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Introdução

No dia 20 de outubro de 2022, 
o CEBDS realizou webinar 
“Capital Social e Humano”, 
que contou com a moderação 
de Henrique Luz (CEBDS) e a 
participação de Andressa Souza, 
da Valuing Impact, de Marina 
Leal e Alexandre Leão, ambos da 
Natura&Co. 
Foram apresentados os princi-
pais protocolos e metodologias 
disponíveis para identificar, 
medir, avaliar e comparar impac-
tos diretos e indiretos de capital 
humano e social, com destaque 
para Social & Human Capital 
Protocol e Social Return on 
Investment (SROI). Por fim, foram 
apresentados os cases da Na-
tura&Co e da Novartis, seguidos 
de parte prática com exercícios.

POR QUE É 
IMPORTANTE FALAR 
DE CAPITAL HUMANO 
E SOCIAL?
Vivemos tempos de desafios 
globais interconectados: perda 
de biodiversidade, mudança do 
clima, desigualdade social e vio-
lações de direitos humanos. Tudo 
permeia questões sociais, hu-
manas e ambientais. Que efeitos 
esse ambiente externo traz aos 
negócios, dentro de uma lógica 
de pensamento voltado à gestão 
de capital humano e social? 

Social, humano e ambiental 
estão muito relacionados, sendo 

necessário um olhar amplia-
do para direcionar decisões e 
estratégias de negócios. Na 
medida em que cresce o ímpeto 
para enfrentar esses desafios, 
aumenta o gap de competências 
e conhecimentos para compre-
ender como o valor é criado. 

É preciso observar a questão de 
impacto não só de empresas pri-
vadas. O mundo financeiro, por 
exemplo, faz suas avaliações de 
crédito e já traz um olhar muito 
relevante de como empresas se 
organizam e fazem governança 
sobre suas relações de depen-
dência, impactando seus dife-
rentes capitais e stakeholders. 
Conhecer riscos e impactos é 
fundamental, cria oportunidades 
e é o primeiro passo para gerir e 
evoluir resultados. É importante 
que sempre metas sejam gera-
das também. 

PRINCIPAIS 
PROTOCOLOS
O Social & Human Capital Pro-
tocol, ou Protocolo de Capital 
Social e Humano, é uma es-
trutura de tomada de decisão 
que permite às organizações 
identificar, medir e avaliar seus 
impactos diretos e indiretos e 
dependências de capital huma-
no e social.

O Social Return on Investment 
(SROI), ou Retorno Social sobre 

Investimento, é um protocolo 
de avaliação que propõe uma 
análise comparativa entre o valor 
dos recursos investidos em um 
projeto ou programa e o valor 
social gerado para a sociedade 
com essa iniciativa. 

Existem também outros méto-
dos em desenvolvimento, mas o 
Social & Human Capital Protocol 
e o SROI são as principais refe-
rências.

SOCIAL RETURN ON 
INVESTMENT (SROI)
Nossas atividades criam e des-
troem valor, mudando o mundo 
ao nosso redor. SROI mensura e 
contabiliza um conceito de valor 
muito mais amplo, que consiste 
naquele que é entregue para a 
sociedade, nas esferas econô-
mica, ambiental e social. O ob-
jetivo é aplicar melhor os recur-
sos, visando ampliar impactos 
sociais e diminuir a degradação 
ambiental. O foco atual é men-
surar o impacto na qualidade de 
vida (bem-estar, expectativa de 
vida, etc.).

É preciso olhar para o valor 
social gerado a partir de um 
investimento privado, conside-
rando os princípios:

1. Envolvimento dos 
stakeholders;

2. Entender as mudanças que 
se quer gerar;
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3. Valorar o que importa;
4. Incluir materialidade;
5. Comunicar o mensurável 

(não reivindicar em excesso);
6. Dar transparência;
7. Analisar e verificar os 

resultados.

O modelo de impacto tem que 
ter um direcional. É necessário 
sempre envolver os stakehol-
ders nos processos de avaliação 
e ver o quão engajados estão, 

quais são as fases sensíveis, 
qual a mudança as ser gerada, 
mantendo foco no que realmen-
te for mais relevante.

Destacou-se o cuidado com a 
comunicação e a transparên-
cia (deixar claro como foi feita 
a análise, os próximos passos 
etc.); e ainda a importância de se 
checar resultados finais, fazer 
uma escuta e validação com 
pares, verificando se a análise 
fez sentido. Assim, é possível 

ter elementos para evoluções 
futuras.

Exemplos de resultado:
Para cada dólar investido no pro-
jeto, 5,6 dólares de valor social 
equivalente são criados.
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Reúne o cenário atualmente 
fragmentado de medição e 
avaliação social. Fornece os 
processos, princípios e ferra-
mentas universais necessários 
aos negócios para garantir que 
riscos e oportunidades sociais 
sejam considerados juntamente 
a questões financeiras e am-
bientais, tanto na estratégia 
corporativa como na tomada de 
decisões. A estrutura do pro-
tocolo abrange quatro etapas 
centradas nas perguntas: “por 
quê?” (definir objetivo), “o que?” 
(escopo), “como?” (determinar o 
impacto) e “o que vem a seguir?” 
(próximos passos).

Etapa 1: Quadro
Identificação de riscos e oportu-
nidades para o negócio e partes 
interessadas, resultantes de 
relações com o capital social e 
humano, e exploração de como 

uma avaliação pode ser relevan-
te para tomadas de decisão. Por 
que fazer? Quais são os grandes 
objetivos e temas de capital so-
cial e humano mais significativos 
para o negócio?

Etapa 2: Escopo
Identificar o objetivo da avalia-
ção e conduzir um processo de 
materialidade para selecionar os 
impactos e dependências mais 
relevantes do ponto de vista 
do negócio e das partes inte-
ressadas. Trata-se de que será 
definido, quais são os objetivos 
para essa análise e qual será o 
grande escopo.

Etapa 3: Mensurar e 
valorar
Usar abordagens relevantes 
para medir e avaliar os custos 
e benefícios resultantes dos 

Protocolo de Capital  Social e 
Humano

impactos materiais e dependên-
cias de capital social e humano. 
Entender o quanto o negócio 
depende ou impacta no esco-
po que foi definido nas etapas 
anteriores. 

Etapa 4: Aplicar
Interpretar, validar e verificar o 
processo de avaliação e resulta-
dos, integrando-os aos proces-
sos de negócios já existentes 
para orientar a tomada de 
decisões. Quais os próximos 
passos? Como avançar na estra-
tégia e na tomada de decisões? 
Como orientar o negócio a partir 
da estratégia criada para o olhar 
de impacto? Essas são algumas 
perguntas que devem ser feitas.

Foram apresentados os quatro 
princípios do protocolo: rele-
vância, rigor, replicabilidade e 
consistência.
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Capital Social: redes juntamente com normas, 
valores e entendimento compartilhados que 
facilitam a cooperação dentro e entre os grupos. 
Capital social diz respeito ao que é do senso 
coletivo, geração de relações e interconexões 
sociais entre cooperações, organizações e 
instituições.

Capital Humano: conhecimento, habilidades, 
competências e atributos incorporados em 
indivíduos que facilitam a criação de bem-
estar pessoal, social e econômico. Em capital 
humano se trata do que é gerado no campo dos 
indivíduos: treinamento, conhecimento, bem-
estar individual, geração de renda.

Impactos em capital social e humano: 
uma mudança persistente no bem-estar 
experimentado por uma pessoa ou grupo, 
que ocorre como resultado de uma atividade; 
pode ser positivo ou negativo, intencional ou 
não intencional. Existem várias perspectivas 
para definir impacto e o protocolo adota essa 
definição por sua consistência (principalmente 
no desenho do caminho de impacto). Outras 
abordagens que levam a medição e avaliação de 
mudanças atribuíveis na vida das pessoas são 
igualmente válidas.

Dependências em capital social e humano: 
recursos sociais e humanos, e relacionamentos 
que as empresas precisam para criar e 
sustentar o valor.

DEFINIÇÕES CHAVE DO PROTOCOLO 

Drivers de impacto: recurso de capital social 
e humano mensurável que é usado como um 
insumo para a produção (por exemplo, número 
de pessoal qualificado necessário para executar 
uma instalação), ou uma saída mensurável de uma 
atividade comercial (por exemplo, o número de 
incidentes de saúde e segurança em um ano em 
uma fábrica instalação); em suma, são os dados de 
entrada e o impacto final.

Causas do capital social e humano: o protocolo 
usa esse termo para descrever categorias 
gerais de impactos sociais e de capital humano 
e/ou dependências. Essas categorias podem 
corresponder a estruturas externas existentes ou 
a terminologias já utilizadas pelas empresas. Isso 
permite que as empresas mapeiem suas atividades 
a fim de identificar aquelas que são ideais para 
uma análise mais aprofundada, desenvolvendo 
caminhos detalhados de impacto ou dependência 
(que serão necessários antes da medição e 
avaliação).

Mensuração: o processo de determinar montantes, 
extensão e condições, ou mudanças, por meio da 
coleta de dados qualitativos e/ou quantitativos.

Valoração: o processo de estimar a importância 
relativa, o valor ou a utilidade do bem-estar social 
e humano para pessoas ou sociedade, ou para um 
negócio em um contexto particular; avaliação pode 
envolver abordagens qualitativas, quantitativas ou 
monetárias, ou uma combinação delas.

6CEBDS
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PROTOCOLO DE 
CAPITAL SOCIAL 
E HUMANO NA 
PRÁTICA
O Protocolo procura determinar 
como (e quanto) as atividades de 
uma empresa aumentam, dimi-
nuem e/ou transformam o capital 
social e humano.

A Estrutura do Protocolo explora 
as 4 etapas, já descritas acima. 
Estas são divididas em 9 passos 
para facilitar a aplicação pelas 
empresas.

O protocolo é iterativo e permite 

que os usuários ajustem e adap-
tem sua abordagem à medida 
que avançam na estrutura.

Estágio 1: Quadro
Passo 1: Iniciar
Entender como o negócio se 
relaciona com a sociedade e 
a natureza, compreendendo 
impactos diretos e indiretos. Há 
uma relação de dependência e 
um processo de ida e retorno. 
A atuação do negócio com as 
pessoas pode voltar como perda 
de mercado se os consumidores 
enxergarem, por exemplo, que a 
empresa não está remunerando 

bem sua cadeia de fornece-
dores, ou seus colaboradores. 
Nesse caso, a perda de fornece-
dores também é possível. O im-
pacto em capital natural segue 
o mesmo raciocínio e tudo isso 
está interligado. 

Estágio 2: Definir o escopo
Passo 2: Definir os objetivos
Determinar os principais pú-
blicos e objetivos e definir os 
limites do projeto de medição 
e avaliação. Um caminho de 
impacto e/ou dependência será 
desenvolvido, que fornecerá 
uma hipótese de como as ativi-

Fig1: Framework Human and Social Capital Protocol. Fonte: website da Capital Coalition (https://capitalscoalition.org/)
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dades de negócios se traduzem 
em impactos de capital social e 
humano e/ou dependências, e 
ajudará a identificar medidas e 
métricas que devem ser avalia-
das.

Valor agregado da avaliação de 
impacto
 » Sensibilização;

 » Fortalecimento e alinhamen-
to estratégico para valor 
social mais simples e forte;

 » Capacitação através do co-
nhecimento de novas ideias, 
pensamentos, estruturas e 
métodos;

 » Estratégias e insights de alto 
nível;

 » Avaliação de risco por meio 
da identificação de poten-
cial para gerar valor social 
negativo;

 » Análise de risco e comuni-
cação;

 » Liderança e marca;

 » Aumentar o impacto posi-
tivo.

A análise permite um olhar di-
ferenciado e a realização de um 
processo de consciência: como 
está o mundo e como o negócio 
se relaciona com ele?

Exemplos de usos: avaliação de 
impacto para projetos, diferen-
tes atividades permitindo esco-
lhas de investimentos, análise de 
grandes projetos etc. Pode-se 
gerar subsídios para a com-
preensão de um caminho para 
esse novo negócio e o que ele 
vai trazer em termos de capital 
social, bem como conhecimen-
to de riscos. É possível ter uma 
estrutura geral para monitorar e 
avaliar o que realmente importa 
em uma organização.

Sugere-se que a melhor opção 
seria investir com processo pré-
vio de avaliação, para que depois 
se verifique os resultados e seja 
possível evoluir, pois se já hou-
ver uma decisão de investimento 
de negócio se torna muito mais 
difícil uma reversão diante de 
resultados negativos. 

Passo 3: Escopo da avaliação
Alinhar os limites da abordagem 
desde o início é importante tan-
to do ponto de vista conceitual 
quanto do prático. Isso fornece 
clareza e garante o uso eficaz 
dos recursos. É necessário 
utilizar os quatro limites princi-
pais: organizacional, geográfico, 
temporal e cadeia de valor. É 
possível começar com uma 
abordagem restrita ao protocolo, 
focada em operações diretas de 
uma única unidade de negócios, 
em um local, dentro de um perí-
odo limitado. E então, depois de 
estabelecer a abordagem, tam-
bém há a opção de se expandir a 
cobertura para que inclua todos 
os fornecedores e/ou outras 
partes da cadeia de valor.

Passo 4: Determinar os impac-
tos e/ou as dependências
Essa etapa ajuda a identificar 
as questões de capital social e 
humano mais relevantes para 
negócio. Isso pode incluir ati-
vidades sociais e questões de 
capital humano nas quais você 
já está trabalhando, e questões 
que você pode querer trabalhar 
no futuro. O protocolo é flexí-
vel e, portanto, será aplicável 
independentemente do méto-
do ou quadro de classificação 
utilizado.

Exemplos dessa identificação: 
Capital Humano

 » Diversidade

 » Educação profissional

 » Salários para colaboradores

 » Saúde e segurança 

 » Senso de pertencimento

 » Tecnologia

Capital Social 

 » Igualdade de oportunidades

 » Diversidade 

 » Desenvolvimento comuni-
tário

 » Educação

 » Infraestruturas

 » Tecnologia 

 » Manifestações culturais

 » Engajamento social - legiti-
midade

Todos os pontos possuem 
aspectos positivos e negativos. 
Não se trata de ser bom ou ruim, 
mas de escopos. A questão do 
engajamento perpassa o todo, e 
a legitimidade vem com o senso 
coletivo. 

Métodos de desenho do cami-
nho de impacto
Organização dos três caminhos 
seguintes. Consiste em como 
estruturar o caminho de impac-
to, bastante conhecido como 
processo de teoria de mudan-
ça, onde se avalia quais são as 
entradas, resultados imediatos 
gerados etc.

Estágio 3: Medição e 
valoração
Definir indicadores, métricas e 
fontes de dados adequados à fi-
nalidade antes de realizar a aná-
lise técnica, medição e avaliação 
de impactos e/ou dependências 
de capital social e humano (pas-
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sos 5, 6 e 7). Entender quem são 
os afetados e em quais temas, 
coletar dados.

Passo 5: Coletar dados para 
medição e avaliação 
Dados primários: dados cole-
tados pelo negócio (ou por uma 
parte externamente contratada) 
especificamente para a avalia-
ção. Isso oferece resultados mais 
precisos, mas também pode 
consumir mais tempo e exigir 
habilidades mais especializadas.

Dados secundários: dados origi-
nalmente coletados e publicados 
para outra finalidade ou avalia-
ção, utilizados por outros negó-
cios, ou com outros objetivos. 
Usa-se dados do Banco Mundial, 
da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), custo de vida da região 
em questão, entre outros.

A maioria dos negócios usa uma 
combinação de dados primários 
e secundários, pois uma análise 
mais ampla deve abranger os dois.

Passo 6: Identificar e mensurar 
as mudanças 
Os drivers de impacto levam 
a mudanças em capital social 
e humano. Assim, é preciso 
entender os elementos que 
estão resultando em mudança 
de impacto, qual é exatamen-
te a melhoria (se é redução de 
custos, por exemplo). E, numa 
linha similar, há o processo de 
avaliação de dependência (como 
a dependência da confiança dos 
consumidores, por exemplo, 
entre muitas outras). Aqui é pos-
sível compreender o que levou 
à mudança que será aferida no 
passo 7. 

Passo 7: Entender o tipo de 
valor apropriado 
Mudanças no capital humano 
e social resultam em impactos, 

como, por exemplo, melhoras na 
saúde e custos médicos evitados.

Trata-se do processo de mate-
rialidade para fazer as escolhas 
dos temas. A percepção às 
vezes acaba enviesada pelo 
mercado, por aquilo que está na 
mídia, como, por exemplo, cor-
rupção, meio ambiente etc. 

Com base nas informações já 
reunidas em etapas anteriores, a 
partir daqui se tornará possível 
avaliar a materialidade relativa 
de cada impacto e/ou depen-
dência.

Considera-se materialidade 
como a determinação da rele-
vância e importância de uma 
questão para um negócio e as 
partes interessadas. No contex-
to do protocolo:

 » Relevância: quais questões 
de capital social e humano 
são relevantes ao conside-
rar atividades que ocorrem 
na cadeia de valor de uma 
empresa.

 » Significado: a importância 
relativa dessas questões 
para um negócio e suas 
partes interessadas.

O resultado de uma avaliação 
de materialidade deve forne-
cer uma compreensão clara de 
quais questões relevantes de 
capital social e humano identi-
ficadas são mais significativas 
para as partes interessadas e 
seu negócio. Isso determinará 
então o foco do desenvolvimen-
to social e humano e a avaliação 
de capital. É preciso trazer o 
olhar de mensuração de impacto 
a partir de muita escavação para 
se fechar, de fato, qual a matriz 
de materialidade. 

Para cada avaliação de capital 
social e humano, selecionar uma 

técnica apropriada, conside-
rando que podem ser valores 
qualitativos, quantitativos ou 
monetários. Quando houver vá-
rios públicos e objetivos, poderá 
ser necessário empregar mais 
de um método. É importante que 
essa escolha faça sentido para 
a história que se quer contar. 
Ao usar uma combinação de 
técnicas e/ou medir diferentes 
perspectivas de valor, é preciso 
garantir que os valores sejam 
consistentes uns com os outros, 
especialmente se forem direta-
mente comparados ou agrega-
dos. 

Exemplos de técnicas de 
avaliação:
Avaliação relativa: envolve 
alocar valores altos/médios/
baixos para determinar o 
valor relativo dos custos e/
ou benefícios em termos 
categóricos. Pode ser feito 
por meio de workshops, dados 
disponíveis e/ou especialistas.

Pesquisas estruturadas: per-
mitem a coleta de informações 
quantitativas sobre pontos 
de vista ou preferências dos 
entrevistados por meio do uso 
de perguntas fechadas, que 
podem agregar sobre a amostra 
e ajudar a estimar as opiniões ou 
preferências de uma população 
ou grupo de interesse.

Anos de vida ajustados pela 
saúde (HALYs): é uma família de 
técnicas para medir morbida-
de e mortalidade associadas a 
mudanças no bem-estar e na 
saúde humana, usando uma 
unidade de medida consistente 
e comparável. Diferentes agên-
cias de saúde desenvolveram 
uma série de medidas HALY ao 
longo dos anos. Duas delas, que 
se tornaram proeminentes, são 
as técnicas adaptadas à defici-
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ência em anos de vida (DALYs 
- OMS), e anos de vida ajustados 
pela qualidade (QALY). Um DALY 
é igual a um ano perdido de 
vida saudável. Essas técnicas 
medem estados de saúde de 
maneiras diferentes, portanto, 
deve-se ter cuidado nas toma-
das de decisões ao considerar 
a comparação ou agregação de 
mais de um tipo de HALY. 

Estágio 4: Aplicação
Passo 8: Interpretar e testar 
resultados
Passo 9: Implemantar ações
O que fazer com toda a análise já 
concluída até aqui e como seguir 
com os resultados identifica-
dos? Nesse último estágio serão 
interpretados os resultados da 
fase 3, que estarão a serviço de 
decisões de negócios impor-
tantes. É preciso investigar 

como integrar a abordagem de 
medição e avaliação de capital 
social e humano aos negócios, 
processos e sistemas. Também 
é feita análise de como o negó-
cio pode contribuir mais para 
um crescimento sustentável e 
para gerar impactos positivos na 
sociedade. Concluiu-se também 
que não se trata exatamente de 
precisão de dados, mas de se 
tomar a direção correta. 



11CEBDS

Cases

Natura&Co
O que podemos fazer pelo 
mundo? Tudo gera impacto, e 
poder demonstrar e atribuir va-
lor socioambiental a eles, sejam 
positivos ou negativos, permite 
às organizações uma melhor 
tomada de decisões, visando 
potencializar os impactos positi-
vos e mitigar os negativos.

Impacto é o novo lucro: 62% das 
grandes empresas que atuam 
no Brasil dizem sofrer pressão 
do mercado por práticas ESG 
(fonte: BTA/Exame 2021). As 
empresas que não forem capa-
zes de se transformar estarão 
fadadas a perder mercado ou, 
até mesmo, a desaparecer em 
médio ou longo prazo. 

A principal mudança verificada 
pela Natura é a importância de 
se mitigar os impactos negati-
vos, que nem sempre estavam 
claros para a gestão. Há uma 
jornada de valoração na em-
presa que ocorre há 10 anos 
e, em 2021, o primeiro modelo 
Integrated Profit and Loss (IP&L) 
foi incorporado na tomada de 
decisões, com validação exter-
na e divulgação pública.

Como é composto o IP&L? 
Atividades avaliadas abrangem 
desde cadeia de fornecedo-
res, comunidades extrativistas, 
operações diretas e cadeia de 
consultoras de beleza, até os 
produtos utilizados, e o fim de 

vida dos mesmo. Organização 
em 3 grupos:

 » Capital Humano

 » Capital Social

 » Capital Natural

Para mensurar os impactos, os 
caminhos foram aferir efeitos 
na saúde e qualidade de vida, 
efeitos econômicos e modelos 
utilitários. O impacto foi de mu-
dança na qualidade de vida. Para 
cada US$1 de receita, Natura 
gerou US$1,5 em impacto so-
cioambiental positivo em 2021. 
Exemplos que se destacaram:

 » Estratégia de compensação 
de carbono

 » Relações com comunidades 
na Amazônia, que contri-
buem como importante 
motor para conservação da 
Floresta Amazônica.

 » O empoderamento das con-
sultoras de beleza da Natura, 
que gerou oportunidades de 
renda para elas e de vendas 
para a empresa.

Novartis
Sobre o grupo farmacêutico 
Novartis, destacou-se o olhar 
para o escopo de questões de 
direitos trabalhistas, que chama 
a atenção para temas como 
combate ao trabalho forçado 
ou infantil, corrupção, desigual-

dades de gênero, imigrantes, 
horas de trabalho, salário digno 
e segurança do trabalho.

Por que criaram um novo mode-
lo de avaliação de riscos sociais?

 » As avaliações de risco nor-
malmente estavam atreladas 
às operações mais diretas e 
à primeira cadeia de forne-
cedores.

 » Os dados eram fornecidos 
em média por país, ou no 
setor de atividade, de forma 
independente dos dados da 
Novartis.

 » Análises eram muito manu-
ais e com pouca visibilidade 
para a cadeia de suprimen-
tos.

 » Os riscos eram expressos 
qualitativamente.

A mudança está em integrar as 
informações de riscos por país, 
setor e de forma combinada 
com a cadeia de suprimentos da 
Novartis. Assim, passa a haver 
visibilidade para toda a cadeia 
de suprimentos, através de 
indicadores de riscos, setoriais 
e por países. Trata-se de um mo-
delo automático e transparente. 
Riscos são avaliados quantitati-
vamente e valorados economi-
camente.
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