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Linha do tempo

Fonte:  © C. Brodhag, ENSM SE, www.brodhag.org
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Um pouco de história

Fonte: Revista Idéia Socioambiental
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Um pouco de história

Fonte: Revista Idéia Socioambiental
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• A abordagem sistêmica na administração, utilizada a 
partir de 1970, passou a abordar a empresa como um 
sistema aberto em contínua interação com o 
ambiente mercadológico. 

• Dentro desta abordagem, a empresa influencia e é 
influenciada pelos ambientes internos e externos e o 
desenvolvimento organizacional ocorre a partir de 
intervenções integradas, viabilizadas por meio do 
envolvimento dos protagonistas da mudança. 
Chiavenato, apud Cabral

• Empresa, então, vista como um sistema aberto, 
importa energia do ambiente externo, transforma essa 
energia internamente e exporta certos produtos e 
serviços ao ambiente externo.                                
Katz e Khan, 1970. 

Teoria dos Sistemas e RSE
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• Muitos autores já alertaram que a comunicação 
organizacional não pode estar apartada da 
sistemática da organização, mas pelo contrário, 
“como ação de ‘tornar comum ‘ a informação, 
deverá estar atuante em todas as fases que 
formam o processo, visto que sempre haverá 
algo a ser compartilhado, não só com o público-
alvo consumidor, mas também com os demais 
públicos – externos ou internos – que compõem 
o relacionamento da empresa”. Yanaze, 2007, 
p.329. 

• “O importante, para uma organização, é a 
integração de suas atividades de comunicação, 
em função do fortalecimento de seu conceito 
institucional, mercadológico e corporativo 
perante todos os seus públicos, a opinião 
pública e a sociedade”. Kunsch, 2003, p. 181.
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Ambiente legal

• Lei 6.938, de 1981, capítulo VI, Artigo 225, da 
Constituição Federal - trata, entre outras situações, da 
responsabilidade civil por ato lesivo ao meio ambiente, 
criando instrumentos de preservação do dano. 

• EIA - RIMA: O Estudo de Impacto Ambiental é um 
procedimento administrativo de prevenção e de 
monitoramento dos danos ambientais, com duas 
grandes orientações: deve oferecer alternativas e deve 
apontar as razões de confiabilidade da solução a ser 
adotada. O estudo, em conseqüência, gera o Relatório 
de Impacto Ambiental. 

• EIA-RIMA são documentos obrigatórios, previstos na 
Resolução do Conselho Nacional do Meio-Ambiente 
(CONAMA no. 01/86), para a obtenção da licença 
ambiental de operação para empreendimentos e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio 
ambiente e que devem ser divulgados e debatidos em 
audiências públicas.
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• “ A comunicação é uma negociação”. Kreps
• Projetos RS passam a ser produtos deste 

processo.
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Quem é quem...Instituto Ethos 

• O Ethos (1998) é uma associação de empresas, sem fins lucrativos, 
criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 
gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.

• 1385 associados – empresas de diferentes setores e portes
• É hoje uma referência internacional no assunto e desenvolve projetos 

em parceria com diversas entidades no mundo todo.
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Rede GIFE de Investimento Social 

• O GIFE (1992) é a primeira associação da América do Sul a reunir 
empresas, institutos e fundações de origem privada ou instituídos que 
praticam investimento social privado. 

• Rede de associados investe quase R$ 1 bilhão por ano em projetos 
variados. 

• Nas áreas: Educação, Cultura e Artes e Desenvolvimento Comunitário.

• Como o GIFE atua

O GIFE baseia seu trabalho no fortalecimento político-institucional, na 
capacitação e no apoio à atuação estratégica de seus associados por 
meio das seguintes ações: 

• Gestão de Relações Institucionais 
• Gestão de Informação e Conhecimento 
• Articulação, mobilização e capacitação 
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CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

• Fundado em 1997, o CEBDS é uma coalizão dos maiores e mais 
expressivos grupos empresariais do Brasil. 

• Com faturamento anual correspondente a 40% do PIB nacional, 
nossas empresas geram juntas mais de 600 mil empregos diretos e 
um número mais expressivo ainda de empregos indiretos. 

• É representante do World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), que conta com a participação de 185 grupos 
multinacionais, que faturam anualmente US$ 6 trilhões e geram 11 
milhões de empregos diretos, 

• Integra uma rede global de mais de 50 conselhos nacionais que estão 
trabalhando para disseminar uma nova maneira de fazer negócios ao 
redor do mundo. 
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Ferramentas e instrumentos...GRI - G3
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Balanço Social  - Ibase

• O balanço social (IBASE 1981) é um demonstrativo publicado 
anualmente pela empresa reunindo um conjunto de informações sobre 
os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, 
investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. 

• Um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da 
responsabilidade social corporativa.

• A empresa mostra o que faz por seus profissionais, dependentes, 
colaboradores e comunidade, dando transparência às atividades que 
buscam melhorar a qualidade de vida para todos. 
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RECURSOS
Os recursos
essenciais à
vida estão em
declínio...

... a demanda
por recursos 
etá
aumentando
DEMANDA

Por meio da 
inovação,
criatividade
e potencial
ilimitdo para
mudança
podemos 
alargar
o gargalo do 
funil

Metodologia TNS The Natural Step
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Metodologia TNS The Natural Step
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Metodologia TNS The Natural Step
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Indicadores Ethos da RSE
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... forma de gestão pautada pela relação ética e 
transparente da empresa com os públicos com os quais 
se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais 
para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdade sociais.

Conceitos... RSE
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Investimento social privado GIFE

• Repasse de recursos privados para fins públicos por meio de projetos 
sociais, culturais e ambientais, de forma planejada, monitorada e 
sistemática.
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É uma forma de conduzir os 
negócios da empresa de tal 
maneira que a torne parceira e co-
responsável pelo desenvolvimento 
social.

Conceito Ethos

É o repasse voluntário de 
recursos privados, de forma 
p l a n e j a d a , m o n i t o r a d a e 
sistemática, para projetos sociais 
de interesse público.

Conceito GIFE

RECURSOS PRIVADOS
PARA FINS PRIVADOS

RECURSOS PRIVADOS
PARA FINS PÚBLICOS

Diferenças entre ISP e RSE 

Responsabilidade
social empresarial

Investimento social 
privado
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Marketing Social

• “Ferramenta estratégica de marketing e de posicionamento que 
associa uma empresa ou marca a uma questão ou causa social 
relevante, em benefício mútuo.”(Pringle; Thompson);

Para Credidio, Marketing Relacionado a Causas Sociais  é “gestão 
estratégica que associa empresas e marcas a uma questão ou causa 
social relevante, com benefício para toda a sociedade e para elas 
mesmas”.
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• Como estratégia global de 
negócio
“Em que mundo as empresas 
esperam fazer negócios?” / 
Consumidor do futuro vai querer 
muito mais que qualidade, preço, 
bons serviços e marca.
• Como novo indicador de 
sucesso
Tão importante quanto qualidade, 
competitividade e os melhores 
talentos.
• Como estratégia de auto-
preservação
“Quanto mais cidadãos, mais 
consumidores. Não existe empresa 
próspera sem sociedade próspera.”

A relevância da RSE

Kofi Annan
Fonte: Ricardo Voltolini
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• Ouve os interesses das 
diferentes partes 
(acionistas, funcionários, 
fornecedores, consumidores, 
governo e meio ambiente) 
e incorpora-os no planejamento 
de suas atividades, buscando 
atender às demandas de todos 
e não apenas dos acionistas ou 
proprietários.

Como age uma empresa com RSE

Fonte: Ricardo Voltolini
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Sustentabilidade é...

“A capacidade das
gerações presentes
satisfazerem suas 
necessidades sem
comprometer a das
gerações futuras
satisfazerem as suas”

Gro Harlem Bruntland

Fonte: Ricardo Voltolini
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Sustentabilidade é...

“O equilíbrio dos 
resultados
econômico -
financeiros, com
resultados
ambientais e
sociais”

John Elkington

Fonte: Ricardo Voltolini
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Sustentabilidade é...

“O ponto de
intersecção entre 
os negócios e os
interesses da
sociedade e 
do planeta”

Andrew Savitz

Fonte: Ricardo Voltolini
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Sustentabilidade é...

“Dar certo fazendo
as coisas certas
do jeito certo”

Fábio Barbosa

Fonte: Ricardo Voltolini
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• David Pearce 
Sustentabilidade Fraca X Sustentabilidade Forte

• O excesso de apropriações do conceito por diversos atores cada um 
defendendo o seu interesse. (Enrique Leff; Gilberto Montibeller; Eder 
Jurandir Carneiro, Henri Ascelrad)

• Discurso legitimador da ideologia desenvolvimentista (Wolfgang 
Sachs; Philippe Pomier Layrargues)

Críticas ao conceito de Sustentabilidade
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• “O problema é acreditar que a proposta do desenvolvimento 
sustentável pretende preservar o meio ambiente, quando na verdade 
preocupa-se tão somente em preservar a ideologia hegemônica.(...) 
desenvolvimento e meio ambiente deixaram de ser considerados como 
duas realidades antagônicas, e passaram a ser complementares.”  
Philippe Pomier Layrargues

• [...] “a noção de sustentabilidade foi-se divulgando e vulgarizando, até 
fazer parte do discurso oficial e da linguagem comum. Contudo, para 
além do mimetismo discursivo que gerou a retórica do crescimento 
sustentável ou duradouro, não se conseguiu um sentido conceitual e 
prático capaz de unificar as vias de transição para a sustentabilidade. “ 
Enrique Leff (2005, p. 265)

• “O conceito de Responsabilidade Social andou criando clones e mais 
clones, de tal modo que qualquer organização pode, agora, lançar mão 
do seu conceito, fabricado em casa, ou manipular (impunemente) o 
conceito dos outros, para ver-se, finalmente, enquadrada como 
parceira da cidadania.” Wilson da Costa Bueno. (2007, p. 127)
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• “Um estudo realizado pela Esalq-USP, baseado na literatura técnica 
sobre reciclagem de papéis, mostra que a produção de papel 100% 
reciclado para imprimir e escrever pode gerar um volume de efluentes 
até seis vezes maior que o papel branco.”

• "O processo de fabricação do papel reciclado consome mais água, 
mais produtos químicos e mais energia elétrica do que o papel 
branco. Isso porque a fibra reciclada passa por uma etapa a mais de 
clareamento, para eliminar impurezas, que não existe na produção do 
papel branco", afirma Antônio Gimenez, gerente da área de Negócios 
de Impressão e Conversão da International Paper (IP).”
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• “O problema dessa abordagem, porém, é que a compensação ocorre 
em um futuro um tanto incerto. Ao plantar uma árvore, apenas após 
15 ou 20 anos pelo menos, é que o carbono, realmente, estará 
seqüestrado. O problema, então, passa a ser outro. As empresas que 
já vendem esses serviços de plantio de árvores para compensar o 
carbono emitido no Brasil usam cálculos bem diferentes em seus 
processos.”

• “A conseqüência disso é que o número de exemplares que precisa ser 
plantado pelo cliente, para a neutralização de uma mesma quantidade 
de carbono, pode variar em mais de 300%. Isso porque enquanto 
algumas empresas usam a relação de 1,6 árvore para compensar 
uma tonelada de carbono, outras adotam como padrão o plantio de 
6,2 árvores.”
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Reflexões quanto aos estágios na adoção da 
Sustentabilidade
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Perscpectivas e etapas para implantar Sustentabilidade

Ray Anderson e sua Interface Flor

1) Escolher questões que 
repercutirão entre os clientes, 
procurando atender necessidade 
ou preocupações que eles
tenham nas esfera social, 
ambiental ou econômica.
2) Envolver os fornecedores para 
que as operações fiquem mais 
sustentáveis

Fonte: Ricardo Voltolini
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3) Concentrar as ações naquilo que 
a empresa conhece e faz melhor.
4) Antecipar-se às mudanças, 
transformando o que seriam 
desafios para os clientes em 
oportunidades de negócio.
5) Capacitar funcionários para 
que eles percebam oportunidades 
e participe da construção delas.

A Toyota e seu híbrido Prius

Fonte: Ricardo Voltolini

Perscpectivas e etapas para implantar Sustentabilidade
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• Desenvolver uma visão clara do 
que a sustentabilidade significa 
para a empresa.
• Educar os stakeholders de forma                          
contínua.
• Desenvolver e reforçar a 
liderança.
• Estabelecer uma visão de longo 
prazo.

Cenários e cultura de Sustentabilidade

Lorraine Bolsinger, vice da 
Ecoimagination

Fonte: Ricardo Voltolini
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Elo 1 - Crença do Líder na 
Sustentabilidade
Elo 2 - Pós-Visão de mais 
oportunidades do que riscos
Elo 3 - Comprometimento com 
valores
e princípios na estratégia e lógica do 
negócio
Elo 4 - Educação Sistêmica 
(stakeholders)
Elo 5 - Coerência na Comunicação

Evidências nas empresas sustentáveis
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A comunicação tem papel fundamental na:
• Sensibilização, mobilização e 
educação das partes interessadas.
• Construção de uma identidade 
sustentável e de uma marca sustentável.
• Criação de cultura interna.
• Fortalecimento das relações com 
stakeholders.
• Na disseminação de valores 
(institucional) e na promoção de 
produtos/serviços (promocional).www.flickr.com/p_shanks

E a comunicação nessa história?

Fonte: Ricardo Voltolini
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Não comunicando a Sustentabilidade

• Uma parcela de empresas NÃO TEM O QUE comunicar
• Algumas TEM RECEIO de comunicar
• Algumas empresas NÃO ACHAM importante comunicar 
sustentabilidade
• Outra parcela de empresas NÃO SABEM COMO 
comunicar

Fonte: Ricardo Voltolini

Síndrome do 
Tarzan

Estágios na adoção da Sustentabilidade

1. Não Há Ação Social
2. Filantropia
3. Intrumentos de Gestão Ambiental
4. Diretrizes socioambientais
5. Politícas de empresa cidadã
6. Sustentabilidade
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Desafios para a comunicação

• Evitar o projetismo
• Buscar soluções inovadoras e com resultados 
claros para a transformação socioambiental
• Mostrar coerência quanto a indicadores/vetores RSE
• Evitar as abordagens pontuais, os soluços 
socialmente responsáveis, os fatos descolados de 
uma prática mais ampla
• Contemplar todos os stakeholders (não só os 
jornalistas)
• O problema é comunicar o que não se faz ou 
comunicar mais do que se faz
• Planejar de modo sinérgico, mesmo o tema não 
estando sinergicamente inserido na cultura da 
empresa

Fonte: Ricardo Voltolini
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Em pen drive Em áudio-book

Novos formatos de relatório

Fonte: Ricardo Voltolini
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Novos formatos de relatório

Em formato wikiporting

Alessandro Carluccio 
anunciou que Natura está 
preparando um 
wikiporting.

Fonte: Ricardo Voltolini
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Novos formatos de relatório

Em formato wikipedia
www.experienciareal.com.br
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Ações focadas stakeholders 
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Prêmio Caixa de 
Sustentabilidade e 

Prêmio CPFL de 
Jornalismo

• Cursos
• Prêmios
• Seminários com 
grandes nomes 
mundiais da 
sustentabilidade

Ações de aproximação com jornalistas

Fonte: Ricardo Voltolini
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Ações especiais de assessoria de imprensa

Lançamento do novo
Confort Concentrado
A meia tampinha 
ajudando o meio 
ambiente

• Press trips
• Coletivas especiais
com grandes nomes
da sustentabilidade
• Custeio de
participação em eventos
• Ações teaser
(Unilever)

Fonte: Ricardo Voltolini
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Comunicação de entidades
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Coerência na comunicação e visão estratégica
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Reconhecimento internacional
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FIB Felicidade Interna Bruta
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Primeiro supermercado verde
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Campanha Bem de Raiz
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Resposta de Luis Fernando Nery - Gerente de responsabilidade social da Petrobras
 no I Forum de Comunicação e Sustentabilidade em 12/06/2008
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