informações com órgãos de caráter público, cessão de espaço para atividades comunitárias e 
prestação de serviços voltados à cidadania para consumidores e outros grupos considerados 
abaixo do recorte socioeconômico que a empresa tem por alvo. O resultado das jornadas é uma 
percepção generalizada de melhoria na vizinhança das lojas – com reflexo direto sobre a imagem 
da companhia, vista como um agente comprometido e confiável.

MITIGAÇÃO
DE DANOS

AÇÕES E ESTRATÉGIAS

Compreender
e evidenciar,

para os públicos
de interesse, o
impacto social 

Reforçar
entre executivos

e investidores
a compreensão
de dependência

social

Gerir a
dependência social 

com foco em
ações locais e no

capital social 

Iniciar o
gerenciamento

de impacto 

Obter ou
manter licença
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ambiente para
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Impacto social
   no setor terciário

Os produtos do setor terciário têm muita visibilidade entre os consumidores, pois atendem 

a necessidades básicas, como comunicação, deslocamento, alimentação e saúde. Contudo, 

o impacto da atuação dessas empresas sobre a economia local é menos óbvio, ainda que 

atinja um grande número de pessoas e instituições. Alguns exemplos se destacam: 

• quando uma cidade passa a integrar uma rota de aviação, a dinamização do turismo 

local gera renda em toda uma cadeia que não está vinculada diretamente às 

companhias aéreas, mas relacionada aos clientes dessas companhias, por meio 

de serviços de hotelaria, receptivos, alimentação, lazer, transporte e muitos outros;

• empresas provedoras de infraestrutura de telecomunicações oferecem serviços à 

população, ao mesmo tempo em que criam condições para o surgimento de grandes 

cadeias econômicas (que podem incluir do fornecimento de peças de reposição e 

serviços de manutenção à produção de conteúdo e o suporte a usuários);

• pode haver desdobramentos além dos aspectos puramente operacionais da 

ação de uma empresa, a exemplo do percurso de informações e de ideias 

disseminadas e repercutidas na sociedade a partir do consumo de serviços e de 

produtos editoriais e educacionais (um fenômeno chamado por alguns teóricos 

de brainprint ou “pegada intelectual”), que são hoje facilmente mensuráveis. 

Nota-se que as possibilidades de desdobramento são virtualmente ilimitadas, e a cada 

uma corresponde algum grau de influência da ação direta ou indireta das empresas de 

varejo e serviços sobre a dinâmica da sociedade. É uma prerrogativa das redes varejistas, 

por exemplo, usar seu poder de barganha para forçar a indústria a elevar padrões de 

sustentabilidade, como na exigência de adquirir apenas produtos comprovadamente 

sem relação com desmatamento e práticas sociais injustas. 
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Sob o ponto de vista operacional, porém, as questões mais sensíveis de impacto social estão 

relacionadas a fatores como formação, remuneração, retenção e motivação de mão de obra.

Por esse motivo, a geração de oportunidades de mobilidade social vinculadas à educação 

técnica e profissional tem se consolidado como principal parâmetro de avaliação. Esse é um 

aspecto extremamente sensível entre funcionários e seus familiares, com repercussões de ganho 

reputacional positivo também entre consumidores da empresa. 

Caso 1

Foco em grupos sociais mais desfavorecidos

Prestadora de serviços terceirizados de atendimento telefônico e registro de 

dados para grandes companhias, a cambojana DDD tem o valor compartilhado 

na base de sua proposta de negócio. Suas estratégias corporativas são definidas 

de modo a gerar oportunidades de trabalho para grupos sociais desfavorecidos, 

com prioridade para jovens sem qualificação, pessoas com deficiência, órfãos e 

mulheres. O objetivo é vincular o exercício do trabalho ao desenvolvimento de 

habilidades e à ampliação das capacidades cognitivas pelo incentivo à educação.

Para o recrutamento, a empresa mantém parcerias com escolas secundárias e 

organizações de assistência. Jovens previamente selecionados – entre eles, um mínimo 

de 50% de mulheres e 10% de pessoas com necessidades especiais – recebem uma 

formação básica, com foco em informática e inglês, por um período de três a seis 

meses. Ao final, são contratados aqueles que se destacam pelo desempenho. 

Os escolhidos têm jornada diária máxima de seis horas, estruturada de modo 

a permitir aos operadores frequentar a universidade com bolsas de estudo 

patrocinadas por organizações parceiras, muitas das quais são suas clientes. Perto 

da formatura, eles ganham apoio da DDD na busca por melhores empregos ou são 

promovidos a cargos de gerência.

A eficácia do programa é mensurada pela aplicação de entrevistas em três momentos: 

antes do ingresso no estágio inicial, logo após a contratação e depois da formatura na 

universidade. O parâmetro de comparação é extraído de estatísticas oficiais sobre jovens 

da mesma origem social em períodos semelhantes. Os indicadores mostram rendas 

maiores entre os jovens apoiados pela DDD na comparação com jovens da mesma idade, 

incluídos aqueles que alcançaram formação universitária por outros meios.
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O cálculo avaliativo de Retorno Social Sobre Investimento (SROI) baseia-se na relação 

entre os custos e os benefícios das ações empresariais voltadas às partes interessadas e 

permite estimar monetariamente o impacto resultante.

Desenvolvido para medir intervenções em forma de programas sociais – primeiramente 

em ONGs e depois em grandes fundações e institutos –, ele pode ser aplicado também 

na avaliação de aspectos do impacto social de uma corporação. É indispensável, porém, 

que exista uma transformação observável em um determinado período, atribuída à 

“intervenção” de um agente específico – ou seja, a uma ou mais ações e aos marcos de 

operação de uma empresa.

Satisfeita essa premissa, o cálculo de SROI se revela mais flexível do que os métodos 

tradicionais na quantificação dos indicadores de impacto e também proporciona maior 

abertura à participação direta das partes interessadas.

Estimar monetariamente o benefício gerado é uma possibilidade que se aplica, por 

exemplo, a casos como o investimento em programas de qualificação profissional de 

funcionários, nos quais as variáveis de interesse – ganho de produtividade de um lado e 

aumento de renda de outro – podem ser expressas em valor monetário. Outros exemplos 

de ações diretamente monetizáveis são os programas de redução do absenteísmo, 

quando a empresa deixa de perder produção, ou as iniciativas de redução de poluentes 

e saúde preventiva, que redundam na redução de custos com tratamentos.

Um pouco mais complexo – mas não inviável – é o cálculo do retorno econômico 

a partir de variáveis sociais não imediatamente monetárias. Aqui, o grande desafio é 

estabelecer parâmetros que permitam avaliar com alguma objetividade a evolução de 

aspectos eminentemente subjetivos. Por exemplo, qual o valor equivalente em dinheiro 

do tempo de lazer que um empregado ganha quando seu tempo de deslocamento 

diminui? Qual o valor da satisfação pessoal de trabalhar numa empresa de grande porte 

ou de ótima reputação? Mais do que isso, qual é o valor de cada um desses benefícios 

para diferentes grupos de partes interessadas?

Retorno Social
   Sobre Investimento (SROI)
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Finalmente, uma importante vantagem do SROI como ferramenta avaliativa reside 

na possibilidade de comunicar, com clareza e objetividade, o impacto social positivo 

protagonizado pela empresa. Justificar em números o retorno de um investimento 

social tem grande poder persuasivo sobre diferentes públicos, sejam eles financiadores 

e tomadores de decisão (como os acionistas) ou consumidores e o público em geral. 

SROI – a metodologia

1 Mapeamento 

São definidas as partes interessadas e as ações que as afetam e das quais possam ou pretendam 
participar. Os contornos do projeto são delineados e, simultaneamente, são identificados os limites 
do protagonismo da empresa sobre o impacto desejado. Ou seja, levam-se em conta contribuições e 
efeitos concorrentes de outras instituições e instâncias de ação social. Nesse momento, também é 
criada a hipótese de como a empresa causa o impacto social que ela pretende mensurar. Isso é feito 
por meio da teoria da mudança, da cadeia de causalidade ou de outro método. 

A base do método de avaliação de impacto social pelo cálculo de SROI é a determinação de valores 
monetários para os benefícios que uma ação ou conjunto de ações leva para a sociedade. O processo, 
de forma resumida, é composto por seis etapas, apresentadas a seguir.

2 Identificação de recursos 

São estimados os investimentos cujo valor servirá de referência para o cálculo do retorno – ou, em 
outras palavras, o custo a ser relacionado ao benefício, ao final. Na avaliação de projetos, trata-se 
de determinar o montante investido em recursos humanos e materiais. Já para fins de avaliação de 
impacto social do negócio, está em questão o custo global necessário para que a operação traga 
mais benefícios sociais ou para que reduza seu impacto negativo – seja pelo desenvolvimento de 
equipamentos menos poluentes, pela adoção de um programa de saúde laboral, pelo incentivo 
sistemático ao voluntariado entre funcionários ou por meio de qualquer outra ação ou programa. 
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3 Demonstração de mudança

São definidos os indicadores de comparação, dos quais depende a quantificação de mudanças. Em 
diálogos com as partes interessadas, são estabelecidos os valores de eventuais ganhos intangíveis 
(objetivos e subjetivos) para cada grupo. Por exemplo, quanto valeria dispor de um ambiente de 
trabalho menos ruidoso e visualmente mais harmonioso? Aos indicadores escolhidos são atribuídos 
valores monetários por equivalência, por meio de técnicas específicas, que incluem entrevistas 
com representantes das partes interessadas. Por exemplo, um programa que una ginástica laboral 
e alimentação saudável no refeitório da empresa provê um ganho intangível em saúde para o 
colaborador e encontra como seus equivalentes monetários os gastos adicionais típicos com 
academias de ginástica e com a manutenção de uma dieta diferenciada. 

4 Cálculo de impactos

Uma relação simples de retorno sobre investimento (ROI) estaria dada pela razão direta entre o 
valor dos benefícios e o valor dos investimentos. Mas aqui é preciso equacionar outros fatores para 
determinar quanto do benefício se deve à operação da companhia. 

• Peso-morto contabiliza benefícios que não dependem da existência da empresa, enquanto 
aqueles causados por outros agentes (governos, outras empresas, sociedade civil) se refletem 
na variável atribuição.

• Deslocamento refere-se a impactos positivos para uma parte interessada que implicam impac-
tos negativos para outro, anulando o primeiro no todo ou em parte.

• Redução (ou desgaste) leva em conta a diminuição do efeito da ação da empresa, ao longo do 
tempo, na existência ou na percepção do benefício, seja porque outros agentes assumem par-
te de sua manutenção, seja porque o benefício deixa de ser visto como diferencial à medida 
que é universalizado (leitura de códigos de barras em supermercados, ligações gratuitas entre 
telefones da mesma operadora, plano de carreira etc.).

Em seguida, para cada indicador definido antes, aplica-se a equação:

Na sequência, esse impacto deve ser trazido ao seu valor presente e dele deve ser subtraída uma taxa de 
desconto, como a dos juros correntes, ou então a taxa de remuneração de um investimento de baixo risco.

IMPACTO = Quantidade do indicador de resultado × Valoração × 
(1-(atribuição + peso-morto + deslocamento + redução))
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5 Cálculo do SROI 

Conhecidos o investimento e os impactos, o SROI (ou seja, o retorno social sobre investimento) é 
determinado pela razão dos valores líquidos do primeiro sobre o segundo, como mostra a equação:

SROI = Valor líquido dos benefícios ÷ Valor do investimento

6 Comunicação

Uma avaliação de SROI é finalizada por uma ação de comunicação clara e compreensível por todas 
as partes interessadas, com a utilização de formatos e de linguagens distintas para diferentes grupos. 
A medida de uma boa comunicação é a incorporação dessa análise em situações futuras em que 
os impactos sociais da empresa estejam em jogo.
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No Brasil, dois exemplos de destaque na aplicação do cálculo de
ROI em Projetos de Sustentabilidade vêm da Siemens e da Votorantim Cimentos. 
Ambos estão retratados no estudo Retorno Econômico de Projetos de Sustentabilidade, realizado pela 
agência de cooperação internacional alemã GIZ e pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da 
Fundação Getúlio Vargas (GVces). A Siemens enfrentava grandes perdas em sua divisão de healthcare 
no Brasil, ocasionadas pela obrigatoriedade de destruição de reagentes de exames laboratoriais 
vencidos. Além dos altos custos financeiros, tais processos envolvidos impõem também um ônus 
significativo em emissões de CO2. Denominada “mais vida, menos poluição, mais exame”, uma 
campanha interna da empresa permitiu uma melhor gestão desses produtos e a diminuição de 
descartes. A avaliação financeira de impacto do projeto revelou reduções de custos e ganhos em 
margens operacionais: uma redução de 6% em materiais destruídos representou aumento de 0,1% 
na margem bruta e de 3,1% na margem de lucro antes dos impostos (Ebitda), além de redução de 
7,1% em emissões de CO2. Já a Votorantim Cimentos, líder brasileira do setor de materiais de 
construção, escolheu sua operação localizada no município de Primavera, no Pará, para realizar 
um estudo detalhado do retorno do montante de investimento social realizado na cidade. O 
foco da análise foi a determinação dos impactos no desenvolvimento e as correlações de 
externalidades positivas. Diversificados, esses investimentos abrangiam da montagem de 
uma biblioteca pública até programas de capacitação e alocação de profissionais. A partir da 
observação de indicadores de causa e efeito e da aplicação de metodologias de ROI adaptadas 
ao seu contexto, a empresa concluiu que que para cada R$ 1 investido em Primavera houve o 
retorno de R$ 4,54 relacionados a fatores como custos evitados (priorização de contratações 
locais e paralisações evitadas), economia de despesas financeiras, tributárias e o valor 
adicionado à sociedade e à própria empresa.

Apesar de se destacar como ferramenta persuasiva quanto à racionalidade do investimento social – ao 

qual dá uma medida financeira clara do valor gerado – e de constituir instrumento quase insuperável na 

formatação de business cases para fins de comunicação corporativa, a metodologia SROI tem limitações. 

Em projetos de Responsabilidade Social Corporativa, a teoria da mudança pode ser definida com cla-

reza, uma vez que sua razão de existir é operar, na prática, determinada transformação de uma situação. 

No contexto da operação de uma empresa, entretanto, o SROI esbarra no problema da intenção: a missão 

da companhia não é resolver um problema social, mas sim cumprir uma função econômica, com conse-

quências positivas e negativas para a sociedade.
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Outras formas de 
monetização do impacto social

O SROI procura capturar as principais dimensões do impacto social da empresa ao ouvir as partes 

interessadas e atribuir valor financeiro aos seus indicadores para chegar a uma medida comum. Há 

casos, porém, quando as dimensões de um impacto são claramente circunscritas, em que podem 

ser aplicados métodos mais simples para se alcançar a monetização do seu valor. Essas situações se 

configuram, por exemplo, quando um impacto esperado – seja ele positivo ou negativo – decorre de 

uma ação que visa explicitamente aumentar rendimentos ou reduzir gastos. 

Enquadram-se aí as medidas para aumento da produtividade individual (qualificação profissional, 

treinamento em tarefas) e para economia de tempo (investimentos em comunicação e transporte). A “dimensão 

social” desses benefícios decorre dos ganhos proporcionados às partes interessadas em elevação de renda 

ou de melhores perspectivas de carreira, segurança no trabalho, bem-estar, tempo para lazer etc. 

A razão benefício-custo estima o impacto dessas mudanças em forma de retorno econômico para 
a operação, nos casos em que se espera um ganho quantitativo sobre dimensões específicas – 
causadas por uma intervenção, que, nas operações, estão ligadas às melhorias de processos.

A razão custo-efetividade é mais adequada quando o impacto social em avaliação é multidimensional 
ou seu valor é de difícil estimativa. Nesse cálculo, o valor monetário é aplicado apenas aos custos. 
Já o impacto fica determinado por uma unidade que represente a transformação em questão (por 
exemplo, considerar a redução das reclamações dos clientes pelo total investido na melhoria de um 
determinado produto). Esse método também ajuda na comparação de impactos semelhantes entre si, 
para identificar quais formas de intervenção trazem os melhores resultados pelo montante investido.

• Em ambos os casos acima, “valor presente” é o montante atualizado no tempo para permitir a 
comparação custos e benefícios provenientes de diferentes momentos. 

• O impacto terá sido positivo sempre que uma razão for superior a 1. Ou seja, para cada real investido, 
houve mais de um real de retorno.

• Custos totais consideram o montante gasto e o custo de oportunidade (resultante das opções 
de não fazer nada ou de utilizar os recursos de forma alternativa). É aceitável também calcular o 
valor de aplicação do recurso em investimento de baixo risco no mesmo período, descontando-
se esse rendimento do valor do benefício.

Razão benefício-custo = Total do benefício em valor presente ÷Total do custo em valor presente

Razão custo-efetividade = Quantidade de impacto ÷ Total do custo em valor presente
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Resumo
• Em varejo e serviços, o relacionamento com colaboradores e consumidores é crucial. De um 

lado, treinamento e retenção de talentos são fatores críticos para o sucesso do negócio. De 
outro, a manutenção de altos padrões de imagem e reputação é cada vez mais uma exigência 
básica, em meio a ambientes concorrenciais dinâmicos e sujeitos a mudanças regulatórias 
por parte dos governos. 

• Ambos os setores tendem a empregar um grande volume de jovens em início de carreira, 
com escolaridade e renda precárias e com remunerações iniciais baixas, o que amplifica as 
implicações sociais envolvidas na operação dessas empresas. 

• Tomado amplamente, o impacto social do setor terciário está diretamente relacionado às 
especificidades de atuação de cada empresa (comunicações, transportes, infraestrutura 
etc.). Não raro ele se estende – às vezes intangivelmente – por grandes cadeias econômicas. 
No entanto, a clara relevância de colaboradores e de consumidores como partes interessadas 
resulta em mais foco sobre esses grupos nas ações de avaliação. 

• Os principais métodos avaliativos adotam indicadores definidos conjuntamente com as partes 
interessadas. Tais indicadores fornecem parâmetros para a quantificação dos efeitos de uma 
ação e sua relação com os investimentos realizados. Desse modo, é possível descrever o 
impacto em termos monetários, que é de fácil compreensão pelas várias partes interessadas, 
incluindo o público geral.

• O cálculo de retorno social sobre investimento (SROI) tem sido largamente aplicado 
no universo empresarial para mensurar o impacto de aspectos de uma operação. Sua 
metodologia permite criar parâmetros financeiros a partir de valores subjetivos por meio de 
técnicas econométricas – o que ajuda a resolver satisfatoriamente o problema da aplicação 
de métodos experimentais aos recortes dimensionais.

• O SROI e as avaliações mais simples de retorno econômico de investimentos devem ser 
aplicados em ações de melhorias de processos da operação da empresa, permitindo, assim, 
a avaliação simultânea dos impactos econômico e social.
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As instituições financeiras, públicas e privadas, estão diretamente associadas ao 

desenvolvimento de qualquer economia moderna. Elas desempenham papel fundamental 

na criação de empregos e de mercados de bens e serviços, na circulação de pessoas 

e bens e na geração de rendas adicionais. Por sua expressiva visibilidade como 

intermediários na rede de relações econômicas, os bancos são atentos aos impactos 

sociais de suas atividades.

Nas últimas duas décadas, iniciativas de regulação e autorregulação das consequências 

socioambientais dos negócios bancários vêm tomando corpo, sob a forma de acordos, 

como os Princípios do Equador, o IFC Sustainability Framework, dentre outros.

No Brasil, o Banco Central determinou, pela Resolução 4.327, a adoção de políticas 

de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras, exigindo a existência 

de uma estrutura de governança própria. Entre as atribuições dessa estrutura figuram as 

de “avaliar a efetividade das ações implantadas” e de gerenciar o risco socioambiental. 

Aos poucos, tem sido construído um consenso sobre a interdependência da atividade 

bancária com a sociedade e o reconhecimento de oportunidades e riscos mútuos. Desse 

modo, a identificação e a estimativa do impacto social da operação dos bancos são 

oportunas pela existência de um público maduro para sua discussão e também por 

subsidiar, de forma objetiva, a estratégia dessas instituições.

Assim como os bancos, as seguradoras são um fator de estabilização dos mercados. 

Captam recursos em valores relativamente pequenos de um grande universo de pessoas 

para a indenização de perdas que seriam individualmente insustentáveis. Dessa forma, 

distribuem o risco, aumentam a previsibilidade do processo de acumulação e permitem 

que empresas e pessoas possam planejar seus investimentos de longo prazo.

As partes interessadas de relacionamento mais crítico com as instituições financeiras 

são clientes, funcionários, acionistas e fornecedores. Seguradoras têm ainda uma relação 

estratégica com corretores, que são intermediários de todas as transações com clientes 

de qualquer porte. 
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Dada a importância que ambos os setores têm para o funcionamento da economia, 

não surpreende que sejam também, entre os que constam nesta publicação, aqueles que 

têm relacionamentos com a gama mais diversa de públicos. A seguir, estão destacados 

pontos sensíveis dessas relações, a partir de exemplos de avaliações de impactos 

(positivos e negativos) de suas operações e intervenções.

Impacto social 
   na atividade bancária 

Mais do que uma atividade meramente econômica, o setor financeiro é tido como 

peça indispensável aos mecanismos de redução da pobreza global. Essa percepção é 

motivada pela amplitude de dimensões sociais impactadas de formas direta e indireta pela 

operação bancária. Efeitos positivos sobre empregos e salários e o acesso ao crédito são 

exemplos de como essa atividade beneficia estratos mais desfavorecidos da sociedade.

Eliminar a pobreza e reduzir a níveis toleráveis a desigualdade na distribuição de renda 

estão entre os maiores obstáculos para a construção de um modelo verdadeiramente 

sustentável, não só do ponto de vista social, mas ambiental e econômico. As microfinanças – 

incluindo crédito, seguro e outros produtos do mercado financeiro, representam uma das mais 

promissoras estratégias de combate à pobreza mundial e de inclusão social na atualidade.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) dá um passo além: 

um de seus estudos recentes sugere que países emergentes representam janelas de 

oportunidade para conciliar um redesenho do setor e a realização de metas nacionais de 

desenvolvimento sustentável. 

Estaria ao alcance dos bancos, segundo o PNUMA, assumir o protagonismo no 

financiamento de transformações sociais necessárias e movimentar, até 2025, recursos 

anuais da ordem de 27 bilhões de dólares para promover acesso a água e esgoto 

adequados, 44 bilhões de dólares para expandir o acesso à eletricidade e 2,5 trilhões 

de dólares para proporcionar crescimento com distribuição de renda por meio do 

financiamento a pequenas e médias empresas.
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Para os bancos de fomento, perseguir metas de desenvolvimento social é parte de sua 

própria missão. Operação e impacto social estão diretamente ligados, de tal modo que medir 

resultados sociais significa mensurar a efetividade dessas instituições. O Banco Mundial foi 

pioneiro nessa prática e hoje é referência em avaliação de impacto no setor bancário. 

O Banco Central do Brasil desde 2011 prevê direcionamento de no mínimo 2% dos 

saldos dos depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito 

destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores. Esse é um ponto de partida 

para que os serviços prestados por bancos e seguradoras se expandam. Ainda assim, são 

necessários mecanismos mais eficientes para ampliar a viabilidade financeira desse modelo de 

negócios, garantindo que os benefícios sejam expandidos a todos os envolvidos no processo.

No Brasil, o BNDES segue essa abordagem e tem buscado avançar em termos 
de avaliação de impacto. Por meio de modelos de contribuição, como as cadeias de causalidade, o maior 
banco de fomento do país identifica e mede os efeitos de sua operação combinados com os de outros 
participantes econômicos. 
Especificamente quanto à geração de empregos em projetos apoiados, o BNDES avalia o impacto de 
sua participação ao adotar um modelo insumo-produto do sistema de contas nacionais. Esse método 
torna possível estimar o aumento de empregos associado a determinado incremento de produção, o que 
permite ao banco isolar os setores que apoia para, então, calcular o impacto total. 
Identificados quais insumos são usados por quais setores e também o volume da produção, chega-se 
à decomposição dos seguintes fatores:

• emprego direto, utilizado no fornecimento de produtos e serviços ao projeto analisado;
• emprego indireto, gerado na cadeia produtiva do setor de fornecimento;
• efeito-renda, relativo aos postos de trabalho criados para suprir as necessidades de consumo de 

empregados diretos e indiretos. 

Assim, abre-se uma visão mais ampla da contribuição do banco sobre a geração de empregos, 
uma vez que a simples contagem de vagas abertas pelas empresas apoiadas subestimaria 
enormemente o impacto devido à sua participação.
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O processo de avaliação teve como ponto de partida testes de hipóteses de correlação entre 

as ações de apoio – e as combinações entre elas – e seus efeitos sociais observados. 

Também na avaliação de impacto das operações, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) realizou uma ampla 
mensuração da contribuição relativa de programas locais de 
apoio a micro e pequenas empresas.

O banco concluiu que o crédito “é o único tipo de suporte que tem um impacto positivo e esta-

tisticamente significante em todas as variáveis de resultados, além de trazer o maior impacto 

positivo sobre emprego e salários”.

AÇÕES AVALIADAS EFEITOS ESPERADOS*

CRÉDITO EMPREGO 

APOIO À  
AGLOMERAÇÃO 

SALÁRIOS 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO VALOR DE EXPORTAÇÕES 

CONSULTORIA  
EMPRESARIAL 

REGISTRO DE MARCAS

APOIO A EXPORTAÇÕES REGISTRO DE PATENTES

*variáveis dependentes
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Caso 1

Cartão BNDES

Oferecer a micro, pequenas e médias empresas crédito para investimento em 

serviços, bens e insumos de fabricação nacional é o propósito do Cartão BNDES. 

Para dimensionar o impacto desse produto sobre a sociedade, o banco empreendeu 

uma avaliação sobre a geração de empregos.

A diferença das diferenças (método descrito no capítulo 1) foi usada para com-

parar a evolução do emprego nas empresas clientes, ao longo do primeiro ano de 

uso do crédito, em relação às empresas que não ativaram, nesse mesmo período, 

o Cartão que receberam. Estas últimas constituíram o grupo de controle. Dados da 

Relação Anual de Informações do Ministério do Trabalho (Rais) permitiram ainda a 

diferenciação das empresas por porte, a fim de identificar eventuais diferenças na 

quantidade de empregos gerados em função do tamanho da firma.

Ao final, foi possível verificar uma diferença de cerca de 10% de aumento médio 

no número de empregos entre os grupos – nas microempresas, a evolução de 

contratações chegou a 13%. A partir desses números, o BNDES pôde aprofundar 

a gestão estratégica do produto – diferenciando geração de emprego e formalização, 

por exemplo, ou investigando por qual razão o aumento não foi tão grande entre 

as médias empresas. 

É essencial salientar que esse método permite descontar o efeito do cresci-

mento da economia e de outros fatores intervenientes sobre o resultado, já que 

todas as empresas, nos grupos de tratamento e de controle, estavam sujeitas a 

condições semelhantes no mesmo período. Além disso, a avaliação tirou partido 

dos marcos temporais dos dados da Rais para medir os efeitos de um programa 

que não tinha prazo para terminar.



CAPÍTULO 5  IMPACTO SOCIAL NOS SETORES DE FINANÇAS E SEGUROS

86

CEBDS

Avaliação 
   de intervenções 

Outra dimensão de impacto da atividade financeira refere-se à concretização de 

projetos específicos de intervenção social. Essas são ações particularmente adequadas 

a avaliações pela existência de prazos determinados e de controle pela instituição. Tais 

condições facilitam a medição de progressos e permitem ao avaliador testar hipóteses 

sobre os efeitos (intencionais e não-intencionais) da transformação esperada pelo projeto.

O Itaú Unibanco tem importante
papel na avaliação de projetos em ações
realizadas pelo próprio banco e por seus
institutos e fundações. Um exemplo é a ação de educação financeira 
promovida inicialmente entre colaboradores do banco e depois expandida para clientes 
de agências estabelecidas em empresas parceiras. O programa incluiu palestras, 
distribuição de materiais sobre educação financeira e capacitação do gerente da 
agência no estímulo ao uso consciente do dinheiro. A existência de indicadores 
para mensuração do impacto do programa permitiu uma avaliação em que foram 
elaboradas e testadas hipóteses sobre as expectativas de transformação na vida 
financeira dos clientes: aumento nos investimentos e redução em atrasos e no uso 
de produtos de crédito emergencial. Entre os clientes, os resultados confirmaram 
o que já havia sido apurado entre colaboradores do banco Itaú.
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+

Transformações entre clientes
esperada das ações de educação financeira

-

POUPANÇA

PREVIDÊNCIA

OUTROS
INVESTIMENTOS

ALONGAMENTO
DE DÍVIDAS

ATRASO EM
PRODUTOS
DE CRÉDITO

Para medir o impacto do programa, o Itaú Unibanco acompanhou os clientes da agência Itaú de uma 
empresa que apoiou grandemente a execução das três iniciativas do programa e que constituíram o grupo 
de tratamento. Já o grupo de comparação foi formado por clientes de agências internas de outras empresas 
do mesmo setor, nas quais o programa capacitou apenas o gerente da agência. A metodologia usada para 
garantir a comparabilidade dos dois grupos foi o pareamento. Por ela, um grupo de tratamento é contrastado 
com um grupo de comparação com características semelhantes. A avaliação demonstrou que as ações tiveram 
o impacto esperado: aumento na posse de investimentos e queda no uso de produtos de crédito emergencial.

Baixo (próximo a zero)
=

Expectativa de aumento

Alto (próximo a um)
=

Expectativa de queda

USO DE
CHEQUE
ESPECIAL

COMPROMETIMENTO DE RENDA
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O método de Propensity Score Matching, 
ou simplesmente pareamento, fixa associações de semelhança (a partir 
de características observadas, como gênero, renda e idade) entre indivíduos do grupo 
de controle e do grupo de tratamento. Ao contrário do método experimental puro, a 
seleção de casos no pareamento não é aleatória e não há como anular possíveis 
efeitos de características não observadas. A análise se baseia em dados anteriores à 
intervenção, ou seja, da linha de base. Na criação dos “pares”, calcula-se (por meio 
de modelos com características observáveis) a probabilidade de cada indivíduo 
entrar para o grupo de tratamento. Para cada indivíduo, essas características são 
resumidas em uma probabilidade, de 0 a 1, e as observações do grupo de controle 
não consideradas no pareamento são descartadas ou mantidas com peso reduzido. 
Na prática, essa metodologia cria um grupo de controle constituído artificialmente 
à semelhança do grupo de ação cujos indicadores serão monitorados.

Empresas que almejam a geração de benefícios sociais, além de 
lucro para seus investidores, são os alvos dos chamados fundos de investimento de impacto. 
Nas suas avaliações de desempenho, tais fundos levam em conta indicadores sociais, 
somados aos índices econômicos tradicionais. Para ser elegível a receber investimentos 
desses fundos, uma empresa deve ter detalhadas, no seu próprio plano de negócio, a 
extensão e a profundidade do impacto social pretendido. Para tanto, elas buscam usar 
métricas socioeconômicas relevantes em suas avaliações prospectivas – por exemplo, 
projeções de qualificação profissional, emprego e indicadores de saúde para as pessoas 
beneficiadas. No cenário internacional, operações em países em desenvolvimento ou 
em áreas pobres de países desenvolvidos têm sido destinos prioritários. Exemplos 
desses empreendimentos são corporações que compram de pequenos produtores 
agrícolas e estimulam seu aperfeiçoamento, bancos que concedem microcrédito 
e financiam cooperativas habitacionais e empresas de infraestrutura de energia e 
telecomunicações cujos modelos de negócio estão calcados na expansão da base 
de clientes com preços reduzidos. Trata-se de um modelo propício à utilização de 
técnicas de avaliação de dimensões sociais na estratégia dos negócios, uma vez 
que o business case requer hipóteses fortes sobre as chances de retorno social, 
com mapeamento de partes interessadas, riscos e oportunidades sociais e que 
o sucesso do negócio depende da comprovação de relações causais entre o 
investimento e o benefício social alcançado.
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Impacto social na
   atividade de seguros

Entre as seguradoras, riscos sociais são identificados como oportunidades de negócio. 

Não é possível separar analiticamente o impacto positivo do seguro para a sociedade 

dos benefícios individuais que ele leva para empresas e clientes – o próprio modelo de 

mutualidade implica que tais benefícios estão imbricados. Nesses termos, algumas das 

principais funções sociais do seguro se destacam: 

• gestão eficiente de variados tipos de risco; 

• mitigação de perdas; 

• aumento da tranquilidade das pessoas e promoção de estabilidade financeira;

• redução dos gastos públicos (ao permitir que parte dos serviços de proteção social 

seja provida de forma privada);

• criação de um ambiente de previsibilidade que estimula a poupança e o investimento.

Os impactos positivos do seguro tendem a ser proporcionalmente maiores para popu-

lações economicamente mais vulneráveis do que para o setor produtivo ou para as clas-

ses sociais detentoras de valores em poupança e investimentos. No Brasil, a publicação 

O Seguro na Sociedade e na Economia do Brasil, da Fundación Mapfre, aponta aqueles 

que considera os três principais impactos sociais positivos do setor: somente em 2014, 

participação de quase R$ 270 bilhões no PIB brasileiro, geração de cerca de 3,3 milhões 

de empregos e contribuição fiscal de quase R$ 40 bilhões aos cofres públicos em 2014.
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Mudança de fonte de renda

Percebe-se que as opções usuais tendem a aprofundar as condições de vulnerabilidade e evidenciam o 

quanto a insegurança diante de riscos naturais, econômicos, sociais e de saúde está associada à perpetuação da 

pobreza. Sabe-se que sistemas de crédito são instrumentos importantes na estabilização da renda de pessoas 

pobres em situação de crise. Seguros de propriedade, saúde, vida e contra intempéries são produtos que, se 

acessíveis, tendem a oferecer uma medida de proteção superior à das outras soluções.

Gestão de ativos

 EXEMPLO Recurso ao trabalho infantil

 LIMITAÇÃO Sacrifício de capital humano

 EXEMPLO Venda ou penhora de bens e propriedades

 LIMITAÇÃO Tempo excessivo para reconstrução do patrimônio

Seguro informal 

 EXEMPLO Recurso à caridade 

 LIMITAÇÃO Proteção social frágil e incompleta

Soluções de mercado

 EXEMPLO Empréstimos pessoais 

 LIMITAÇÃO Acesso dificultado a cidadãos de baixa renda

O grau de exposição dos mais pobres às adversidades capazes de afetar a renda ou a saúde das pessoas é 

muito mais alto. Na ausência de uma rede pública e gratuita de seguridade social, os efeitos desses infortúnios 

podem ser devastadores para indivíduos e comunidades. 

Para lidar com perdas inesperadas – ou, em outras palavras, como instrumentos de gestão de risco –, torna-se 

frequentemente inevitável para essas pessoas a adoção de estratégias “mitigadoras” com forte impacto negativo 

(e de longo prazo) sobre o próprio bem-estar, como demonstra a tabela a seguir.
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Uma rede de proteção social é composta de mecanismos capazes de garantir que 

ninguém esteja sujeito a privações extremas, a despeito da sua incapacidade de prover 

a própria subsistência. Em maior ou menor medida, essa proteção pode ser oferecida 

por instituições oficiais ou, como predomina em regiões mais pobres, por redes de 

solidariedade informais, existentes sobretudo em áreas rurais e periféricas de cidades, 

onde mutirões são comuns como ferramentas de ajuda mútua. 

O Brasil é um país com proteção social pública ampla e, por meio do Estado, provê 

serviços de saúde e seguridade social e uma gama de compensações para contingências 

como renda insuficiente para a subsistência, desemprego temporário, acidentes de 

trabalho e desabrigamento. Ainda assim, há riscos não cobertos pela seguridade social, 

aos quais toda população está sujeita, mas que trazem prejuízos mais impactantes à 

população pobre: danos a residências, incêndios, furtos, morte do chefe de família e 

perda de lavoura e rebanhos, entre outros imprevistos. 

Segundo a Fundación Mapfre, em um cenário hipotético no qual não houvesse o 

seguro profissional, ou seja, o seguro formal, que segue legislações locais vigentes, e 

supondo uma ultra proteção individual via poupança, isto é, proteção exacerbada do 

ponto de vista individual (seguro de vida, saúde, residência, automóvel, trabalho etc.) só 

com a poupança, o valor total equivalente aquele montante que seria gasto pelo indivíduo 

no caso da ausência de seguro – chegaria a cerca de 22,7 vezes o total do PIB nacional. 

Ainda que esse seja um cenário irreal, ele dá uma dimensão clara da importância social 

e econômica do setor.

Na intersecção entre a rede de proteção social pública e a gestão de riscos privados 

há um alto potencial para a operação de seguros acessíveis, que vêm sendo disseminados 

com muito sucesso em países em desenvolvimento.

Seguros e
   proteção social
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Caso 2

Seguro na agricultura familiar

O seguro agrícola dá cobertura ao agricultor contra prejuízos causados pelos 

efeitos das intempéries sobre a colheita, muitas vezes catastróficos. Em Jiangxi, na 

China, uma avaliação experimental sobre o uso desse seguro entre agricultores 

familiares abrangeu cerca de 8 mil famílias de 200 vilarejos rurais, distribuídas 

entre grupos que participaram de diferentes ações, além do grupo de controle.

O objetivo era chegar a uma melhor compreensão sobre dois aspectos 

da adoção do seguro agrícola: os efeitos das apresentações do produto (e a 

aprendizagem que elas proporcionam) sobre a probabilidade de compra e as 

consequências dessa aquisição para o comportamento econômico das famílias.

Os resultados mostraram que a participação de uma família em eventos 

educativos sobre os benefícios do seguro aumenta sua probabilidade de contratação 

em cerca de 15%. Foi identificada ainda uma influência positiva de predisposição 

A simples existência de benefícios de 
seguridade não implica proteção social efetiva, pois os valores pagos nem 
sempre proporcionam uma qualidade de assistência adequada. A seguridade social pública oferece 
pensões, aposentadorias e compensações, mas não necessariamente em montantes correspondentes 
à perda sofrida. Em muitos casos, a situação de pobreza se agrava após o ingresso no sistema.
No caso da assistência à saúde, vícios de qualidade no atendimento levam a altos custos de 
transação (filas de espera para procedimentos, tempo investido em deslocamentos e demora 
para agendamento de consultas) que incitam a migração para o sistema privado de provisão.
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sobre amigos desses familiares, aos quais as informações foram repassadas em 

segunda mão – e um aumento de 25% na probabilidade de compra entre famílias 

que testemunharam amigos perderem suas colheitas e receberem indenização. A 

existência de produtos flexíveis e adaptáveis ao perfil de cada família – um dado 

útil para nortear desdobramentos estratégicos para a seguradora – foi identificado 

como um fator igualmente positivo. 

Já quanto à mudança de comportamento econômico dos agricultores em função 

da adoção de seguros, os níveis de poupança, endividamento e investimento pouco 

se alteraram e a produção se manteve estável. Entretanto, se não há consequências 

positivas para o conjunto da atividade econômica que se possa atribuir à contratação 

desses seguros, certamente houve efeitos positivos individuais na redução da 

volatilidade da renda, uma vez que aqueles que receberam suas indenizações 

deixaram de utilizar suas poupanças para compensar suas perdas.

O papel do
     microsseguro

O microsseguro consiste em um mecanismo de benefício para a população de baixa renda, pois 

a padronização do público, que leva em conta um perfil de risco médio, e a distribuição por canais de 

varejo são fatores que ajudam a derrubar os custos do produto e a favorecer sua universalização. Em 

outras palavras, o desenvolvimento de um sistema de microsseguro proporciona proteção adequada 

para riscos a populações que não poderiam acessar os seguros convencionais. Ele permite, portanto, 

que haja progresso social da população em um contexto de menor risco. 
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As funções do microsseguro se estendem da complementação ou substituição de uma rede de 

proteção social básica (que incluam saúde, aposentadoria e assistência no desemprego) a uma pro-

teção contra danos e acidentes que garantam – a preços acessíveis – estabilidade no longo prazo. 

Avaliações experimentais de impacto do microsseguro são comuns na literatura sobre desen-

volvimento econômico e comprovam seu efeito positivo. Uma série de cinco estudos com famílias 

africanas e asiáticas que adquiriram seguros contra intempéries e de saúde, por exemplo, indicou 

que o ganho em estabilidade de renda foi acompanhado pelo aumento de gastos com educação 

e investimento em negócios. Outra avaliação, feita em Uganda, demonstrou que as famílias seguradas 

vendem seus ativos com menos frequência e em valor médio menor do que aquelas que não têm 

seguro e precisam se desfazer de seus bens para arcar com despesas inesperadas. 

Em geral, os indicadores utilizados nessas avaliações são associados a mecanismos de 

transformação, como posto a seguir.

Fortalecimento
das mulheres

Fortalecimento
do capital social

Sensação
de bem-estar

Aumento da
renda disponível

Preservação
da propriedade

APÓLICE EM NOME DA MULHER, COM AUMENTO
DO CONTROLE SOBRE O ORÇAMENTO DOMÉSTICO

MENOR ANSIEDADE E APREENSÃO
SOBRE EVENTOS CATASTRÓFICOS FUTUROS

AUMENTO DO USO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, COBRANÇA POR
MELHORES SERVIÇOS E INCENTIVOS À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS

EXISTÊNCIA DE RESERVAS PARA CIRCUNSTÂNCIAS DE SINISTRO

ELIMINAÇÃO DA NECESSIDADE 
DE VENDER ATIVOS PARA COBRIR DESPESAS INESPERADAS



95

CEBDS CAPÍTULO 5  IMPACTO SOCIAL NOS SETORES DE FINANÇAS E SEGUROSCEBDS

Resumo

• Setores financeiro e de seguros estão imersos na socialização de capitais e de riscos, 
têm forte presença como catalisadores da economia produtiva, da poupança das famílias 
e de seu consumo e são vitais para a estratégia de longo prazo de empresas e pessoas.

• Os bancos de fomento têm estado na vanguarda da avaliação. BID e BNDES, por exemplo, vêm 
publicando avaliações que demonstram a eficácia relativa de seus programas de financiamento 
na melhoria das condições sociais, como geração de emprego e redução da pobreza.

• Entre as instituições financeiras privadas, o impacto social da operação vem sendo medido 
principalmente por avaliações quantitativas de programas adotados com o objetivo 
específico de gerar benefícios sociais positivos vinculados ao negócio, como o uso 
consciente de crédito. Nessas avaliações, destacam-se métodos semi-experimentais, 
como o pareamento e a diferença-das-diferenças.

• No ramo dos seguros, há uma consciência muito clara e bem documentada do benefício 
de sua atuação para a estabilidade da ordem econômica. Entre os estratos sociais 
menos favorecidos, porém, registros avaliativos são escassos, embora exista enorme 
potencial para avaliações direcionadas a aspectos como fortalecimento de capital social 
e aumento de poder das mulheres. Seguros-saúde acessíveis – que hoje complementam 
ou substituem a rede de proteção social pública – são particularmente propícios a 
estudos dessa natureza.
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Ao longo desta publicação ficou claro que as empresas vêm tentando identificar, 

medir e valorar os efeitos de sua presença na sociedade por meio de uma ampla gama 

de métodos. Como resultado desse esforço são produzidos desde pequenos relatos 

avaliativos abordando uma consequência social específica da operação até avaliações de 

grande escala que quantificam a contribuição socioeconômica de uma cadeia de valor.

Essas estratégias avaliativas têm em comum a característica de fornecer bases 

objetivas para se entender as relações entre a operação do negócio e a sociedade como 

um todo. A partir desse entendimento podem ser traçadas estratégias para aumentar 

impactos positivos das operações e reduzir os negativos, evidenciando a importância da 

avaliação de impacto social para subsidiar uma atuação mais consciente da empresa, 

com o intuito de reduzir riscos e ampliar oportunidades sociais.  

Foi demonstrado ainda que a determinação do impacto social do negócio se distingue 

da avaliação do investimento social privado (ISP) por dirigir seu olhar às características 

intrínsecas da operação. Não obstante, grande parte dos métodos apresentados para 

avaliação do impacto social do negócio derivam de soluções utilizadas com sucesso em 

ISP adaptadas às exigências mais complexas da operação das empresas. 

A experiência acumulada pelas práticas de ISP proporcionou avanços na gestão do 

impacto social dos negócios ao comprovar que é possível a empresa acelerar a geração 

de valor compartilhado. Isso se dará pela mobilização de pessoas, a promoção de suas 

qualificações, o trabalho coordenado na busca de objetivos comuns, a transparência 

nas relações com instituições públicas, entre outras transformações que podem ser 

demonstradas objetivamente numa avaliação.

Estão resumidas a seguir as principais implicações da avaliação para a gestão e a 

comunicação do impacto social à luz das experiências e métodos discutidos nos capítulos 

setoriais. Por fim, há possíveis encaminhamentos sobre o tema.



A gestão da informação avaliativa

Uma importante lição aprendida com as experiências bem-sucedidas de gestão do impacto 

social dos negócios é a de que a relação entre empresas e sociedade é uma via de mão dupla em 

que as transformações sociais que ocorrem independentemente do negócio o afetam tanto quanto 

a atuação do negócio em si afeta as partes interessadas (ainda que a empresa afete em maior 

profundidade os grupos sociais que o contrário). A relação sociedade-empresa envolve muitos 

atores, instituições e regras de operação que fogem à esfera de influência direta do negócio. O 

engajamento das partes interessadas reduz riscos à operação já mapeados, mas há uma série de 

processos que afetam essas partes – mudanças na dinâmica econômica, migrações e conflitos, por 

exemplo – que não podem ser geridos tão somente por uma estratégia de engajamento. A gestão 

de riscos e oportunidades ligados a esses processos pode se beneficiar da produção de estudos de 

impacto social como os que vimos no capítulo 2, em que a implantação e a expansão de operações 

são precedidas da projeção de cenários relativos a seus efeitos sobre o conjunto da sociedade.

Ao mesmo tempo, diversas empresas relataram problemas relacionados à coleta e 

disponibilidade de dados. Ante a necessidade de dados muito específicos em termos de 

espaço e temporalidade, a disponibilidade em base de dados públicas nem sempre condiz com 

a necessidade da empresa – seja por serem defasados, pouco específicos ou simplesmente 

inexistentes/inacessíveis. A outra opção, de um levantamento próprio da empresa por esses 

dados, ainda que possível se inviabiliza ante o aumento do custo para esta ação.

Com intuito semelhante de reduzir riscos sociais sistêmicos e gerar valor compartilhado 

em grande escala, empresas de bens de consumo vêm usando a certificação para estimular 

a produtividade e qualidade de seus fornecedores, resultando em aumento de rendas dos 

pequenos produtores. No varejo, em especial na indústria de vestuário, o foco na melhoria 

do ambiente de trabalho e dos salários na cadeia de fornecimento resultou na redução dos 

conflitos trabalhistas e, junto a sociedade civil, pressionou governos a que aprimorassem seus 

instrumentos de fiscalização e controle. 

Essas formas de gerir a informação do impacto têm em comum a identificação prévia 

do impacto da empresa sobre a sociedade e a escolha de linhas de ação para intensificar 

os aspectos positivos desse impacto. Esta priorização de temas “materiais”, com foco nas 

transformações mais promissoras ou na redução dos maiores riscos à operação, se mostrou 

essencial para as gestões bem-sucedidas de geração de valor compartilhado. 

Entre os exemplos dessa abordagem estão iniciativas de fortalecimento do capital social, 

como a Juriti Sustentável, apoiada pela Alcoa, as Agendas 21, além de outras formas de 

monitoramento participativo como o Índice de Progresso Social - Comunidades.



A opção estratégica das empresas pela gestão de seu impacto vem da constatação de que as 

mudanças sociais geradas por sua presença são tão amplas e, em geral, profundas. Neste sentido, 

a transparência das ações desta empresa e sua capacidade de diálogo junto à sociedade, mediante 

processos de escuta e engajamento, levarão a uma transformação plenamente inclusiva daquele local. 

Na publicação Social Capital in Decision Making, o WBCSD aponta aplicações da avaliação do 

impacto na gestão empresarial, focando em motivações, como a obtenção da licença para operar 

ou fortalecimento da cadeia de valor, e nas partes interessadas envolvidas no processo, como 

visto na figura abaixo. As ações descritas, todas elas de alguma forma trabalhadas ao longo dos 

capítulos anteriores, demonstram padrões que correlacionam a ação da empresa e as motivações 

para melhoria da gestão e/ou do próprio negócio. Tais ações enfatizam como as empresas 

estão deixando de utilizar a informação sobre seu impacto na sociedade tão somente para sua 

comunicação institucional ou influência. A nova visão é o uso em suas decisões estratégicas e 

direcionamento dos negócios.

Atores externos
e empregados

Gerência
interna

Diretoria
e investidores

Gerência
interna

Auxiliando a
entrada em novos mercados

GERENCIAR A
DEPENDÊNCIA

DO SOCIAL

ENTENDER E 
DEMONSTRAR O 
IMPACTO SOCIAL

ENTENDER E
DEMONSTRAR

A DEPENDÊNCIA
DO SOCIAL

GERENCIAR 
O IMPACTO 

SOCIAL

ALTERANDO O PENSAMENTO SOBRE O CAPITAL HUMANO

ORIENTANDO UM PENSAMENTO INTEGRADO POR MEIO DE NEGÓCIOS INCLUSIVOS

Aumentando o
entendimento dos atores e gerenciando

os impactos relevantes

Melhorando
a performance

local

Facilitando a venda
governamental

Obter ou
manter licença

para operar

Melhorar o
ambiente para

o negócio

Otimizar a
gestão de recursos 

humanos

Fortalecer
a cadeia de

valor

Abastecer a
inovação de produtos

e serviços

Formas de atuação sobre o impacto social visando a diferentes objetivos corporativos (adaptado de WBCSD, 2015)
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A atribuição do impacto 
         às ações da empresa

Quando se trata da relação negócio-sociedade, conforme exposto no primeiro capítulo, a 

determinação das relações causais entre a atuação da empresa e as mudanças nas condições de 

vida das pessoas é facilitada quando a empresa mapeia suas partes interessadas e constrói hipóteses 

sobre como sua operação as afeta. As estratégias de gestão social e de avaliação se harmonizam 

quando ambas são construídas a partir de cadeias de causalidade nas quais figuram a transformação 

social esperada, as partes interessadas envolvidas, indicadores e marcos de medição. 

Quando é possível atribuir relações de causa e efeito entre as ações da empresa e uma ou 

mais mudanças sociais, fala-se em modelos de atribuição. A avaliação de impacto tradicional, 

experimental ou semi-experimental, abordada no capítulo 1, é a ferramenta mais rigorosa para se 

comprovar a atribuição e quantificar a transformação social devida à atuação de uma empresa. 

A avaliação de retorno social de um investimento (SROI), discutida no capítulo 4, é uma 

maneira mais sofisticada ainda de se medir o impacto atribuído. O método SROI confere um 

valor financeiro comum a percepções subjetivas como a satisfação, a autoestima, o bem-estar, a 

reputação etc., ao mesmo tempo em que compara grupos afetados e não-afetados por aspectos 

da operação da empresa. 

Utilizando a informação avaliativa dessa forma, a empresa se antecipa a uma dinâmica que 

poderia vir a ser insustentável (como o clientelismo e o assistencialismo) e já cria condições de 

incentivo a dinâmicas baseadas na autonomia das pessoas e das instituições. Perseguir esse 

objetivo envolve o fortalecimento da capacidade de articulação e de participação da sociedade – 

condição indispensável para prover bases objetivas às discussões sobre impacto socioeconômico. 

A chamada licença social para operar, que busca a manutenção da legitimidade do negócio 

perante a sociedade, se apoia nessa estratégia. É uma escolha que prioriza o engajamento e 

reconhece as assimetrias de poder existentes entre as empresas, o governo e a sociedade, 

procurando elevar a capacidade de influência desta última com base em instrumentos 

democráticos previstos pela legislação.
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Modelos de atribuição têm sido bastante utilizados, ainda, para medir o impacto de bancos de 

fomento sobre o mercado de trabalho, principalmente com o uso de matrizes insumo-produto, de 

modo a determinar as consequências socioeconômicas do financiamento da produção: empregos 

diretos e indiretos, crescimento e longevidade dos pequenos negócios, impactos de segunda 

ordem sobre a economia local etc., conforme apresentado no capítulo 5.

Essas abordagens que buscam atribuir causalidade e quantificar o impacto exclusivo da atuação 

empresa sobre um indicador social têm requisitos bem específicos: é preciso isolar o efeito, e, 

para tanto, medir esse indicador em dois momentos (antes e depois de uma “intervenção”) sobre 

dois grupos (beneficiados e não-beneficiados). Para se atender a esses requisitos num cenário 

de operação, é preciso produzir essas “intervenções” na forma de ações, projetos, melhorias de 

processo etc., já com o intuito de avaliar seu impacto. 

Esse cenário de produção intencional de uma mudança é viável quando a empresa objetiva 

um efeito social predeterminado ou tem ciência prévia de como afeta um grupo social e pretende 

incrementar esse efeito. Quando os mecanismos não são tão claros ou dependem de muitos 

fatores externos, a atribuição do impacto social não é uma estratégia avaliativa indicada. 

Assim, em muitas circunstâncias, é suficiente para a gestão saber com elevado grau de certeza  

que a operação gera tais e tais impactos sobre a sociedade, mesmo que não seja possível saber ao 

certo quanto impacto é gerado nem quanto desse impacto é devido exclusivamente à sua atuação.

Esse seguramente é o caso de empresas com negócios muito diversificados, cadeias de valor 

extensas e expostas a contextos sociais distintos. Seriam muitos os aspectos a avaliar anualmente 

para dar conta de se atribuir e mensurar, com o complicador de as conclusões serem de difícil 

comparabilidade em função de peculiaridades locais e mudanças políticas e econômicas.

Nessas circunstâncias, pode ser mais eficaz eleger dimensões específicas do impacto e 

concentrar os esforços em identificar como o negócio contribui para elas. Como se observa 

nos casos de empresas parceiras da Oxfam apresentados no capítulo 3, tratar o tema “pobreza” 

permitiu que estratégias específicas fossem empreendidas para a redução de condições locais 

de pobreza extrema: para cada causa identificada, uma solução vinculada à esfera de atuação das 

empresas participantes foi proposta.

O envolvimento da comunidade na construção de uma agenda de desenvolvimento pode se 

beneficiar de estudos experimentais que demonstrem, por exemplo, um impacto X na oferta de 

empregos locais, quando uma empresa investe um montante Y em determinada operação. Essa 

informação poderá contribuir não só com o planejamento futuro da organização, mas também 

com sua comunicação à sociedade e com o bom relacionamento entre ambas as partes.
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A comunicação  
          da avaliação

A comprovação da relação causa-efeito de um impacto social é indicada quando 

o convencimento das partes interessadas está relacionado ao que foi observado na 

mensuração do impacto, muito além de lugares-comuns. Públicos tecnicamente mais 

exigentes e que valorizam a quantificação, como gestores das áreas de finanças e 

operações, recebem bem os resultados de experimentos controlados, análises de custo-

efetividade e benefício-custo. 

Quando se comprova que a empresa faz uma diferença positiva para um dado grupo 

social e, além disso, se dá um valor monetário a essa diferença, fica mais fácil convencer 

as partes interessadas de que há geração de valor compartilhado. O SROI tem um apelo 

mais amplo ainda pois a comunicação de suas conclusões principais se dá pela expressão 

da razão simples entre dois valores monetários (para cada real investido, são gerados 

tantos reais de retorno para as pessoas beneficiadas). 

Assim, quando a defesa da justificativa de negócios é crítica para viabilizar o investimento 

em uma ação, projeto ou melhoria de processo da operação com consequências sociais, 

as avaliações que atribuem causa e efeito ao impacto e o quantificam são muito úteis.

Para o objetivo estratégico de construção de agendas comuns com partes interessadas 

externas a empresa, o modelo avaliativo que identifica contribuições é o mais indicado. 

Sua comunicação pode ser feita apenas indicando que aspectos da operação afetam 

quais grupos e de que forma, e quais grupos contribuem positivamente para o negócio  

– sem entrar em pormenores de comprovação da causalidade. Assim, cria-se um espaço 

de diálogo acessível para públicos que muitas vezes são heterogêneos e avessos a uma 

discussão mais técnica. Por outro lado, como é de se esperar, será necessário eleger 

temas específicos caso se tenha de medir efeitos de longo prazo.
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       ABORDAGEM OBJETIVO PRESSUPOSTO LIMITAÇÃO COMUNICAÇÃO EXEMPLO 

ATRIBUIÇÃO

Usos da avaliação do impacto social e sua comunicação

CONTRIBUIÇÃO

Medir a
proporção do 
impacto social 
que se deve às 
operações da 

empresa

Intervenções 
específicas

ou faseamento 
de aspectos da 

operação

Simulação do
que ocorreria,
se a empresa
não existisse

Mede
apenas alguns 

impactos
sociais da 
operação

Disponibilidade/
qualidade de 

dados públicos

Apelo ao
público de 
capacidade

técnica 

Resumido em 
estatísticas 
sintéticas 

(proporções e 
correlações)

Ênfase na 
magnitude da 
diferença que 
a presença da 
empresa faz

Experimentos 
aleatorizados 
controlados 

 
Semi-

experimentos 
(pareamento e 
diferença-das-

diferenças)

SROI

Custo-
efetividade

Benefício-custo

Matriz
insumo-produto

Gestão do 
impacto social 

WBCSD

Poverty 
Footprint

S-LCA

Brainprint

Licença Social 
para Operar

Agenda 21

SEAT

Hipóteses 
explicativas para 
cada aspecto da 
contribuição da 

empresa 

Identificação de 
temas materiais

e/ou críticos

Mapeamento de 
cadeia de valor

Disponibilidade 
de tempo para 

pesquisa e 
organização das 

informações

Identificar 
os diversos 
aspectos
em que a 
empresa

faz diferença 
para a

sociedade e 
antecipar as 

consequências 
sociais de

uma operação

Nem sempre 
o que é 

identificado
pode ser
medido

Relevância 
(para a empresa) 
pode divergir das 
necessidades 

das partes 
interessadas

Mais exposição a 
questionamentos 

Menor 
comparabilidade 

Ênfase no
modo como a 

empresa
contribui para
a sociedade

Particularmente 
propício a

recursos como 
infográficos e

casos ilustrativos 

Ênfase
na construção
de consensos
entre partes 
interessadas

Resumo
No quadro abaixo estão listados os principais exemplos de métodos avaliativos discutidos aqui, organizados 

em dois grandes grupos de abordagem (atribuição de causalidade e identificação da contribuição). Foram 

destacados o propósito de cada uma, os pressupostos básicos para sua aplicação, bem como as limitações 

das inferências que podem ser feitas e seu poder de persuasão para distintos públicos. 
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Próximos  
        passos

A presente publicação teve como objetivo proporcionar um debate sobre a gestão do impacto 

social dos negócios sob um ponto de vista do setor empresarial brasileiro. Partiu de uma definição 

sobre o que seria o impacto social do setor empresarial, como ele já está e de que maneira pode ser 

avaliado sob diferentes perspectivas setoriais e melhores formas de comunicação interna e externa 

dos mesmos. As principais conclusões foram passadas nos parágrafos anteriores.

Mas, como colocado, essa publicação traz um debate inicial. Para a sua realização, dentre alguns 

desafios, um dos mais recorrentes foi justamente uma produção bibliográfica incipiente (em especial, 

em português) e poucos casos empresariais que, de fato, já aspirem às ideias aqui descritas. Ainda 

assim, é notável o desejo por mais conhecimento por parte das corporações para esse tema.

Como próximos passos nessa temática, alguns desafios saltam aos olhos:

• Mais compreensão por parte do setor empresarial sobre seus principais impactos – positivos 

e negativos – e formas de lidar com os mesmos dentro da sua lógica de negócios;

• Mais interlocução entre o setor empresarial e o poder público na definição de contrapartidas 

de licenciamento, termos de ajustamento de conduta e outros instrumentos legais que 

abordem, direta ou indiretamente, a temática do impacto na sociedade;

• Superação da dificuldade de identificação e uso de indicadores sociais públicos atualizados;

• Aprofundamento da produção bibliográfica e avanço em temáticas específicas sem tanto 

conhecimento, como a mensuração do impacto social de produtos, serviços, marcas etc.;

• Diálogo entre métodos de avaliação de impacto do setor empresarial e discussões sobre 

influência do mesmo em políticas públicas, lobby, advocacy, defesa de interesses e outras 

pautas que orbitam discussões e preocupações de transparência e anticorrupção.

• Compartilhamento de informações visando a uma atuação conjunta entre empresas que operam 

em um mesmo território, incluindo aferição de resultados e efeitos sinérgicos dessa atuação.
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