


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 defi nem seus modos de vida 

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

quão signifi cativa 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 

defi nição 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 infl uencia e é infl uenciado 

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

escala planetária, os impactos difi cilmente 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. 

Defi nido 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 bibliográfi ca nacional e internacional.

Mensagem
             da presidente     



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 específi cos vêm lidando com o tema. São eles: indústria de base 

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

dedicado a uma refl exão 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 refl exão 

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 defi nir melhores ferramentas, metodologias e ações 

para mensuração do impacto social dos negócios; cooperar com o poder público e com o 

setor fi nanceiro na difusão dessas ferramentas e metodologias, a fi m de criar um ambiente 

de sintonia entre as estratégias corporativas, seu fi nanciamento 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 refl etir sobre 

como dar escala àquelas de mais sucesso.
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• 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 identifi cação 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 identifi car 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. 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL DAS EMPRESAS



• A atividade extrativa e a indústria de base têm uma presença de longo prazo – ainda que 
fi nito – 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 
fortalecimento do capital social na interação da empresa com indivíduos e institui-
ções. Na prática, a transparência deve permear as projeções de impacto socioeco-
nômico em termos de valor adicionado (emprego, rendimentos, arrecadação de im-
postos, 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 mes-
ma forma, eles propiciam a identifi cação 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 
desenvolvimento social inclui o apoio a governos e sociedade civil na gestão de questões 
sociais que estejam além de sua esfera de influência direta.

IMPACTO SOCIAL DOS SETORES EXTRATIVO E DE BASE 



• 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 específi cos contribuam para estimar a 
efi cácia 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 identifi car 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 efi cácia 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.

IMPACTO SOCIAL NO SETOR DE BENS DE CONSUMO



• 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 amplifi ca as implicações sociais envolvidas na operação dessas empresas. 

• Tomado amplamente, o impacto social do setor terciário está diretamente relacionado às 
especifi cidades 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 defi nidos conjuntamente com 
as partes interessadas. Tais indicadores fornecem parâmetros para a quantifi cação 
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 fi nanceiros 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.

IMPACTO SOCIAL NOS SETORES DE VAREJO E SERVIÇOS



• Setores fi nanceiro 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 efi cácia relativa de seus programas de 
fi nanciamento na melhoria das condições sociais, como geração de emprego e 
redução da pobreza.

• Entre as instituições fi nanceiras privadas, o impacto social da operação vem sendo 
medido principalmente por avaliações quantitativas de programas adotados com 
o objetivo específi co 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.

IMPACTO SOCIAL NOS SETORES DE FINANÇAS E SEGUROS



       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 
específi cas

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 

Identifi cação de 
temas materiais

e/ou críticos

Mapeamento de 
cadeia de valor

Disponibilidade 
de tempo para 

pesquisa e 
organização das 

informações

Identifi car 
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 

identifi cado
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 
infográfi cos e

casos ilustrativos 

Ênfase
na construção
de consensos
entre partes 
interessadas

No quadro abaixo estão listados os principais exemplos de métodos avaliativos discutidos aqui, organizados 
em dois grandes grupos de abordagem (atribuição de causalidade e identifi cação 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. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS








