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Resumo 

Em meados de 2013, um grupo de alunos do curso de MBA em 

Gerenciamento de Projetos da Fundação Getúlio Vargas realizou uma pesquisa 

exploratória para a elaboração de um artigo acadêmico, sendo objeto desse estudo 

a relação entre o gerenciamento de projetos e a sustentabilidade e como estes 

fatores poderiam promover o desenvolvimento humano com base nos pilares da 

sustentabilidade propostos pelo Relatório de Brundtland. A partir desse estudo 

exploratório identificou-se a oportunidade do aprofundamento do tema, refletindo 

sobre como estas questões poderiam ser incorporadas nos processos de 

gerenciamento de riscos em projetos. O presente trabalho buscou identificar boas 

práticas no cenário empresarial brasileiro nas questões de sustentabilidade e 

responsabilidade social empresarial, e apresenta como resultado uma proposta para 

elaboração de uma ferramenta de apoio aos processos de gerenciamento de riscos 

em projetos, obtida através da análise sistemática da ferramenta Indicadores Ethos 

para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, disponibilizada pelo Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social. 

 

Palavras Chave : Sustentabilidade, Gestão de Riscos em Projetos, Gestão das 

Partes Interessadas, Indicadores 

    



 

 

Abstract 

In the middle of 2013, a group of students of MBA in Project Management from 

Fundação Getúlio Vargas conducted an exploratory research. The object of this 

study was the relationship between project management and sustainability and how 

these factors could promote the human development based on the pillars of 

sustainability proposed by the Brundtland Report. This study identified the 

opportunity of deepening the sustainability theme, reflecting on how these issues 

could be incorporated in the processes of risk management in projects. To prepare 

this document good practices were identified in the Brazilian scenario about issues of 

sustainability and corporate social responsibility, and as a result for this work is a 

proposal for development of a tool to support the process of risk management in 

projects, obtained through systematic analysis tool Bookmarks Ethos Indicators for 

Sustainable and Responsible Business, provided by the Ethos Institute for Business 

and Social Responsibility. 

 

Key Words: Sustainability, Project Risk Management, Stakeholders Management, 

Indicators 
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1. INTRODUÇÃO  

 Atuando durante muitas décadas como ator principal do desenvolvimento, a 

economia traz em seu conceito principal a questão da escassez e o uso dos 

recursos, apresentando o crescimento econômico como motor impulsionador para o 

desenvolvimento humano. Entretanto, este modelo tem sido amplamente discutido. 

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2013 “A Ascenção do 

Sul:Progresso Humano num Mundo diversificado” publicado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, a mensagem principal transmitida 

no relatório é a de que o Crescimento Econômico não mais traduz o modelo principal 

do desenvolvimento humano por si só, e que é necessário buscar o progresso 

duradouro através do desenvolvimento de políticas em favor dos mais 

desfavorecidos e pelos investimentos significativos no reforço das capacidades dos 

indivíduos, dando ênfase nas necessidades básicas como alimentação, educação, 

saúde e qualificações para o trabalho. 1 

 

O relatório PNUD reforça a ideia do “Progresso duradouro” obtido além das 

fronteiras do crescimento econômico, e abre espaço para o debate sobre o 

“Desenvolvimento Sustentável”, que pode ser entendido como “aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras de atenderem as suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL 

SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 9).  

 

O Desenvolvimento Sustentável nas empresas é referenciado por Elkington 

(2012), apresentando a análise sobre o “triple bottom-line”: a divisão da 

sustentabilidade em três pilares: o econômico, social e ambiental. Sachs (2002, p. 

85-88) também trazem referências à sustentabilidade, propondo a ampliação do 

conceito dos três pilares em diversos segmentos, como: 

 “Sustentabilidade social”, 

 “Sustentabilidade cultural”, 

  “Sustentabilidade ecológica”, 

                                                 
1
 PNUD, RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (2013) – Disponível em : 

<http://www.un.cv/files/HDR2013%20Report%20Portuguese.pdf>. Acesso em: 22/01/2014 
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 “Sustentabilidade ambiental”, 

 “Sustentabilidade territorial”, 

 “Sustentabilidade econômica” 

 “Sustentabilidade política” 

 

Muito se fala sobre como o desenvolvimento sustentável pode ser o caminho 

para a longevidade dos negócios das empresas. Os impactos ambientais e sociais 

têm estão sendo discutidos em todas as áreas de atuação, e em diferentes 

organizações. Isto reforça a ideia de uma evolução na consciência coletiva de se 

buscar pelo desenvolvimento humano tomando por base também outros fatores, 

além das questões econômicas. Uma visão mais holística de que as ciências sociais 

e ambientais necessitam do mesmo grau de importância e equilíbrio no cenário geral 

do desenvolvimento humano.   

 

Nesse sentido, a cobrança da sociedade para que as empresas e 

organizações atuem com maior responsabilidade social e ambiental estão se 

tornando constantes, pois não existirá mais espaço para as empresas que 

consideram somente o lucro a qualquer custo. É preciso buscar o equilíbrio na 

utilização dos recursos nos dias presentes, para garantir a existência e a oferta dos 

mesmos para as populações do futuro.  

 

Para Mazzali (2013), as relações éticas com as partes interessadas determina 

o grau de sustentabilidade da empresa, visando à geração de valor de longo prazo, 

e orientando as expectativas dos envolvidos. Dessa forma, o atendimento das 

expectativas é uma forma de reduzir os riscos ambientais e sociais, além das 

questões econômicas, pois aumentam as oportunidades de investimentos e 

rendimentos aos investidores. Senge (2009) aborta a questão relacionada aos 

acionistas através dos vetores de sustentabilidade, propondo a análise de 

estratégias para os quadrantes de valores dos acionistas.  

 

Surge então a visão da sustentabilidade como caminho de agregação de valor 

para as empresas e para os acionistas, porém, como a aplicação de práticas de 

sustentabilidade empresarial pode ser considerada como uma atividade 

relativamente nova para as organizações, e consequentemente não inserida na 
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cadeia de valores da empresa, a exploração de novos caminhos estratégicos para o 

crescimento empresarial realizado com alinhamento às práticas de sustentabilidade, 

requer conhecimento, consistência e integridade nas ações realizadas. Desenvolver 

novas atividades ainda não exploradas e vivenciadas pela empresa trazem riscos 

que precisam ser devidamente tratados. Percebe-se então de que os processos de 

gerenciamento de riscos das empresas que desejam avançar no caminho da 

sustentabilidade devem seriamente levar em consideração os novos riscos 

apresentados. 

 

Este cenário introdutório sobre economia, desenvolvimento humano, ética nas 

relações empresariais, sustentabilidade e os riscos relacionados nos processos de 

gerenciamento de projetos, foi resultado de um estudo exploratório que visava 

identificar as práticas em gerenciamento de projetos relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável. Este estudo exploratório foi realizado pelos alunos de 

MBA em Gerenciamento de Projetos - turma 3/12 - pela Fundação Getúlio Vargas no 

segundo trimestre de 2013, abrindo a oportunidade para ampliação do tema, que se 

faz presente neste documento.  

Este trabalho apresentará boas práticas identificadas no mercado brasileiro 

sobre ações possíveis para obtenção de alternativas para um desenvolvimento 

empresarial mais sustentável. De forma específica, as boas práticas foram obtidas 

através da pesquisa bibliográfica realizada, e o que será apresentado é resultado do 

trabalho realizado pelo como Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, importante Instituto brasileiro que ao longo dos anos trabalha por uma 

sociedade mais justa e sustentável.  

Será apresentada a ferramenta desenvolvida pelo Instituto, denominada 

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, e da forma como 

esta ferramenta foi selecionada para ser utilizada como base para o 

desenvolvimento das atividades do presente trabalho. 

Por fim, a partir da análise dos indicadores propostos pela ferramenta 

Indicadores Ethos, é realizada a correlação ao gerenciamento de riscos em projetos, 

surgindo então novas questões que farão parte da ferramenta de apoio aos 

processos de gerenciamento de riscos em projetos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1. Métricas e indicadores no Gerenciamento de Projetos 

O Gerenciamento de Projetos promove uma reflexão sobre a tríplice restrição 

(prazos, custos, escopo e qualidade) do que se pretende desenvolver e/ou criar, e 

sobre as formas pelas quais as atividades são realizadas através do planejamento, 

monitoração, controle e integração entre as diversas áreas de conhecimento, 

visando dessa forma atingir o sucesso no alcance dos objetivos pretendidos.  

 

Para Kerzner (2002) os projetos, pela natureza de suas ações, são 

consumidores de recursos (humanos ou materiais) e estão associadas à tríplice 

restrição. Estas restrições se apresentam como fatores conflitantes entre si, e a 

busca constante do equilíbrio entre estas forças, faz com que o processo se torne 

dinâmico e retroalimentável, ou seja, qualquer variação em um dos determinados 

vetores (tempo, custo, qualidade, escopo) afeta o resultado dos demais. 

 

Dada a natureza dos projetos, é um empreendimento único, percebe-se que a 

monitoração e controle necessários na busca do equilíbrio entre os fatores 

conflitantes também o são. Segundo Simões (2000 apud Barcaui, 2012) uma das 

grandes dificuldades no gerenciamento de projetos está relacionado ao 

dimensionamento do que está sendo gerenciado e dessa forma torna-se condição 

sine qua non possuir mecanismos que funcionem como bússolas, auxiliando e 

indicando os caminhos - onde estamos e para onde vamos - durante a jornada 

percorrida pelo projeto. Estes mecanismos são os Indicadores do Projeto. 

 

 Segundo Terribili (2010 apud Barcaui, 2012), os indicadores são 

“mostradores” de uma dada situação. Para Barcaui (2012), os principais motivos 

para utilizar indicadores na gestão de um projeto são: 

 Atingir o prazo e orçamentos previstos 

 Geração de um produto de boa qualidade 

 Satisfação do cliente 

 Fornecimento de informações ao PMO para melhoria contínua dos 

processos de planejamento e controle dos projetos 
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 Motivar equipe 

 Direcionar trabalhos – prover informações a tempo de não afetar o 

próprio processo 

 Identificar oportunidades de melhorias – medir o impacto de técnicas e 

ferramentas 

 Prover a gerência de indicadores – avaliar o ambiente para saber se 

estamos no caminho certo. 

Os indicadores podem ser quantitativos, representados por números tendo 

como base uma escala de referência, ou qualitativos, neste caso ser representados 

por fatores subjetivos onde nem sempre a representação numérica é possível. Ainda 

segundo Terribili (2010 apud Barcaui, 2012), bons dispositivos de medição são 

aqueles que atendem a dois requisitos básicos: realizar comparações históricas 

avaliando suas distorções e fornecer prognósticos.  

 

Existem quatro tipos básicos de indicadores que norteiam o Gerenciamento de 

Projetos. Os indicadores de impacto estão relacionados aos objetivos de longo prazo 

do projeto, ao alinhamento estratégico da empresa e seu posicionamento perante o 

meio no qual a mesma está inserida. Os indicadores de desempenho estão 

relacionados às evidências dos resultados obtidos. Os indicadores de efetividade 

indicam a relação entre a eficiência e a eficácia sobre como os objetivos foram ou 

não atingidos. Os indicadores operacionais estão relacionados com o decorrer do 

próprio projeto, apontando as ações preventivas e corretivas relacionada aos 

recursos e as atividades desenvolvidas. 

 

 Alguns dos indicadores mais utilizados no gerenciamento de projetos são: 

 Indicadores de custos e prazos: indicam o desenvolvimento do projeto 

através dos cálculos de performance dos recursos financeiros e de 

tempo consumidos (exemplo: técnica de valor agregado). 

 Indicadores de satisfação do patrocinador: obtidos através de 

questionários e pesquisas, elaboradas através de escalas de 

apreciação. 

 Indicadores da qualidade e do desempenho: utilizados como meios de 

obtenção da melhoria contínua dos processos envolvidos. 
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 Indicadores de comunicação: segundo Barcaui (2012), não existe um 

indicador específico para aspectos da comunicação e a recomendação é 

que cada empresa crie seus indicadores conforme suas especificidades 

e particularidades, baseado no Plano de Comunicação elaborado.  

 Indicadores de risco: voltados para medir a probabilidade de ocorrência 

e o impacto de ações indesejadas no projeto. 

 

Percebe-se que os indicadores mais comuns utilizados no gerenciamento de 

projetos apontam a situação atual e a tendência dos fatos de atividades e recursos 

do projeto, principalmente voltados para a monitoração e o controle dos fatores 

conflitantes da tríplice restrição. 

 

2.1.2. A sustentabilidade e o Gerenciamento de Riscos em projetos 

No guia PMBoK®, o PMI (2008a, p. 275) define risco como “um evento ou 

uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do 

projeto.” 

Todos os projetos estão sujeitos a incertezas e cabe ao gerenciamento eficaz 

dos riscos estabelecer o equilíbrio entre os riscos e as recompensas que os 

stakeholders estarão dispostos a assumir (PMI, 2008a, p. 276). 

 

A relação entre o gerenciamento de riscos de um projeto e o desenvolvimento 

sustentável está nas incertezas que as empresas enfrentam em suas tomadas de 

decisão frente à alta competitividade e aos recursos escassos, cujos riscos 

assumidos deverão ser gerenciados para respeitar o tripé da sustentabilidade e 

garantir a sua sobrevivência no mercado global. 

 

Os aspectos sustentáveis de uma empresa não deverão ser ignorados pelo 

gerente de projeto devido aos possíveis impactos (IBGC, 2007, p. 19): 

 nas receitas: a resposta dos clientes devido à postura da empresa; 

novas oportunidades a partir das necessidades dos stakeholders; 

antecipação frente às mudanças regulatórias; geração de novos 

produtos ecoeficientes. 
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 nos custos e despesas: eficiência na utilização dos recursos; retenção 

de talentos e produtividade.  

 nos investimentos: grau de eficiência na utilização de recursos naturais; 

identificação antecipada de possíveis mudanças na oferta de recursos. 

 no custo do capital: facilidade ou dificuldade na captação de recursos 

financeiros de acordo com o risco que a empresa apresenta. 

 

Porém, dentre as boas práticas e metodologia de gerenciamento de riscos em 

projetos, tanto o guia PMBoK® quanto o PRINCE2® não especificam em seus 

processos a inclusão de aspectos ambientais e sociais na avaliação do objetivo, 

escopo e consequentemente dos riscos potenciais do projeto (SILVIUS et al., 2012, 

p. 53-56). 

 

Autores como Silvius et al. (2012, p. 90-92,153) sugerem uma abordagem 

para lidar com as incertezas e complexidade dos projetos baseada em alguns dos 

princípios do Manifesto Ágil. Este documento foi publicado por desenvolvedores de 

software que acreditam que processos ágeis contribuem para o desenvolvimento 

sustentável da organização. Pequenas iterações permitem uma melhor visualização 

da complexidade e das incertezas no projeto. É pela condução iterativa dos projetos, 

envolvendo as partes interessadas com diálogos frequentes, que o gerente de 

projeto consegue agregar valor ao negócio pois trabalha os riscos associados a 

cada interação. A colaboração entre todos os envolvidos faz com que o ritmo 

constante de trabalho e a motivação dos indivíduos reflita em seus negócios.  

 

Simioni (2010, p. 54-62) apresenta uma proposta de incluir no processo de 

identificação dos riscos as oportunidades de melhorias sociais nas regiões de 

entorno do projeto e os riscos ambientais, ambos correlacionados com seus 

impactos. Ainda neste processo, deverão ser fornecidas informações a respeito do 

portfólio de projetos da organização para que a equipe e o gerente de projeto 

possam identificar os riscos comuns aos demais projetos em andamento e estes 

deverão ser registrados no plano de gerenciamento de riscos. Já a análise de 

impactos e risco do ambiente do projeto e na comunidade de entorno é citada como 

um processo de uma nova área de conhecimento chamada gerenciamento da 

sustentabilidade no projeto. É nesta fase que os riscos serão avaliados e definidas 
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suas ações de mitigação quando aplicáveis. Como entradas deste processo, além 

da declaração de escopo e o registro das partes interessadas, são levadas em 

consideração as normas e legislações ambientais e o mapa dos pontos de geração 

de resíduos industriais. As ferramentas e técnicas sugeridas são opinião 

especializada, brainstorming, FMEA (Failure Model and Effect Analysis) para 

classificar e quantificar a potencialidade dos riscos, HAZOP (Hazard and Operability) 

para análise qualitativa dos perigos das linhas de processo e do produto. As saídas 

sugeridas deste processo são oportunidades de desenvolvimento social, matriz de 

riscos e impactos ambientais e o plano de gestão e destinação de resíduos. 

 

Bowden, Malcolm e Martin (2001, p. 35-127) introduzem o método RISQUE 

(Risk Identification and Strategy using Quatitative Evaluation) definido como um 

processo de gerenciamento de risco através de sua avaliação e estratégias para o 

seu tratamento. Este método não apresenta novidades em relação às boas práticas 

já existentes, porém este se torna único na tradução de riscos de negócios 

ambientais e sociais tidos como não quantificáveis em valores financeiros. A Figura 

1 apresenta o fluxo deste método, que consiste nos seguintes processos: 

1. Estabelecer o contexto: identificar a natureza do projeto, quem serão 

afetados pelo projeto como por exemplo comunidades locais, funcionários 

da organização, órgãos reguladores, fornecedores, clientes, políticos, 

organizações não governamentais, bancos, companhias de seguros. 

2. Identificação dos riscos: identificar e caracterizar os riscos através das 

suas probabilidades, consequências e ocorrências. Exemplos: alteração 

da localização de uma estação de tratamento de água em função dos 

benefícios à comunidade através da geração de empregos ou estimar a 

frequência de acidentes de trânsito, inundações, terremotos na região que 

envolve o projeto para obter a probabilidade e prever as possíveis 

consequências. 

3.  Análise dos riscos: quantificar e estabelecer prioridades de cada evento 

substancial. Sugestão do cálculo do custo dos riscos pela simulação de 

Monte Carlo. 

4. Desenvolver a estratégia de tratamento dos riscos: a partir da análise de 

riscos, são formuladas as estratégias para mitigar, aceitar e transferir os 

riscos. 
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5. Implementação da estratégia: implementação de ações como treinamento 

da equipe, contratação de seguros, sistemas de redundância, trabalho 

cooperativo com a mídia, representantes políticos locais, órgãos 

reguladores e comunidade, entre outros. 

6. Revisão: todo o processo é revisto continuamente 

 

 

Fonte: Adaptado de Bowden, Malcolm e Martin (2001, p. 37) 

Figura 1: Fluxo dos processos do método RISQUE 

 

 

2.1.3. A sustentabilidade e o Gerenciamento de Stakeholders  

A quinta edição do PMBoK® apresenta uma nova área de conhecimento, o 

Gerenciamento de Stakeholders do Projeto. A segregação deste assunto, que na 

edição anterior era apenas uma parte do Gerenciamento das Comunicações, 

ressalta a importância dos chamados stakeholders, que podem impactar e serem 

impactados diretamente pelo projeto. 

 

 Segundo o PMBoK®, o Gerenciamento de Stakeholders pode ser dividido em: 
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 Identificar Stakeholders: O processo de identificar as pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados por decisões, 

atividades ou resultados do projeto; além de analisar e documentar 

informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento, 

interdependências, influência e potenciais impactos no sucesso do 

projeto. 

 Planejar a Gestão dos Stakeholders: O processo de desenvolver 

estratégias de gestão apropriadas para engajar efetivamente os 

stakeholders ao longo do ciclo de vida do projeto, baseado na análise de 

suas necessidades, interesses e potenciais impactos no sucesso do 

projeto. 

 Gerir o Engajamento dos Stakeholders: O processo de comunicar e 

trabalhar com stakeholders para atingir suas necessidades e 

expectativas, abordar problemas à medida que ocorrem e promover o 

engajamento adequado dos stakeholders nas atividades ao longo do 

ciclo de vida do projeto. 

 Controlar o Engajamento dos Stakeholders: O processo de monitorar as 

relações dos stakeholders do projeto e ajustar estratégias e planos para 

engajar estes stakeholders. 

  

Estes processos interagem uns com os outros e com processos de outras 

Áreas de Conhecimento (PMI, 2013, p. 391). 

 

Este novo foco traz à tona preocupações sociais e ecológicas, que junto com 

o aspecto econômico, são considerados os pilares do desenvolvimento sustentável. 

Considerando estes pilares, Sachs sugere os seguintes padrões de crescimento: 

1. Impactos econômicos positivos: crescimento desordenado. 

2. Impactos econômicos e sociais positivos: crescimento social benigno. 

3. Impactos econômicos e ecológicos positivos: crescimento ambientalmente 

responsável. 

4. Impactos econômicos, sociais e ecológicos positivos: desenvolvimento 

(SACHS, 2002, p. 36) 
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 Segundo esta definição, a sustentabilidade se completa quando uma 

organização atinge seu padrão máximo de crescimento, ou seja, o 

“desenvolvimento”. Para alcançá-lo, ressalta Sachs, “é necessário um planejamento 

flexível negociado e contratual, simultaneamente aberto para as preocupações 

ambientais e sociais” (SACHS, 2002, p. 60). 

 

 Sachs ressalta ainda, que o desenvolvimento é mais facilmente alcançado se 

forem utilizados sistemas de gestão dos recursos e processos participativos de 

identificação de necessidades, recursos potenciais e maneiras de aproveitamento da 

biodiversidade, buscando assim a melhoria do nível de vida das pessoas. Segundo 

ele, este processo exige a presença de advocacy planners, facilitadores do processo 

de negociação entre os stakeholders, que geralmente apresentam interesses 

antagônicos. Para garantir o sucesso na busca pelo desenvolvimento é necessário 

transformar os resultados desta negociação em um contrato com os stakeholders. 

Para Sachs, a gestão negociada e contratual dos recursos é a pedra fundamental 

para qualquer desenvolvimento sustentável. Uma condição importante na 

abordagem negociada e participativa é garantir que a população local receba uma 

fatia dos benefícios resultantes do aproveitamento de seus recursos (SACHS, 2002, 

p. 75). O Gerenciamento de Stakholders é, por tanto, uma ferramenta fundamental 

no processo de garantia da sustentabilidade das organizações.  

 

 

 

2.1.4. Criação de valor e vetores da sustentabilidade 

Os  conceitos relacionados com a sustentabilidade de um modo geral trazem em 

si as questões relacionadas com os aspectos econômicos, sociais e ambientais 

dentro do cenário da melhor utilização dos recursos no presente para não 

comprometer a oferta de recursos futura. Cabe aqui o questionamento sobre como 

trazer estes conceitos mais próximos da realidade da vivência e experiência 

empresarial que, por força de suas naturezas, são movidas pelos fatores 

econômicos sobre lucro e resultados. Então, como associar os fatores ambientais e 

sociais nesta linguagem singular, voltada aos resultados financeiros? Talvez um 
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caminho de resposta esteja no relacionamento desses fatores com os aspectos de 

criação de valor aos acionistas. 

Senge et al. (2009, p.119) aborda a questão da criação de valor aos acionistas 

através das dimensões de tempo e espaço, sugeridas originalmente por Stuart Hart 

e Mark Milstein conforme o diagrama abaixo (Figura 3). Neste diagrama é sugerido o 

gerenciamento dos negócios da empresa através da visão dos quadrantes I-

Interno/hoje, II-Interno/amanhã, III-Externo/hoje, e por fim IV-Externo/amanhã. 

 

 Amanhã 

 

 

 

Interno    Externo 

  

 

 

Hoje 

Fonte: SENGE (2009) 

Figura 3 – Os quatro elementos do valor para os acionistas 

 

A dimensão vertical sugere a reflexão do gerenciamento dos negócios da 

empresa nos dias atuais, e da criação de novas oportunidades de mercado e 

tecnologia futuras. A dimensão horizontal sugere a reflexão das questões internas e 

externas à empresa. 

Empresas que atuam somente nas soluções voltadas para a redução de riscos e 

custos (quadrante I-interno/hoje) demonstram preocupação com a sustentabilidade 

relacionada com a integridade de seus atos e com a gestão adequada dos seus 

negócios. São importantes sob o ponto de vista de gestão empresarial, porém geram 

pouco valor agregado de longo prazo aos acionistas. 

Empresas que atuam também no quadrante II, somadas às ações realizadas no 

quadrante I, demonstram preocupação estratégia na melhoria contínua de seus 

processos internos, agregando assim mais valor agregado aos acionistas. 

Inovação e 

Reposicionamento 

Caminho e trajetória para 

o crescimento 

Custo e redução de riscos Reputação e legitimidade 

Valor para os 

acionistas 
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Empresas que atuam no quadrante III estão voltadas à prestação de contas para 

toda a sociedade de seus atos presentes, e somente terão legitimidade em seus 

atos se as ações dos quadrantes I e II estiverem efetivamente sendo postas em 

prática, caso contrário ocorrerá uma contradição entre o que a empresa prega e o 

que a empresa efetivamente realiza nas questões de sustentabilidade e 

responsabilidade empresarial.  

Empresas que atuam no quadrante IV, somadas aos demais quadrantes, 

demonstram preocupação estratégica com o futuro, aliadas às ações práticas e 

efetivas das realizações presentes. Neste caso, o valor agregado aos acionistas é 

de longo prazo, porque evidencia a preocupação da empresa com um futuro 

sustentável, mantendo uma coerência com as questões presentes. 

 

Ainda dentro das observações de Hart e Milstein (SENGE, 2009, p.122) surge a 

proposta da associação dos quadrantes de agregação de valor aos acionistas com 

as forças impulsionadoras das empresas para a economia regenerativa, sendo 

propostas estratégias de atuação na alavancagem do crescimento sustentável. 
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Vetores 

 Ruptura 

 Tecnologia 

Limpa 

 Pegada 

Estratégia 

Tecnologia limpa 

Desenvolver as 

competências 

sustentáveis do futuro 

 

Retorno 
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Estratégia 
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recursos 
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sustentável 

 

 

 

Interno    Externo 

Vetores 

 Poluição 

 Consumo 
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 Resíduos 

Estratégia 

Prevenção da  

poluição 

Minimizar resíduos e 
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das operações 

Retorno 
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Estratégia 

Supervisão do produto 

Integrar as opiniões 

dos stakeholders nos 

processos de negócios 

Vetores 

 Sociedade Civil 

 Transparência 

 Conectividade 

Retorno 

Reputação e 

Legitimidade 

 

 

Hoje 

Fonte: SENGE (2009) 

Figura 4 – Matriz de Valor Sustentável 
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2.2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este trabalho parte como base os estudos 

exploratórios sobre sustentabilidade e gerenciamento de projetos realizados pelos 

alunos de MBA em Gerenciamento de Projetos - turma 3/12 - pela Fundação Getúlio 

Vargas no segundo trimestre de 2013, no qual foi verificada a importância do 

desenvolvimento do tema sustentabilidade no cenário de gerenciamento de projetos. 

 

Durante esta pesquisa exploratória buscou-se identificar práticas adotadas 

pelo mercado no gerenciamento de projetos que contribuíssem com o 

desenvolvimento sustentável dos produtos e serviços gerados pelos projetos, 

garantindo assim a continuidade dos negócios das empresas e minimizando os 

impactos e consequências nas dimensões econômica, ambiental e social que afetam 

a civilização. Alguns referenciais teóricos trabalhados durante a pesquisa 

exploratória também foram inseridos no presente trabalho. 

 

Como resultados dos estudos exploratórios, identificou-se a existência de um 

vasto campo de pesquisa a ser explorado sobre gerenciamento dos riscos em 

projetos e sustentabilidade. Tal situação é relevante, visto que as literaturas 

encontradas sobre boas práticas e metodologia de gerenciamento de riscos em 

projetos não especificam claramente em seus processos os aspectos ambientais e 

sociais, e consequentemente a identificação dos riscos a eles relacionados. 

Através do estudo exploratório percebeu-se então a necessidade de se buscar 

caminhos que auxiliem os gerentes e equipes de projetos na identificação dos riscos 

relacionados com a sustentabilidade em seus projetos e produtos desenvolvidos.  

Tendo em mente uma situação prática e real da carência de informações e 

urgência sobre o tema conforme identificado durante a pesquisa exploratória, 

buscou-se então a elaboração de uma proposta prática para a colaboração e apoio 

aos gestores de projetos na identificação de riscos relacionados com a 

sustentabilidade dentro do cenário brasileiro, levando-se em consideração as boas 

práticas já existentes no mercado. Surge então com objetivo geral do presente 

trabalho a proposta para a elaboração de uma ferramenta de apoio aos processos 

de gerenciamento de riscos nos projetos do cenário brasileiro, sob o enfoque da 
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identificação de riscos de sustentabilidade. Os objetivos específicos ficaram assim 

definidos: 

1 – Identificar boas práticas realizadas no mercado brasileiro sobre utilização 

de indicadores para o desenvolvimento sustentável nas organizações . 

2 – Mapear as questões levantadas no levantamento das boas práticas do 

mercado brasileiro para o desenvolvimento sustentável para uma possível aplicação 

específica ao gerenciamento de projetos. 

3 – Elaborar uma ferramenta de apoio aos processos de gerenciamento de 

riscos em projetos, com base no material levantado pelos demais objetivos 

específicos. 

Para o cumprimento do primeiro objetivo específico, buscou-se a pesquisa das 

práticas relacionadas com sustentabilidade e o ambiente corporativo com o devido 

reconhecimento em âmbito nacional. Dessa forma, foi escolhido como material de 

referência as práticas adotadas pelo Instituto Ethos, sendo então determinada a 

realização da análise sistemática da ferramenta disponibilizada pela instituição, 

denominada Instituto Ethos – Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis. Esta ferramenta apresenta uma grande abrangência no tratamento 

dos aspectos de responsabilidade social empresarial, questões sobre a ética nos 

processos de gestão e governança e aspectos sociais e ambientais voltadas ao 

âmbito organizacional. Verificou-se então a viabilidade para a exploração dessa 

ferramenta de indicadores como base para o desenvolvimento de uma nova 

ferramenta, voltada especificamente ao apoio aos gerentes de projeto na 

identificação de riscos em projetos, trabalhando dessa forma o cumprimento do 

segundo objetivo específico. 

Em 22 de outubro de 2013, a equipe do projeto entrou em contato com Núcleo 

de Atendimento do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social para 

obter informações sobre quais os procedimentos que deveriam ser tomados pela 

equipe para obter a autorização necessária do Instituto na utilização do material 

Indicadores Ethos para ser utilizado como objeto de análise para a composição da 

ferramenta de apoio aos processos de gerenciamento de riscos em projetos. Em 

resposta, o Núcleo de Atendimento informou à equipe do projeto que todo o material 
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disponibilizado pelo Instituto pode ser utilizado para fins acadêmicos, desde que 

citada a fonte. Dessa forma, a equipe do projeto entendeu não haver necessidade 

de se obter uma declaração por escrito para a referida autorização.  

 Depois de recebida a devida autorização pelo Instituto Ethos, iniciou-se então 

o desenvolvimento do terceiro objetivo específico, tratando da análise sistemática 

das dimensões propostas nos Indicadores Ethos, procurando avaliar as questões 

relevantes nos aspectos de sustentabilidade e gestão de riscos que pudessem ser 

trabalhadas para a composição da ferramenta de apoio aos gerentes de projetos.  

A ferramenta do Instituto Ethos foi estruturada em quatro dimensões. A 

primeira dimensão denomina-se Visão e Estratégia, a segunda dimensão 

Governança e Gestão, a terceira denomina-se Dimensão Social e por fim a quarta 

dimensão relacionada ao Meio Ambiente. Buscou-se a correlação das questões 

apresentadas nessas quatro dimensões e seus indicadores com os questionamentos 

sobre sustentabilidade e gestão de riscos em projetos.  A partir dessa análise, 

desenvolveu-se então, através da reformulação dos indicadores propostos pelo 

Instituto Ethos, novas questões classificadas como fundamentais para o 

gerenciamento de riscos em projetos sob o enfoque da sustentabilidade.  

Em virtude da abrangência apresentada pela ferramenta do Instituto Ethos, 

foram selecionados os indicadores que mais apresentaram convergência à questão 

da gestão de riscos em projetos, e dessa forma, alguns indicadores foram 

desconsiderados da análise para inclusão no questionário a ser elaborado. Assim 

sendo, nem todos os indicadores apontados pela ferramenta do Instituto Ethos foram 

incluídos na formulação das novas questões da ferramenta proposta no presente 

trabalho.  

Por fim, buscou-se a conclusão do presente trabalho a consolidação das 

informações coletadas, analisadas e reorganizadas, propondo então a ferramenta de 

apoio aos gestores de projetos nas questões do gerenciamento de riscos e 

sustentabilidade.  

 O apêndice A, que trata da importância da identificação das partes 

interessadas e sua relação com o gerenciamento de riscos de projetos foi 

desenvolvido pelo autor Marcus Wagner Belfort Amaral como sua contribuição 

individual, sendo entendido pela equipe do projeto que este conteúdo deveria ser 
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inserido no presente trabalho em substituição ao desenvolvimento de um artigo 

individual específico.  
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2.3. BOAS PRÁTICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2.3.1. Instituto Ethos - Histórico 

Em 1988 foi fundada no Brasil uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerirem seus negócios sob a ótica da responsabilidade social. Esta 

OSCIP foi denominada como Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social e desde a sua criação, vem buscando a criação de parcerias com empresas 

que tenham o desejo da construção de uma sociedade mais justa socialmente e de 

forma sustentável.  

Seu papel perante a sociedade tem sido a disseminação das práticas de 

responsabilidade social empresarial – RSE, conceito este que, segundo a definição 

do próprio Instituto Ethos:  

“é a forma de gestão que se define pela relação ética 
e transparente da empresa com todos os públicos com os 
quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades 
sociais” 2 

  

Faz parte da proposta de trabalho do Instituto Ethos a disseminação das 

práticas de responsabilidade social empresarial através do auxílio às instituições, no 

que se refere à compreensão e incorporação gradativo dos conceitos relacionados à 

RSE, bem como a implementação de políticas e práticas que visam o atendimento 

de critérios éticos elevados, contribuindo dessa forma para o atingimento do sucesso 

em longo prazo, e contribuindo para a credibilidade da empresa perante seus 

acionistas, que conseguem verificar a relevância do comportamento socialmente 

responsável praticado pela empresa, e dessa forma revertendo em retorno 

financeiro de longo prazo os investimentos realizados.  

Importante também citar a contribuição do Instituto Ethos neste trabalho de 

incentivo às práticas de RSE pelas empresas nas questões relacionadas com o 

                                                 
2
 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL – Disponível em : 

<http://pt.slideshare.net/rosaclaudineia/instituto-ethos>. Acesso em: 22/01/2014 

http://pt.slideshare.net/rosaclaudineia/instituto-ethos
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desenvolvimento da sociedade como um todo, através do envolvimento das partes 

interessadas junto às comunidades em busca da construção de um bem-estar 

comum, contribuindo assim para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

 

2.3.2. Instituto Ethos – Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis 

Criada sem finalidade lucrativa, os Indicadores Ethos são elementos que 

compõem uma ferramenta de gestão cuja finalidade é apoiar as empresas na 

inclusão dos conceitos de sustentabilidade e   fazendo com que a empresa 

venha a se tornar cada vez mais uma instituição que atua na sociedade com 

responsabilidade socioambiental.  

Esta ferramenta foi elaborada no formato de um questionário autoexplicativo, 

permitindo a empresa a realizar uma avaliação do seu nível de maturidade nas 

questões de responsabilidade social empresarial e sustentabilidade. O Instituto 

Ethos também disponibiliza meios de preenchimento on-line em seu ambiente 

virtual, onde é possível realizar o preenchimento automático e a obtenção de 

relatório, de forma que o planejamento e a gestão de metas RSE podem ser 

elaborados e acompanhados durante o desenvolvimento da empresa.  

A geração dos Indicadores Ethos é constantemente aprimorada, e apresenta 

uma abordagem para a gestão de empresas através da integração dos princípios e 

conceitos de RSE e sustentabilidade. Dentro de sua metodologia, os Indicadores 

Ethos procuram manter a integração com as diretrizes de relatórios de 

sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), bem como o alinhamento com 

a Norma de Responsabilidade Social ABNT NBR ISO 26000, CDP, e outras 

iniciativas. 

 A intenção da ferramenta dos Indicadores Ethos é realizar uma análise dos 

aspectos de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, verificando de que 

forma estes aspectos fazem parte dos modelos de gestão, políticas e estratégias 

adotadas pela empresa. Independentemente de a ferramenta propor medidas para 

avaliação de desempenho em sustentabilidade e responsabilidade social a ser 

realizada pela própria empresa, não existe a intenção do Instituto Ethos em realizar 

esta avaliação de desempenho das empresas, tampouco realizar algum tipo de 
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reconhecimento público das empresas como sendo sustentáveis ou 

socioambientalmente responsáveis. Cabe a cada empresa realizar esta autoanálise 

e procurar pelo seu próprio desenvolvimento nos níveis de maturidade sugeridos 

para o crescimento e aprimoramento nas questões de Sustentabilidade e RSE.  

O questionário está organizado através do agrupamento dos assuntos em 

dimensões, e desdobrado em temas com base na Norma ISSO 26000. Os temas 

são desdobrados em subtemas, e por fim, nos indicadores. A composição dos 

indicadores é estabelecida através de questões de profundidade (estágios de 

maturidade), questões binárias do tipo “sim” e “não”, e questões quantitativas. Para 

as questões de profundidade, a ferramenta estabelece os seguintes critérios para 

avaliação: 

 Estágio1-Cumprimento e/ou tratativa inicial 

 Estágio2-Iniciativas e práticas 

 Estágio3-Políticas, procedimentos e sistemas de gestão 

 Estágio4-Eficiência 

 Estágio5-Protagonismo 

O estágio 1 representa o nível básico de maturidade, questões mínimas 

esperadas para avaliação dos aspectos de RSE e Sustentabilidade da empresa.  

O estágio 5 representa o grau mais elevado de maturidade, casos onde a 

empresa pode ser considerada como exemplo a ser seguido pelas demais 

empresas. 
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2.4. ANÁLISE DAS DIMENSÕES E INDICADORES DA FERRAMENTA 

 

Neste item são apresentados os indicadores da ferramenta do Instituto Ethos 

realizando-se uma análise das questões relacionadas com a sustentabilidade e 

responsabilidade social empresarial, e relacionando estes aspectos com os 

processos de gerenciamento de projetos, principalmente os processos de gestão de 

riscos e aquisições em projetos. A partir desta análise foram selecionados 

indicadores para a elaboração de novas questões direcionadas especificamente à 

gestão de projetos, objeto deste trabalho.   

 

2.4.1. DIMENSÃO VISÃO E ESTRATÉGIA 

Indicadores: 1-Estratégias para Sustentabilidade, 2-Proposta de Valor, 3-

Modelo de Negócios 

A dimensão Visão e Estratégia proposta pela ferramenta sugere uma reflexão 

por parte das empresas para as questões relacionadas com os seus assuntos 

estratégicos, dada a importância deste tema nas questões de posicionamento de 

mercado, concorrência, visão de futuro, competitividade, inovação, entre outras. O 

que está sendo proposto pela ferramenta como um fator diferencial nesta análise é a 

inclusão dos temas Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial - RSE, 

incorporadas diretamente nas ações estratégicas e nos planos empresariais das 

empresas. 

O indicador 1-Estratégias para Sustentabilidade apresenta questões para 

avaliação sobre como a empresa está tratando dos temas Sustentabilidade/RSE em 

seu planejamento estratégico. Os níveis de maturidade deste indicador propõem a 

reflexão se a empresa se ela inclui os aspectos sociais e ambientais em suas 

estratégias (Estágio1) até a avaliação se ela investe em pesquisa e desenvolvimento 

para inovações em sustentabilidade, estabelecendo metas para geração de novos 

modelos de negócio em conformidade com a evolução do mercado nas questões 

socioambientais (Estágio 5). Ao todo foram formuladas dezesseis questões 

relacionadas ao planejamento estratégico que visam identificar: 

 Questões sociais e ambientais inseridas no plano estratégico 
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 Inclusão no plano estratégico dos interesses públicos, além das questões 

relacionadas aos clientes e acionistas 

 Estudos e tratamento de impactos socioambientais, eficiência na utilização 

de recursos naturais e redução de impactos 

 Integração dos temas Sustentabilidade/RSE nos processos decisórios 

 Identificação e gestão de riscos estratégicos, financeiros, regulatórios, 

reputacionais ou operacionais, relacionados às questões socioambientais 

de médio e longo prazo 

 Aspectos socioambientais inseridos nas projeções de valor econômico e 

cadeia de valor 

 Investimentos em pesquisa e desenvolvimento para inovações em 

sustentabilidade 

 

O indicador apresenta a importância das questões socioambientais como 

sendo parte integrante das estratégias da empresa e do seu plano de negócios 

dentro de uma visão de longo prazo empresarial. O desenvolvimento de um novo 

projeto na empresa deve levar em consideração os fatores de riscos relacionados às 

questões socioambientais inseridas nas estratégias da empresa. A preocupação 

com a redução de impactos e melhor uso dos recursos naturais inseridas na cadeia 

de valor da empresa poderá representar os diferenciais competitivos da empresa 

perante seus concorrentes e dessa forma os riscos estarão diretamente 

relacionados com os assuntos estratégicos como competividade, posição de 

mercado e o próprio ciclo de vida da empresa.  

Baseado na análise do Indicador 1-Estratégias para Sustentabilidade e 

considerando os conceitos relacionados sobre estratégia de empresas e seus riscos 

envolvidos, surgem as primeiras sugestões para questões integrantes da ferramenta 

de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto: 

1. O projeto em desenvolvimento contribui de uma forma geral para o 

desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa nas questões 

socioambientais? 

2. O projeto irá realizar estudos de impacto ambiental em suas atividades e 

os mesmos estarão em conformidade com as estratégias socioambientais 

da empresa? 
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3. O projeto contribui para a melhor utilização dos recursos naturais e 

redução de impactos socioambientais? 

4. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões 

estratégicas da empresa sob os aspectos financeiros, regulatórios, 

reputacionais ou operacionais, no que concerne às questões 

socioambientais de médio e longo prazo? 

5. O projeto incluirá na gestão de riscos o monitoramento e controle das 

questões socioambientais que serão desenvolvidas? 

6. O projeto trará benefícios ou inclusão das questões socioambientais na 

cadeia de valor da empresa? 

7. O projeto desenvolverá inovação tecnológica com benefícios para a 

redução dos impactos socioambientais e melhor utilização dos recursos 

naturais ? 

 

O indicador 2-Proposta de Valor sugere a análise desses temas incorporando-

as como diferencial competitivo da empresa. Os níveis de maturidade deste 

indicador permitem verificar se a proposta de valor da empresa inclui os aspectos 

socioambientais em suas estratégias (Estágio 1) até mesmo se os stakeholders 

participam na formatação de novos produtos e serviços que gerem valor no setor em 

que atua e também para a sociedade em prol de uma economia mais verde e mais 

responsável (Estágio 5). Ao todo foram formuladas treze questões para a proposta 

de valor pelas quais se buscam identificar: 

 Se a proposta de valor da empresa inclui aspectos de Responsabilidade 

Social Empresarial e sustentabilidade 

 Diversificação em portfólio sobre produtos e serviços com atributos de 

sustentabilidade 

 Dimensionamento de produtos e serviços para públicos de menor poder 

aquisitivo 

 Inclusão das necessidades de seus clientes sobre características 

sustentáveis nos produtos e serviços a serem oferecidos 

 O desenvolvimento de produtos ou serviços diretamente ligados à 

resolução de problemas socioambientais 
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 A inclusão de processos para melhoria contínua no desenvolvimento de 

produtos e serviços sustentáveis 

 A inclusão de mecanismos para participação dos stakeholders na 

formatação de novos produtos e serviços mais sustentáveis (“inovação 

aberta”) 

O indicador sugere a reflexão da empresa para que as questões 

socioambientais sejam inseridas no contexto estratégico da empresa através da 

incorporação dos elementos de sustentabilidade e responsabilidade social 

empresarial dentro do processo da cadeia de valores da empresa. Durante o 

desenvolvimento de um novo projeto na empresa estes elementos podem ser 

considerados na etapa de identificação dos riscos, principalmente relacionados às 

oportunidades que podem surgir neste projeto, no que tange à ampliação da cadeia 

de valor da empresa, auxiliando dessa forma na ampliação do nível de maturidade 

da empresa nas questões socioambientais.  Assim sendo, pode-se considerar como 

proposta para novas questões ao questionário da ferramenta de apoio na gestão de 

riscos de sustentabilidade do projeto as seguintes perguntas: 

8. O projeto contribui (direta ou indiretamente) para a ampliação da cadeia de 

valores no que se refere às questões relacionadas com sustentabilidade 

e/ou responsabilidade social empresarial da empresa? 

9. O projeto irá desenvolver um novo produto ou serviço que conterá 

atributos de sustentabilidade, ampliando assim o portfólio da empresa para 

produtos ou serviços mais sustentáveis? 

10. Considerando o aspecto da responsabilidade social empresarial como um 

fator estratégico na empresa, este projeto desenvolverá um novo produto 

ou serviço dimensionado para públicos de menor poder aquisitivo? 

11. Este projeto realizará uma pesquisa junto aos clientes, acionistas e 

comunidade para identificação na sociedade de questões socioambientais 

que poderiam ser consideradas no desenvolvimento do projeto? 

12. Este projeto desenvolverá produtos ou serviços voltados diretamente para 

a solução de problemas sociais, ambientais ou éticos? 

13. O estudo de viabilidade do projeto levou em consideração fatores 

ambientais e sociais, além da viabilidade financeira? 
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14. O desenvolvimento do projeto trará inovação tecnológica que permitirá a 

evolução dos processos produtivos, tornando a empresa mais eficiente no 

que se refere à melhor utilização dos recursos naturais e redução de 

impactos ambientais? 

15. O projeto realizará pesquisa junto às partes interessadas (clientes, 

acionistas, comunidade) para o desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços? 

16. O desenvolvimento deste projeto leva em consideração o alinhamento com 

políticas públicas para o desenvolvimento de produtos e serviços mais 

sustentáveis na empresa? 

 

O indicador 3-Modelo de Negócios sugere a incorporação dos temas na 

integração dos processos de gestão da empresa em benefício a si própria (geração 

de lucro) e da sociedade como um todo (agregação de valor). Os níveis de 

maturidade deste indicador validam as preferências da empresa na aquisição e 

utilização de insumos ou serviços ambientalmente legais e socialmente 

responsáveis (Estágio 1) até a realização de mudanças significativas em seu modelo 

de negócio para ações socialmente e ambientalmente responsáveis, refletidas em 

seu estatuto ou contrato social (Estágio 5). Ao todo foram formuladas dezesseis 

questões para a avaliação do modelo de negócios onde se avalia: 

 Se a empresa dá preferência na aquisição de insumos ou serviços 

socialmente responsáveis e ambientalmente legais 

 Se existe análise do ciclo de vida dos produtos e serviços gerados pela 

empresa e mapeamento dos impactos socioambientais gerados pela 

cadeia de suprimentos 

 Se existe um modelo sistemático para avaliação de tendências ligadas à 

sustentabilidade que possam gerar mudanças em seu modelo de negócios 

 Se o crescimento econômico da empresa está ligada diretamente às 

questões de responsabilidade social empresarial e sustentabilidade 

  Se existem mecanismos para quantificação dos resultados obtidos pela 

adoção de práticas sustentáveis 

 Se a empresa desenvolve parcerias junto aos fornecedores visando a 

melhoria dos processos de gestão 
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 Se a empresa participa dos processos de destinação final dos produtos 

pós-consumo 

 Se a empresa gerou um novo modelo de negócios visando conciliar lucro e 

inclusão social 

 Se as novas atividades criadas mitigam riscos ambientais ou sociais 

 Se o modelo financeiro da empresa facilita a tomada de decisões de 

sustentabilidade em longo prazo 

 Se houve alterações em seu contrato social ou estatuto que foram 

originadas através das mudanças no modelo de negócio em prol da 

sustentabilidade e responsabilidade social empresarial 

O indicador sugere a reflexão da empresa na consolidação das questões 

socioambientais e de responsabilidade social empresarial como sendo 

definitivamente um assunto estratégico para a empresa, que agrega valor e propõe 

inclusive a reavaliação de seu próprio modelo de negócios.  A gestão de riscos de 

um novo projeto a ser desenvolvido pode levar em consideração fatores que 

contribuam na reavaliação do modelo de negócios da empresa, contribuindo para 

que a mesma se torne cada vez mais uma organização que atua com critérios 

socialmente e ambientalmente mais responsáveis. Neste sentido apresentam-se 

abaixo algumas questões para utilização na ferramenta de apoio de gestão de riscos 

de sustentabilidade do projeto: 

17. O projeto realizará a aquisição de produtos ou serviços socialmente e 

ambientalmente responsáveis? 

18. Será realizada uma análise criteriosa do ciclo de vida dos produtos que 

serão gerados pelo projeto, inclusive até a destinação final pós-consumo? 

19.  O projeto realizará uma análise e mapeamento de impacto socioambiental 

de seus produtos e serviços gerados? 

20. Este projeto aplica alguma tendência ligada à sustentabilidade que possam 

contribuir com mudanças positivas no modelo de negócios e que estejam 

alinhadas às estratégias da empresa? 

21. O desenvolvimento do projeto contribui na mitigação de riscos ambientais 

e sociais da empresa?   
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2.4.2. DIMENSÃO GOVERNANÇA E GESTÃO 

Indicadores: 4-Código de Conduta, 5-Governança da Organização, 6-

Compromissos Voluntários e Participação em iniciativas de 

RSE/Sustentabilidade, 7-Engajamento das partes interessadas 

 

A dimensão Governança e Gestão visa a orientação das empresas a 

estruturarem suas ações voltadas à Responsabilidade Social Empresarial desde a 

implementação de políticas até a integração em seus processos de gestão. Quatro 

indicadores são propostos para as questões de Governança e Conduta e outros três 

indicadores voltados para a prestação de contas. 

 . 

O indicador 4-Código de Conduta abre o questionamento sobre como a 

empresa organiza, formaliza e difunde os importantes aspectos de conduta que 

nortearão o comportamento ético esperado de todos os empregados. Os níveis de 

maturidade deste indicador propõem a reflexão se a empresa adota e aplica os 

padrões de conduta junto aos seus empregados (Estágio1) até se o processo de 

revisões e atualizações do código levam em consideração as opiniões das partes 

interessadas e se possui mecanismos de verificação adequados se os dispositivos 

estão sendo observados (Estágio 5). Ao todo foram formuladas vinte e uma 

questões relacionadas ao código de conduta que visam identificar: 

  Se a empresa adota padrões de conduta junto aos seus empregados 

 Aprovação do código junto à diretoria e abrangência junto aos empregados 

 Regras de relacionamento com agentes públicos, proibições de práticas 

ilegais, imorais ou antiéticas 

 Programas de capacitação sobre o código de conduta junto aos 

empregados e terceiros envolvidos 

 Criação de comitês específicos para o tratamento de questões éticas 

internas ou externas 

 Meios de divulgação e canais de denúncia apropriados para as questões 

éticas e de conduta 

 Sanções e punições formais em casos de violação de conduta 

 Divulgação periódica de comportamentos exemplares 
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 Mecanismos apropriados para atualização constante e atendimento do 

código de conduta dentro da cadeia de valor da empresa 

 

 O indicador procura apresentar a importância das questões éticas nas 

relações empresariais e fazer com que a empresa reflita sobre como a mesma está 

tratando os aspectos legais na condução de suas ações, a transparência de seus 

atos perante seu público seja ele interno ou externo, a responsabilidade no 

tratamento das informações envolvidas e a preocupação para que o público interno 

entenda, concorde e siga os valores preconizados pela instituição, refletindo assim o 

compromisso em todos os níveis hierárquicos da organização no cumprimento de 

seus deveres.  É crescente a preocupação das empresas em se praticar realmente 

as questões éticas, ou seja, evoluir do estágio1 ao estágio5. Segundo DAIZENE 

(2000):  

 

“O acompanhamento do código de ética empresarial é uma das principais 
dificuldades encontradas na implantação do mesmo. Ele requer avaliação e 
feedback periódicos para mensurar as mudanças no comportamento moral e evitar 
que ele se transforme em um instrumento de controle. Além disso, é interessante 
que haja a divulgação de ações bem sucedidas do ponto de vista ético para ressaltar 
o que a organização considera positivo e esperado nas práticas e relações 
empresariais.3 

Enquanto algumas instituições encontram na auditoria interna um meio de 
identificar desvios de conduta ética, outras já percebem que a moral organizacional 
só poderá ser interiorizada quando existir diálogo, liberdade pessoal e adesão 
voluntária de cada um. Para as últimas, a criação de grupos de profissionais 
encarregados de encaminhar as questões éticas surgidas dentro ou fora da 
organização, promover a discussão e o aconselhamento quanto às questões éticas, 
sugerir novas políticas e modificar as existentes é importante para a implantação 
eficaz do código de ética empresarial.”4 

 

 Percebe-se neste indicador a visão da sustentabilidade empresarial a ser 

percorrida pelo desenvolvimento de longo prazo nos níveis de maturidade das 

questões éticas, organizados e controlados através de sólidos processos, 

                                                 
3
 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Formulação e Implantação 

de Código de Ética em Empresas. São Paulo, 2000, p.19.  

4
 ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. Código de Ética: um instrumento que adiciona valor. São 

Paulo: Negócio Editora, 2002, p.6.  
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consistentes, duradouros e auditáveis. Considerando a análise dos vetores de 

sustentabilidade propostos em SENGE et al (2009) sobre a sustentabilidade vista 

como agregação de valor aos acionistas, as questões éticas levantadas estão 

alinhadas com os vetores Sociedade civil, Transparência e Conectividade, dentro do 

quadrante Hoje-Externo.   

 

Pode-se perceber que os riscos relacionados às questões éticas trazem 

oportunidades e ameaças diretamente ligadas a agregação de valor da empresa. 

Sob o ponto de vista de ameaças, uma empresa que não atue com transparência 

nas atividades que desenvolve estará fadada a perder espaço num mercado cada 

vez mais exigente e competitivo. Segundo SENGE et al (2009, p123) “as empresas 

que atuam em níveis mais elevados de transparência e de responsividade em 

relação aos anseios do público por práticas sustentáveis verão o impacto direto da 

melhoria da imagem da marca em seus resultados financeiros.” 

 

O desenvolvimento de um novo projeto na empresa deve levar em 

consideração os fatores de riscos relacionados às questões de conduta da empresa. 

A transparência nas relações empresariais, a violação de seus códigos de conduta, 

o não cumprimento da legislação brasileira e diretrizes internacionais poderão 

representar perdas financeiras, credibilidade e consequentemente seu 

posicionamento no mercado (ameaças), ao mesmo tempo em que este novo projeto 

pode oferecer elementos positivos para a construção e/ou elevação dos níveis de 

maturidade na conduta ética da empresa.  

 
Baseado na análise do Indicador 4-Código de Conduta e considerando os 

conceitos relacionados sobre ética empresarial, seguem novas sugestões para 

questões integrantes da ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade 

do projeto: 

22. O projeto que será desenvolvido contribui de uma forma geral para a 

manutenção da integridade do código de ética empresarial? 

23. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões 

éticas da empresa sob os aspectos financeiros, regulatórios, reputacionais 

ou operacionais, no que concerne às questões de médio e longo prazo? 
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O indicador 5-Governança da Organização sugere a análise para empresas 

de capital aberto e fechado com o objetivo de avaliar se as empresas atuam 

conforme a legislação brasileira em vigor, variando as questões desde a criação de 

uma estrutura formal para administração e tomadas de decisão (Estágio 1) até que 

aspectos sociais e ambientais sejam incorporados no processo de definição de 

negócios e operações da empresa (Estágio 5). Ao todo foram formuladas vinte e 

uma questões para a governança da empresa pelas quais se buscam identificar: 

 Se a empresa cumpre os requisitos legais vigentes no país 

  Se a empresa possui mecanismos formais de prestação de contas 

financeiras publicamente 

 Se a empresa presta contas formalmente dos impactos sociais e 

ambientais nas tomadas de decisão 

 Se a empresa possui canais de comunicação em duas vias junto às partes 

interessadas 

 Se a empresa atua como exemplo de governança que possa ser seguida 

por outras empresas do setor ou parceiros 

 

O indicador sugere a reflexão da empresa para a importância da atuação 

dentro dos padrões legais existentes no país. Reflete sobre a necessidade de se 

criar uma governança clara, formal, aberta ao diálogo, que reflita os padrões de 

integridade previamente definidos como valores da empresa. Dessa forma, reafirma 

o papel da empresa perante a sociedade como agente transformador e responsável 

nas questões socioambientais.  Dentro do contexto socioambiental nas questões de 

governança da empresa, pode-se aplicar o seguinte questionamento para ser 

incluído na ferramenta: 

24. O projeto contribui apresentará claramente uma análise de impacto social 

e ambiental das ações propostas ao produto do projeto? 

 

O indicador 6-Compromissos Voluntários e Participação em Iniciativas de 

Responsabilidade Social Empresarial / Sustentabilidade sugere a avaliação da 

participação da empresa nas questões de voluntariado, seminários de demais 

compromissos públicos, que vão desde a participação nas ações públicas de RSE 
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(Estágio 1) até mesmo a participação efetiva em políticas públicas aos quais é 

signatária, disseminando e incentivando as ações de voluntariado dentro de sua 

cadeia de valor (Estágio 5). Ao todo foram formuladas treze questões para a 

avaliação dos compromissos voluntários e participação em iniciativas de RSE, onde 

se avalia: 

 Se a empresa participa de seminários e discussões públicas sobre RSE 

 Se a empresa é signatária de algum pacto  

 Se a empresa acompanha o resultado das ações voluntárias aos quais 

participa 

 Se a empresa influencia suas estratégias a partir das ações voluntárias ou 

compromissos voluntários 

 Se a empresa participa no desenvolvimento de políticas públicas 

relacionadas aos compromissos voluntários em que é signatária 

 

O indicador sugere a reflexão da empresa no engajamento para as questões 

de voluntariado e participação social e de que forma a empresa está comprometida 

com as causas sociais perante a sociedade.  De um modo geral as questões 

abordadas não sugerem questões para inclusão na ferramenta de gestão de riscos 

em projetos para aos aspectos de sustentabilidade. 

 

O indicador 7-Engajamento das Partes Interessadas aborda a criação, o 

desenvolvimento e o aprimoramento dos canais de comunicação junto às partes 

interessadas. Os níveis de maturidade são avaliados desde se a empresa possui 

canais de comunicação formalmente estabelecidos (como Serviço de Atendimento 

ao Cliente – SAC, por exemplo) (estágio 1) até o reconhecimento como líder no 

setor das práticas de engajamento, atuando de forma a incentivar e influenciar a 

sociedade em geral e governos . Ao todo foram formuladas dezessete questões para 

a avaliação do engajamento das partes interessadas, onde se avalia: 

 Se a empresa mantém canais de comunicação mandatórios pela 

legislação com as partes interessadas 

 Se a empresa recebe, registra e responde às manifestações das partes 

interessadas 
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 Se a empresa possui canais de ouvidoria ativos junto às partes 

interessadas 

 Se existe participação das partes interessadas externas nas decisões 

estratégicas da empresa 

 

O indicador sugere a reflexão da empresa no engajamento junto às partes 

interessadas. O desenvolvimento de um projeto pode levar em consideração este 

indicador na análise de riscos do projeto através das seguintes propostas para 

inclusão de questões na ferramenta de gestão de riscos em projetos para aos 

aspectos de sustentabilidade: 

25. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões 

previamente levantadas e registradas pelas partes interessadas, de modo 

que possam contribuir com oportunidades de melhoria aos processos 

relacionados da empresa? 

 

 

 

Indicadores: 8-Relação com Investidores e Relatórios Financeiros, 9-Relatos 

de Sustentabilidade e Relatos Integrados, 10-Comunicação com 

Responsabilidade Social 

 

Pertencentes ainda na dimensão Governança e Gestão os indicadores 8 a 10 

foram elaborados para a avaliação da prestação de contas das empresas. 

 

O indicador 8-Relação com Investidores e Relatórios Financeiros traz para 

análise a importância da observação da legislação societária no que se refere à sua 

natureza jurídica, seu balanço e fechamento anual e demonstrativo dos resultados 

perante aos investidores. Os níveis de maturidade deste indicador propõem a 

reflexão se a empresa cumpre a legislação societária na qual a natureza jurídica de 

sua empresa está enquadrada (Estágio1) até se a empresa exerce influência no 

mercado e de seus fornecedores na prestação de contas (Estágio 5). Ao todo foram 

formuladas dezessete questões relacionadas à relação com os investidores: 
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 Se a empresa cumpre a legislação societária pertinente 

 Se a empresa apresenta os resultados contábeis anualmente 

 Se a empresa utiliza os resultados contábeis como parte do planejamento 

estratégico para os próximos anos 

 Se a empresa realiza auditoria das demonstrações financeiras 

 Se a empresa é reconhecida no mercado pelas suas boas práticas 

adotadas na prestação de contas 

  

 O indicador procura apresentar a importância das questões de prestação de 

contas junto à sociedade e demais investidores, cumprindo a legislação societária de 

forma adequada, utilizando-se das informações obtidas na prestação de contas 

como meio para evolução estratégica, aplicando práticas de transparência na 

prestação de contas junto aos investidores e sociedade e buscando caminhos para 

sua sustentabilidade financeira através das análises contábeis obtidas. 

 

 Percebe-se neste indicador a visão da sustentabilidade empresarial a ser 

atingido pelo desenvolvimento de longo prazo nos níveis de maturidade das 

questões financeiras e prestação de contas.  Os riscos relacionados às questões 

dos demonstrativos financeiros se não tratadas de forma adequada e com 

transparência podem trazer ameaças diretamente ligadas perda de credibilidade, e 

consequentemente prejudicar a captação de recursos junto aos investidores e 

acionistas da empresa.  

 

O desenvolvimento de um novo projeto na empresa deve levar em 

consideração os fatores de riscos relacionados às questões da prestação de contas 

da empresa. Baseado na análise do Indicador 8-Relação com Investidores e 

Relatórios Financeiros, sugere-se novas questões para a ferramenta de apoio na 

gestão de riscos de sustentabilidade do projeto: 

26. O projeto que será desenvolvido contribui de uma forma geral para o 

aprimoramento da mensuração de resultados econômicos da empresa? 

27. Durante o processo de aquisições, o projeto realizará uma análise da 

saúde financeira de seus parceiros e fornecedores? 
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O indicador 9-Relatos de Sustentabilidade e Relatos Integrados aborda a 

prestação de contas dos aspectos de sustentabilidade desenvolvidos pela empresa. 

Os níveis de maturidade deste indicador questionam se a empresa possui algum tipo 

de prestação de contas sobre sustentabilidade, ainda que sem periodicidade 

previamente definida (Estágio1) até se a empresa envolve as partes interessadas na 

avaliação dos relatórios de sustentabilidade ou ainda se empresa realiza a avaliação 

dos relatórios de sustentabilidade de seus fornecedores críticos (Estágio 5). Ao todo 

foram formuladas dezesseis questões relacionadas com a prestação de contas 

sobre sustentabilidade: 

 Se a empresa realiza a prestação de contas das questões sociais, 

ambientais e financeiras através de relatórios de sustentabilidade 

 Se as informações prestadas são publicadas internamente aos 

funcionários 

 Se existem informações quantitativas relevantes 

 Se os dados são analisados pelas diretorias da empresa 

 Se o relatório apresenta metas favoráveis e desfavoráveis à empresa para 

os próximos períodos  

 

 O indicador procura apresentar a importância das questões de prestação de 

contas junto à sociedade e colaboradores internos sobre o compromisso assumido 

com as questões socioambientais. Segundo o questionário proposto, e determinante 

a utilização dos dados sobre as ações de sustentabilidade como mecanismos para 

crescimento em longo prazo e posicionamento estratégico da empresa. A proposta 

para novos questionamentos ao processo de gerenciamento de projetos pode estar 

voltada à contribuição do projeto nos indicadores de sustentabilidade da empresa. 

Nesse aspecto, sugerem-se novas questões para a ferramenta de apoio na gestão 

de riscos de sustentabilidade do projeto: 

28. A execução do projeto colabora para obtenção de dados relevantes aos 

relatórios de sustentabilidade da empresa? 

29. Durante o processo de análise de riscos do projeto, serão consideradas 

informações que contribuam favoravelmente para o cumprimento das 

metas estratégicas para o próximo período (médio prazo)? 
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30. Durante o processo de aquisições, serão levados em consideração os 

relatórios de sustentabilidade dos fornecedores críticos que estarão 

participando do processo de RFP? 

 

O indicador 10-Comunicação com Responsabilidade Social trata da 

responsabilidade da empresa no cumprimento da legislação e códigos pertinentes 

nos processos de comunicação, alinhadas aos princípios de responsabilidade social. 

Os níveis de maturidade são avaliados desde se a empresa cumpre a legislação e 

códigos pertinentes ao realizar sua comunicação (estágio 1) até a participação de 

seus funcionários das áreas referentes à Responsabilidade Social Empresarial nas 

tomadas de decisões estratégicas da empresa (estágio 5). Ao todo foram formuladas 

quatorze questões para a avaliação da comunicação com responsabilidade 

empresarial, onde se avalia: 

 Se a empresa cumpre a legislação e códigos pertinentes ao setor, ao 

realizar sua comunicação 

 Se a empresa alinha os princípios e conceitos sobre RSE em sua 

comunicação 

 Se a política de comunicação seguem os princípios de RSE estabelecidos 

pelas estratégias da empresa 

 Se a empresa demonstra através de sua comunicação que está cumprindo 

com seus compromissos de RSE, respondendo assim aos anseios das 

partes interessadas  

 

O indicador sugere a reflexão da empresa para a responsabilidade da 

comunicação, alinhada às estratégias de RSE da empresa. O desenvolvimento de 

um projeto pode levar em consideração este indicador na análise de riscos do 

projeto através das seguintes propostas para inclusão de questões na ferramenta de 

gestão de riscos em projetos para aos aspectos de sustentabilidade: 

31. Durante a análise de riscos do projeto, as campanhas de marketing 

previstas, bem como as demais comunicações desejáveis pelo projeto, 

estão devidamente alinhadas às estratégias de Responsabilidade Social 

Empresarial da empresa? 
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32. Haverá participação, avaliação, aprovação da área de sustentabilidade 

empresarial nas campanhas de comunicação previstas pelo projeto? 

 

Indicador: 11-Concorrência Leal 

Ainda dentro da dimensão Governança e Gestão, novos indicadores são 

propostos na ferramenta para avaliação dos aspectos de concorrência leal, práticas 

anticorrupção, envolvimento político responsável e sistema de gestão. 

 . 

O indicador 11-Concorrência Leal abre o questionamento sobre os aspectos 

do cumprimento da legislação sobre a concorrência legal, sem a prática de ações 

ilícitas como dumping, licitações fraudulentas, acordos de fixação de preço entre 

outros. Os níveis de maturidade deste indicador propõem a reflexão se a empresa 

somente realiza operações alinhadas à legislação em vigor (Estágio1) até se a 

empresa apoia a criação de políticas públicas voltadas à concorrência leal (Estágio 

5). Ao todo foram formuladas dezoito questões que visam identificar: 

  Se a empresa cumpre a legislação ao realizar suas operações 

 Se houve algum tipo de condenação da empresa nos últimos anos junto ao 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

  Preservação dos direitos de propriedade intelectual e licenciamento de 

produtos 

  A extensão dos padrões de conduta na prática da concorrência legal junto 

aos seus fornecedores 

 

 Pode-se perceber que os riscos relacionados às questões da conduta na 

concorrência leal como e ameaças diretamente ligadas à reputação. Uma empresa 

que não cumpra a legislação específica, atuando de forma desleal em suas 

operações não sustenta suas ações em longo prazo, conforme análise anterior 

apresentada em SENGE et al (2009). 

 

O desenvolvimento de um novo projeto na empresa deve levar em 

consideração os fatores de riscos relacionados às questões da concorrência leal da 
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empresa. Surgem novas questões para integração na ferramenta de apoio na gestão 

de riscos de sustentabilidade do projeto: 

33. O processo de análise de riscos do projeto identifica alguma situação que 

possa contribuir negativamente nas questões relacionadas à concorrência 

leal, como por exemplo, determinação de acordos de preço junto aos 

fornecedores, licitações irregulares, práticas de dumping, favorecimentos 

nos processos de RFP, entre outros ? 

34.  O processo de aquisições realizará um estudo das práticas exercidas 

pelos fornecedores, de modo a contribuir na avaliação de empresas que 

atuem de forma desleal no mercado? 

 

 

 

Indicador: 12-Práticas Anticorrupção 

O indicador 12-Práticas Anticorrupção abre novamente os aspectos das 

questões éticas nos relacionamentos empresariais. Os níveis de maturidade deste 

indicador propõem a reflexão se a empresa orienta seus empregados para o 

cumprimento da legislação e novamente sobre o comportamento ético (Estágio1) até 

se a empresa influencia as partes interessadas no desenvolvimento de práticas de 

combate à corrupção (Estágio 5). Ao todo foram formuladas dezesseis questões que 

visam identificar novamente as questões éticas envolvidas. Entende-se que o 

aspecto ético tenha sido previamente abordado pelos indicadores anteriores, sendo 

desconsiderada a abertura de novas propostas de questionamentos para a 

ferramenta de apoio na gestão de riscos do projeto. 

 

 

Indicadores: 13-Contribuições para Campanhas Políticas, 14-Envolvimento no 

Desenvolvimento de Políticas Públicas 

 

O indicador 13-Contribuições para Campanhas Políticas segue na avaliação 

das questões éticas, agora relacionada aos procedimentos de contribuições 

financeiras em campanhas políticas. Os níveis de maturidade deste indicador 
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propõem a reflexão se a empresa cumpre os requisitos legais sobre as contribuições 

partidárias (Estágio1) até mesmo se a empresa exerce liderança perante a 

comunidade no combate à corrupção (Estágio 5). Ao todo foram formuladas quinze 

questões que visam identificar novamente as questões éticas no envolvimento 

partidário. Da mesma forma, entende-se que as questões éticas abordadas 

anteriormente já contemplem os aspectos éticos necessários para a elaboração da 

ferramenta, sendo então desconsiderada a abertura de novas propostas de 

questionamentos. 

 

O indicador 14-Envolvimento no Desenvolvimento de Políticas Públicas avalia 

o grau de participação da empresa no desenvolvimento de políticas públicas, 

variando as questões desde se a empresa participa ou já participou de iniciativas 

junto ao poder público (Estágio 1) até mesmo se a participação do desenvolvimento 

de políticas públicas é incentivada a fazer parte da sua cadeia de valor (Estágio 5). 

Ao todo foram formuladas treze questões que visam identificar a participação da 

empresa no desenvolvimento de políticas públicas (atuação da empresa perante o 

poder público, transparência das ações realizadas, defesa do interesse da 

sociedade, geração de influência positiva em políticas públicas, entre outras). Neste 

contexto, desconsidera a elaboração de novas sugestões para inclusão na 

ferramenta de análise de riscos de sustentabilidade do projeto. 

 

Finalizando a lista de indicadores da dimensão Governança e Gestão, são 

propostos mais cinco indicadores, que tratam de questões relacionadas ao sistema 

de gestão da empresa. 

 

Indicadores: 15-Gestão Participativa, 16-Sistema de Gestão Integrado, 17-

Sistema de Gestão de Fornecedores, 18-Mapeamento dos Impactos da 

Operação e Gestão de Riscos, 19-Gestão da RSE/Sustentabilidade 

 

Os indicadores 15-Gestão Participativa e 16-Sistema de Gestão Integrado 

avaliam o grau de participação dos empregados nos processos de gestão da 

empresa, bem como o acompanhamento dos processos de gestão baseado em 
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indicadores para avaliação de desempenho e tomada de decisão. Os níveis de 

maturidade desses indicadores propõem a reflexão se a empresa permite a 

participação dos funcionários em comissões internas possibilitadas pela legislação 

vigente bem como se ocorre acompanhamento dos processos de gestão (Estágio1) 

até se a empresa influencia sua cadeia de valor, incentivando a participação de seus 

funcionários em práticas de gestão participativa, e também se a empresa possui 

auditoria externa para os processos de gestão (Estágio 5). Ao todo foram formuladas 

vinte e oito questões verificando: 

  Se a empresa possui comissões internas com a participação de 

funcionários 

 Canais de ouvidoria interna 

 Publicação regular dos resultados financeiros a todos os funcionários 

  A participação de empregados nos comitês gestores da empresa 

 Se a empresa utiliza indicadores de desempenho nos processos de gestão 

 Se as diversas áreas da empresa são envolvidas no sistema de gestão 

 Se os indicadores de desempenho são divulgados constantemente 

 

 Neste contexto, a abordagem apresentada para os processos de gestão 

participativa e gestão integrada foram desconsiderados para a elaboração de novas 

sugestões para complementação da ferramenta de análise de riscos de 

sustentabilidade do projeto. 

 

O indicador 17-Sistemas de Gestão de Fornecedores avalia os processos de 

avaliação de fornecedores utilizados pela empresa, verificando se existem mapas 

elaborados de seus fornecedores selecionados, (estágio 1 dos níveis de maturidade) 

até se a empresa apoia o desenvolvimento sustentável de seus fornecedores e 

subfornecedores (Estágio 5). Ao todo foram formuladas doze questões verificando: 

  Se a empresa exige o cumprimento da legislação de seus fornecedores 

 Se existe um mapeamento de fornecedores, principalmente para os mais 

críticos 

 Se existem cláusulas socioambientais nos contratos desenvolvidos 

 Se a política para contratação de fornecedores está previamente 

estabelecida 
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 Se existe envolvimento dos fornecedores nas questões relacionadas com 

a responsabilidade social empresarial para capacitação e adequação de 

critérios de sustentabilidade 

 Se existe incentivo e apoio da empresa para que os fornecedores e 

subfornecedores se desenvolvam nas questões de responsabilidade social 

empresarial 

 

Considerando que as boas práticas de projeto preconizam no processo de 

gestão de aquisições a avaliação sistemática dos fornecedores sob condições legais 

e de requisitos técnicos para o projeto, entende-se que estes indicadores são 

elementos-chave na contribuição da sustentabilidade pelo projeto. Dessa forma, o 

desenvolvimento de um novo projeto na empresa deve levar em consideração os 

fatores de riscos relacionados aos processos de aquisições que serão elaborados. 

Surgem então novos questionamentos para inclusão na ferramenta de apoio na 

gestão de riscos de sustentabilidade do projeto: 

35. O processo de aquisições leva em consideração as orientações e critérios 

previamente estabelecidos pela empresa, no que se refere às questões 

legais e de responsabilidade socioambiental do fornecedor que será 

contratado? 

36. O processo de aquisições leva em consideração o mapa de fornecedores 

previamente estabelecidos, ou existirá a atualização do mapa conforme as 

avaliações realizadas pelo fornecedor analisado, referente aos critérios de 

RSE? 

37. O fornecedor avaliado disponibiliza informações de forma adequada de 

seus processos e valores socioambientais praticados? 

38.  O fornecedor apresenta relatórios de sustentabilidade periódicos de forma 

que possam ser utilizados para avaliação durante o processo de 

aquisições? 

 

 

O indicador 18-Mapeamento dos Impactos da Operação e Gestão de Riscos 

verifica se a empresa cumpre com suas obrigações legais, mantendo suas licenças 

rigorosamente em dia, verifica potenciais impactos econômicos, sociais e ambientais 
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que suas operações podem causar, e atua de forma proativa na gestão dos riscos 

envolvidos em suas operações. Os níveis de maturidade deste indicador sugerem 

verificar cumpre os requisitos legais e manutenção das licenças pertinentes (estágio 

1) até se o engajamento junto às partes interessadas são utilizadas de forma 

significativa nos processos de tomadas de decisão da empresa (Estágio 5). Ao todo 

foram formuladas dezoito questões verificando: 

  Se a empresa cumpre a legislação e manutenção das licenças de forma 

rigorosa 

  Se os processos de mediação de riscos são desenvolvidos para os 

aspectos ambientais, sociais e financeiros 

 Se a empresa possui política previamente definida para o tratamento de 

impactos em suas operações 

  Se a empresa utiliza mapeamento de impacto para os processos de 

tomadas de decisão 

 

Cabe aqui a avaliação novamente sobre as boas práticas de projeto no que se 

preconiza para o processo de gestão de riscos em projetos. Da mesma forma que o 

processo de gestão de aquisições, a avaliação sistemática dos riscos e 

mapeamentos para os fatores socioambientais contribuem para a sustentabilidade 

do projeto e consequentemente aprimoram o posicionamento da empresa das 

questões de responsabilidade social empresarial. Dessa forma, o desenvolvimento 

de um novo projeto na empresa deve levar em consideração os fatores de 

gerenciamento de riscos para as questões de RSE. Surge a complementação na 

ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto com as 

seguintes propostas: 

39. A análise de impacto das ações propostas pelo projeto aponta para a 

existência de algum risco socioambiental? 

40.  O processo de gerenciamento de riscos utilizará o mapeamento de 

informações previamente estabelecido para as questões socioambientais? 

41. O processo de gerenciamento de aquisições foi devidamente realizado, no 

que se refere à análise de impacto ambiental dos fornecedores 

participantes do processo? 
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42. Nos casos onde a análise de impacto ambiental aponte risco elevado, 

existem mecanismos de controle que se apresentem de forma efetiva? 

 

O indicador 19-Gestão da Responsabilidade Social/Sustentabilidade consolida 

a avaliação da empresa nas questões de RSE, variando seus níveis de maturidade 

desde se a empresa realiza práticas de RSE ou sustentabilidade, mesmo que de 

forma esporádica (estágio 1) até  se a empresa desenvolve uma forma de liderança 

engajada, de maneira que a cultura da responsabilidade social empresarial seja 

disseminada pela empresa, parceiros e demais partes interessadas (Estágio 5). Ao 

todo foram formuladas doze questões verificando: 

  Se a empresa possui práticas pontuais de sustentabilidade 

 Se a empresa possui formas de engajamento em sustentabilidade junto às 

partes interessadas 

  Se a sustentabilidade é claramente citada nas declarações de missão, 

visão e valores da empresa 

  Se a empresa possui políticas claras sobre responsabilidade social 

empresarial 

 Se todos os níveis hierárquicos da empresa estão comprometidos com as 

questões de responsabilidade social empresarial 

 

 De maneira geral, este indicador consolida todas as questões relacionadas 

com a governança e gestão voltadas para a responsabilidade social empresarial e 

sustentabilidade. Assim sendo, o desenvolvimento de um novo projeto na empresa 

deve levar em consideração os fatores de RSE. Cabe aqui apenas uma breve 

complementação na ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do 

projeto com a seguinte pergunta: 

43. De um modo geral, o desenvolvimento do projeto contribui com o 

aprimoramento das práticas de responsabilidade social empresarial da 

empresa? 
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2.4.3.  DIMENSÃO SOCIAL 

 
Para o Instituto Ethos, sustentabilidade e responsabilidade social são 

conceitos interdependentes. Buscando integrar os princípios da responsabilidade 

social com os objetivos da sustentabilidade, a dimensão Social proposta pela 

ferramenta aborda quatro temas: “Direitos Humanos”, “Práticas de Trabalho”, 

“Questões relativas ao consumidor” e “Envolvimento com a comunidade e seu 

desenvolvimento”. 

Indicadores: 20-Monitoramento de Impactos do Negócio nos Direitos 

Humanos, 21-Trabalho Infantil na Cadeia de Suprimentos, 22-Trabalho Forçado 

(ou Análogo ao Escravo) na Cadeia de Suprimentos. 

 Levando em consideração que, assim como os governos, as empresas 

também são responsáveis por garantir os Direitos Humanos, estes três indicadores 

englobam situações que podem colocar em risco estes direitos. 

O indicador 20-Monitoramento de Impactos do Negócio nos Direitos Humanos 

identifica como a empresa acompanha e trata possíveis casos de desrespeito aos 

Direitos Humanos, relacionados a temas como discriminação, saúde, bem-estar e 

segurança, sob as dimensões prevenir, respeitar e remediar. 

Os níveis de maturidade neste indicador começam no estágio 1, onde a 

empresa apenas atende à legislação vigente e respeita as normas internacionais, 

terminando no estágio 5, onde a empresa elabora uma avaliação de impacto em 

direitos humanos com o envolvimento das partes interessadas, visando remediar 

possíveis impactos gerados.  

Se atender à legislação e respeitar as normas é um pré-requisito para a 

realização de um Projeto dentro da lei, uma avaliação de impactos pode ser 

especialmente importante para o Gerenciamento de Riscos. Podemos, portanto, 

identificar algumas questões capazes de auxiliar na identificação dos riscos de um 

projeto: 

44.  Foi realizada uma avaliação dos possíveis impactos da operação do 

projeto nos Direitos Humanos, com o envolvimento das partes 

interessadas?  
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45. O projeto possui processos definidos para prevenir, registrar e tratar os 

problemas relacionados aos Direitos Humanos? 

46. A equipe do projeto irá realizar visitas e auditorias tanto em suas 

operações quanto nas de sua cadeia de valor? 

 Seguindo a linha de situações de risco, o indicador 21-Trabalho Infantil na 

Cadeia de Suprimentos foca na erradicação da exploração do trabalho da criança e 

do adolescente. 

 O primeiro nível de maturidade deste indicador, o estágio 1, é o cumprimento 

das leis trabalhistas locais e a realização de contratos que exijam o mesmo dos 

fornecedores. No estágio 5, a empresa já é reconhecida por suas iniciativas no 

combate ao trabalho infantil, pois participa de fóruns e realiza parcerias para lutar 

por esta causa. 

 Sobretudo quando for negociar com fornecedores estrangeiros, a empresa 

deverá se atentar às leis trabalhistas dos demais países. Para garantir que não está 

sendo utilizada mão de obra infantil, é possível realizar duas indagações: 

47. Os contratos realizados com fornecedores e clientes contêm cláusulas que 

impedem a utilização de trabalho infantil? 

48. Estão previstas visitas e auditorias nos fornecedores e clientes para 

garantir que o trabalho infantil não é utilizado? 

 

 Em seguida, o indicador 22-Trabalho Forçado (ou Análogo ao Escravo) na 

Cadeia de Suprimentos busca coibir o trabalho não remunerado ou forçado. 

 No estágio 1, o primeiro nível de maturidade deste indicador, a empresa 

cumpre a legislação de trabalho local, além de realizar contratos que exigem o 

mesmo dos seus fornecedores. Já no estágio 5, a empresa é reconhecida não 

apenas por suas políticas internas, mas também por mobilizar a sociedade em prol 

da erradicação do trabalho escravo. 

 Assim como no caso do trabalho infantil, e empresa deve se atentar às leis 

trabalhistas, sobretudo quando for lidar com fornecedores ou clientes estrangeiros. 

Sendo assim, as perguntas levantadas são similares: 
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49. Os contratos realizados com fornecedores e clientes contêm cláusulas que 

impedem a utilização de trabalho forçado? 

50. Estão previstas visitas e auditorias nos fornecedores e clientes para 

garantir que o trabalho forçado não é utilizado? 

 

 

Indicador: 23-Promoção da Diversidade e Equidade. 

 O indicador 23-Promoção da Diversidade e Equidade, ainda voltado para os 

Direitos Humanos, possui um foco maior na realização de ações afirmativas. Seu 

objetivo é a criação de mecanismos adequados para coibir a discriminação e 

promover a diversidade. 

 Em seu primeiro estágio, a empresa basicamente cumpre a legislação 

nacional antidiscriminação. Ao longo dos demais estágios, encontramos iniciativas 

que visam à promoção da diversidade e da equidade, metas para reduzir a diferença 

de proporção entre os cargos ocupados, até que no quinto estágio, a empresa 

exerce influência nas políticas e nos debates políticos relacionados ao tema. 

 Tradicionalmente, os riscos com maiores impactos nesta área eram aqueles 

voltados ao desrespeito à legislação, como a discriminação no processo seletivo ou 

a falta de acessibilidade e mobilidade interna. Entretanto, as discussões 

relacionadas a este tema estão cada vez mais abrangentes e tomam proporções 

cada vez maiores, causando impactos significativos para as empresas. Sendo 

assim, diversas questões podem ser colocadas: 

51. As instalações físicas onde a equipe do projeto está alocada oferecem 

condições adequadas de acessibilidade e mobilidade? E as instalações 

dos demais membros da cadeia de valor? 

52. Os procedimentos de recrutamento, seleção, treinamento e promoção da 

empresa e do projeto possuem quaisquer diretrizes contrárias à promoção 

da diversidade? E os procedimentos dos demais membros da cadeia de 

valor? 

53. O projeto possui processos definidos para prevenir, registrar e tratar os 

problemas relacionados aos casos de discriminação? E os demais 

membros da cadeia de valor? 
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54. O projeto monitora a diversidade e tem metas para reduzir possíveis 

desigualdades (incluindo, mas não se limitando a mulheres, negros, 

pessoas com deficiência e egressos do sistema prisional) em sua equipe? 

E a diversidade no quadro de funcionários dos demais membros da cadeia 

de valor? 

Indicadores: 24-Relação com Empregados (Efetivos, Terceirizados, 

Temporários ou Parciais), 25-Relações com Sindicatos. 

As organizações, através do papel de empregadores, contribuem para a 

melhoria do padrão de vida dos empregados através de um emprego pleno e 

seguro. Esta relação de trabalho requer respeito aos empregados e à legislação que 

os beneficia. 

 O indicador 24-Relação com Empregados (Efetivos, Terceirizados, 

Temporários ou Parciais) mostra que as empresas devem possuir critérios que 

orientem sua relação com os empregados, independentemente da forma de vínculo 

empregatício. 

 O primeiro estágio deste indicador representa empresas que possuem 

contratos formais de trabalho, cumprindo os requisitos mínimos da legislação. Já o 

quinto estágio representa empresas que foram identificadas como as melhores para 

se trabalhar, e que repassam suas boas práticas para sua cadeia de valor. 

 No Brasil, muitas organizações enfrentam problemas com processos 

trabalhistas. Ao se trabalhar com um projeto, que por definição é um esforço 

temporário, o cuidado com os vínculos empregatícios estabelecidos deve ser 

redobrado. Para evitar problemas, é possível questionar: 

55. Todos os membros da equipe do projeto possuem vínculos empregatícios 

adequados? 

56. O projeto exige que os demais membros da cadeia de valor comprovem o 

cumprimento das leis trabalhistas? 

57. O projeto possui políticas e procedimentos que definem sua gestão das 

relações de trabalho? 
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Por sua vez, o indicador 25-Relações com Sindicatos avalia o relacionamento 

e as negociações das empresas com os representantes dos trabalhadores, os 

sindicatos. 

Se no primeiro estágio deste indicador a empresa apenas cumpre as 

convenções coletivas das categorias, no quinto estágio a empresa permite que os 

sindicatos influenciem as tomadas de decisão, sendo reconhecida no mercado como 

referência. 

O Brasil possui exemplos de sindicatos muito fortes, como os bancários e os 

metalúrgicos, mas em geral as negociações com as empresas são complicadas e as 

greves são relativamente comuns. Levando isto em consideração, é pertinente 

perguntar antes da realização de um projeto: 

58. As obrigações e acordos com os sindicatos estão sendo respeitados? 

59. Existem acordos coletivos firmados até a data de conclusão do projeto? 

60. Os sindicatos estão cientes e de acordo com o projeto a ser realizado? 

 

Indicadores: 26-Remuneração e Benefícios, 27-Compromisso com o 

Desenvolvimento Profissional, 28-Comportamento frente a Demissões e 

Empregabilidade. 

 A preocupação com o desenvolvimento e o futuro dos empregados não deve 

ser apenas deles próprios, mas também da empresa. Cabe a ela oferecer 

treinamentos e oportunidades que permitam o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos funcionários. 

 O indicador 26-Remuneração e Benefícios envolve as políticas que devem ser 

implementadas para valorizar as competências dos funcionários, mas que também 

influenciam em sua satisfação e na retenção de talentos. 

 No estágio 1 deste indicador, a empresa cumpre as obrigações legais, 

pagando o salário mínimo de cada categoria. No estágio 2, a empresa já oferece 

alguns benefícios de saúde, por exemplo, aos funcionários e seus familiares. No 

estágio 3 a empresa possui um plano de cargos e salários e procedimentos de 

gestão de carreira. No estágio 4 a empresa verifica as necessidades e a satisfação 

de seus empregados. E no quinto e último estágio, a empresa é uma referência de 
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mercado, capaz de atrair e reter talentos por suas políticas de remuneração e 

benefícios. 

 Devido à natureza temporária dos projetos, muitos gerentes não se 

preocupam em fornecer benefícios ou formas alternativas de remuneração. 

Entretanto, muitos projetos utilizam profissionais provenientes de uma estrutura 

organizacional, que pode se beneficiar de tais políticas. Além disso, uma 

remuneração inadequada pode impactar no desempenho dos profissionais, e 

consequentemente, no projeto. Sendo assim, vale a pena questionar: 

61.  Todos os profissionais alocados no projeto estão com seus salários e 

benefícios em dia? 

62. A organização responsável pelo projeto possui procedimentos 

transparentes de aumento salarial? 

63. O projeto verifica a satisfação dos seus funcionários em relação a salários 

e benefícios? 

  

 Complementarmente, o indicador 27-Compromisso com o Desenvolvimento 

Profissional mostra o envolvimento da empresa na capacitação e no 

desenvolvimento profissional dos empregados. 

 Se no estágio 1 deste indicador a empresa só oferece treinamentos pontuais, 

relacionados à sua operação, o estágio 5 representa uma empresa que possui um 

mapeamento de competências de seus colaboradores, que oferece incentivos para 

que seus empregados se desenvolvam, e que promove a disseminação destas boas 

práticas em sua cadeia de suprimentos. 

Similarmente ao que ocorre com os benefícios, muitos gerentes de projeto 

não valorizam o desenvolvimento de carreira ou mesmo desenvolvimento 

profissional dos funcionários. Porém, a falta de visibilidade de emprego no futuro 

costuma afetar o desempenho da equipe, principalmente quando o projeto está 

chegando ao fim. Além disso, uma mesma equipe ou um mesmo profissional podem 

ser alocados em projetos futuros, e seu desenvolvimento irá gerar retorno. Sendo 

assim, as seguintes perguntas se fazem pertinentes: 

64.  A organização responsável pelo projeto possui procedimentos 

transparentes de promoção? 
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65. Os profissionais alocados possuem visibilidade profissional após o término 

deste projeto? 

66. A mão de obra foi capacitada adequadamente para a realização deste 

projeto? 

 Em seguida, o indicador 28-Comportamento frente a Demissões e 

Empregabilidade mostra a postura da empresa frente à necessidade de realizar 

demissões, assim como a preocupação com a empregabilidade futura dos 

funcionários. Mostra também a forma como a empresa trata as aposentadorias e o 

futuro dos funcionários aposentados. 

 No primeiro estágio deste indicador, a empresa apenas cumpre as exigências 

da legislação em vigor. No segundo estágio, a empresa já possui práticas 

demissionais e de apoio ao colaborador que irá se aposentar. No terceiro estágio, as 

demissões já são realizadas com base em avaliações por competência. No quarto 

estágio a empresa oferece vantagens como serviços de realocação, manutenção de 

certos benefícios por um período determinado, dentre outros. E no quinto estágio, a 

empresa não apenas oferece benefícios além da legislação e das outras empresas, 

como também influencia o mercado a adotar suas boas práticas. 

 Por trabalhar fundamentalmente com recursos escassos, os gerentes de 

projeto devem tomar muito cuidado com a demissão de funcionários, devido ao 

custo e ao tempo de realocação, que podem comprometer o orçamento e o 

cronograma do projeto. Pela mesma lógica, deve-se atentar à possível 

aposentadoria dos membros da equipe, que podem representar uma perda de know-

how importante. Sendo assim, podemos identificar duas questões principais 

relacionadas a este tema: 

67. A empresa possui avaliações técnicas e comportamentais dos profissionais 

alocados no projeto? Se sim, algum deles possui baixo desempenho ou 

comportamento inadequado? 

68. Algum dos membros da equipe estará apto a se aposentar antes do 

término do projeto? 
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Indicadores: 29-Saúde e Segurança dos Empregados, 30-Condições de 

Trabalho, Qualidade de Vida e Jornada de Trabalho. 

 Ainda relacionados a práticas de trabalho, estes indicadores abordam a saúde 

e segurança no ambiente de trabalho, assim como a crescente preocupação das 

empresas com a qualidade de vida de seus funcionários. 

 O indicador 29-Saúde e Segurança dos Empregados está relacionado às 

obrigações da empresa, que deve proporcionar condições adequadas de trabalho 

aos seus funcionários. 

 Uma empresa que se encontra no estágio 1 deste indicador cumpre suas 

obrigações legais e possui a documentação necessária para comprovar isto. Uma 

empresa que se encontra no estágio 2 já prioriza os temas saúde e segurança, 

desenvolvendo campanhas de conscientização dos funcionários. Uma empresa no 

estágio 3 possui metas e indicadores de desempenho relacionados ao tema. No 

estágio 4 a empresa busca melhorias que reduzam acidentes e o absenteísmo. E 

uma empresa que esteja no estágio 5 possui um programa de monitoramento e 

capacitação de sua cadeia de valor. 

  Se a saúde dos empregados já é um motivo de grande preocupação, para 

evitar o absenteísmo e não comprometer o desempenho, a segurança é uma das 

principais preocupações em diversos tipos de projetos. Acidentes comprometem o 

ambiente de trabalho, atrasam cronogramas, degradam a imagem das organizações 

e geram altos custos para as empresas. Levando estes impactos em consideração, 

podem ser realizadas as seguintes perguntas: 

69.  Antes de iniciar o projeto, todos os documentos relacionados à Saúde e 

Segurança do Trabalho foram atualizados e estão completos? 

70. O projeto possui um responsável capaz e habilitado para gerenciar o 

assunto Saúde e Segurança? 

71. Antes do início do projeto, foi realizado treinamento relacionado à Saúde e 

Segurança com todos os colaboradores? 

 Por sua vez, o indicador 30-Condições de Trabalho, Qualidade de Vida e 

Jornada de Trabalho é mais focado no estabelecimento de padrões de excelência 

relacionados às condições de trabalho, visando aumentar a qualidade de vida dos 

colaboradores. 
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 No estágio 1 deste indicador, a empresa cumpre os requisitos legais, como o 

respeito à jornada de trabalho dos funcionários. No estágio 2, possui iniciativas para 

melhorar a qualidade de vida dos funcionários, como a realização de exercícios 

físicos no horário de trabalho. No estágio 3, desenvolve programas e campanhas de 

conscientização, combatendo por exemplo, os diferentes tipos de assédio. No 

estágio 4, investe em programas de combate ao estresse, realiza pesquisas para 

medir a satisfação das necessidades dos funcionários e monitora questões 

relacionadas ao tema em sua cadeia de valor. Já no estágio 5, a empresa não busca 

apenas a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários e familiares, ou dos 

demais membros de sua cadeia de valor, mas também de toda a sociedade. 

 No ambiente de Gerenciamento de Projetos, é bastante comum a realização 

de horas extras. É comum também uma grande pressão por resultados. 

72. Foram estabelecidas regras para a realização e a comunicação de 

possíveis horas extras ao longo do projeto? 

73. Existem iniciativas com o objetivo de combater o estresse da equipe do 

projeto? 

74. O Gerente de Projeto considerou o impacto positivo que poderia haver na 

satisfação e na produtividade dos empregados se fossem implementados 

programas de melhoria da qualidade de vida dos funcionários? 

 

Indicadores: 31-Relacionamento com o Consumidor, 32-Impacto Decorrente do 

Uso dos Produtos ou Serviços. 

 O relacionamento com os consumidores tem sido cada vez mais valorizado 

pelas empresas, que se tornam cada vez mais transparentes. Os consumidores, por 

sua vez, se tornam cada vez mais exigentes, buscando o respeito aos seus direitos. 

 O indicador 31-Relacionamento com o Consumidor analisa o 

comprometimento da empresa com a qualidade do atendimento aos consumidores, 

antes, durante e depois da realização da venda. 

 Os níveis de maturidade neste indicador começam no estágio 1, onde a 

empresa possui canais de relacionamento para solução de demandas e orienta seus 

consumidores sobre seus direitos e deveres, e vão até o estágio 5, onde todas as 

áreas da empresa estão focadas na satisfação dos clientes e a empresa é 
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reconhecida pelos seus clientes e pelo mercado como um todo pela qualidade de 

seu atendimento. 

 Apesar de um projeto ser um esforço temporário, o produto gerado e a 

imagem da empresa continuam sendo importantes mesmo após a conclusão do 

projeto. 

75. Consta no projeto um plano de assistência ao consumidor, mesmo após o 

projeto ter sido concluído? 

76. As possíveis informações e reclamações que foram recebidas dos 

consumidores passam a integrar as lições aprendidas do projeto, para que 

possam ser utilizadas em projetos futuros? 

 

O indicador 32-Impacto Decorrente do Uso dos Produtos ou Serviços 

apresenta questões que analisam como a empresa administra seus produtos e 

serviços para que não coloque em risco a segurança, saúde e bem estar de seus 

usuários, voltados à sustentabilidade.   

Consumidores têm sido cada vez mais exigentes no que se refere aos produtos 

e serviços oferecidos pelas empresas atualmente. Estão indo muito além de apenas 

usufruir o que está sendo oferecido, pois, desejam transparência, minúcia e 

veracidade nas informações desde a concepção até a finalização dos 

produtos/serviços, de forma que se sintam confortáveis e seguros com o que 

posteriormente será adquirido e/ou contratado. Desejam também, compromisso das 

empresas no acompanhamento pós-aquisição ou contratação de serviços, com o 

intuito de minimizar os riscos a que estão expostos decorrentes de danos potenciais 

que podem oferecer. No que diz respeito à sustentabilidade aplicada aos produtos e 

serviços, os stakeholders, sejam eles consumidores, fornecedores, investidores, 

entre outros, o nível de exigência é ainda maior. Querem o compromisso 

socioambiental e econômico das organizações. 

Os níveis de maturidade deste indicador propõem analisar se a empresa 

certifica que seus produtos e serviços são oferecidos com qualidade e sob 

legislações vigentes, sem colocar seus usuários em situação de risco (Estágio 1) até 

se possui uma abordagem sustentável revendo como seus produtos e serviços são 

concebidos e oferecidos, buscando minimizar os impactos negativos causados por 
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eles (Estágio 5). Ao todo foram formuladas catorze questões relacionadas aos 

produtos e serviços sustentáveis que visam identificar: 

 O quanto a empresa está comprometida em oferecer produtos e serviços 

sustentáveis que não coloquem em risco a integridade de seus usuários e 

não gerem impacto negativo no ambiente e nos negócios 

 Se a empresa desenvolve programas de melhoria e reformulação de seus 

produtos e serviços com base no feedback fornecido por seus clientes e 

demais stakeholders potenciais 

O indicador apresenta a importância das questões relacionadas à garantia 

da qualidade de produtos e serviços que as empresas devem dispor aos seus 

clientes. Desta forma, as organizações se deparam com a necessidade de se 

atualizar constantemente e em ritmo frenético, realizando estudos de novas e 

alternativas tecnologias, procedimentos e recursos para apresentar e oferecer aos 

stakeholders de forma geral, produtos e serviços de qualidade superior e que 

superam as expectativas, não comprometendo a integridade nem oferecendo riscos 

à saúde e segurança, apresentando ótima relação de custo-benefício e trabalhando 

sob a ótica dos pilares social, ambiental e econômico com uma nova cultura 

organizacional sustentável e governança corporativa. Ou seja, as empresas têm 

focado hoje a filosofia do benefício para todos (clientes, sociedade, meio ambiente, 

investidores, a própria empresa, entre outros), não somente centralizadas no 

produto final e no quanto é rentável para elas, mas, têm trabalhado em um universo 

bem mais amplo e isto as torna mais competitivas e propagadoras. Dispõem-se hoje 

de inúmeras normas ou leis, algumas facultativas outras obrigatórias, com 

orientações e requisitos relacionados à sustentabilidade com a finalidade de usá-las 

como meio de criar novas e rentáveis categorias de produtos e serviços que 

cooperem para que as empresas restrinjam seus impactos sobre os recursos 

naturais, biodiversidades e sociedade.  

Organizações que não se inserem neste contexto atual, apresentam risco de 

não conformidade dos produtos e serviços prestados, consequentemente conceito e 

opinião pública desfavorável, comprometimento da marca e desvantagem 

competitiva de mercado, ficando fora deste. A tendência é a procura por 

organizações que apresentam valores e princípios sustentáveis em sua linha de 
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produtos e serviços ofertados, pois, transmite comprometimento e segurança aos 

usuários e investidores.  

Baseado na análise do Indicador 32-Impacto Decorrente do Uso dos 

Produtos ou Serviços e considerando os conceitos relacionados aos impactos 

negativos potenciais que as empresas podem oferecer e seus riscos para os 

negócios, seguem as sugestões para questões integrantes da ferramenta de apoio 

na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

77. O projeto a ser desenvolvido contribui para que os padrões de 

sustentabilidade estabelecidos para produtos e serviços sejam mantidos?  

 

78. O projeto possui em pauta o desenvolvimento de programas de melhoria 

dos produtos e serviços de que dispõe, considerando o feedback dos 

envolvidos e promovendo a atualização e inovação de tecnologias, 

procedimentos, recursos, entre outros, voltados à sustentabilidade?  

 

79. Os riscos relacionados aos possíveis danos causados pela implementação 

de produtos e serviços sustentáveis no projeto são mapeados, 

monitorados e tratados?  

 

Indicadores: 33-Estratégia de Comunicação Responsável e Educação para o 

Consumo Consciente, 34-Gestão dos Impactos na Comunidade, 35-

Compromisso com o Desenvolvimento da Comunidade e Gestão das Ações 

Sociais 

 Ainda em questões relativas ao consumidor, mas voltado para o incentivo ao 

consumo consciente e sustentável, o indicador 33-Estratégia de Comunicação 

Responsável e Educação para o Consumo Consciente ressalta o posicionamento 

adequado das empresas em relação aos seus consumidores, pois elas devem 

fornecer as informações necessárias para estimular seus consumidores a realizar 

um consumo consciente. 

 O primeiro estágio deste indicador representa empresas que respeitam a 

legislação de defesa do consumidor. O segundo estágio representa empresas que 

possuem diretrizes de comunicação, fornecendo informações sobre fatores 
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ambientais e sociais. O terceiro estágio representa empresas com uma política que 

estabelece procedimentos de comunicação para todas as áreas e que consideram 

impactos de sustentabilidade inerentes aos seus produtos e serviços. O quarto 

estágio representa empresas que desenvolve soluções que reduzam os impactos 

que provocam. E o quinto estágio representa empresas que promovem o consumo 

consciente, influenciando nas escolhas dos consumidores. 

 No âmbito do Gerenciamento de Projetos, a consciência dos consumidores 

em realizar um consumo consciente auxilia na criação de uma Declaração de 

Escopo adequada, o que facilita o trabalho da equipe do projeto e aumenta a 

satisfação dos clientes. Sendo assim, podemos realizar duas indagações referentes 

a este tema: 

80. A equipe do projeto forneceu ao cliente informações e dados relevantes 

que permitissem a percepção de sua real necessidade e 

consequentemente a elaboração de uma Declaração de Escopo 

embasada e consciente? 

81. Consta no Plano de Gerenciamento de Comunicação os impactos de 

sustentabilidade do projeto, mesmo aqueles inerentes ao produto ou 

serviço? Há um comportamento e uma estratégia de comunicação 

adequada para cada um deles? 

 

O indicador 34-Gestão dos Impactos na Comunidade apresenta questões que 

avaliam como a empresa se relaciona com as comunidades de entorno que sofrem 

algum impacto decorrente de suas atividades e de que forma monitoram e 

gerenciam estes impactos sobre o relacionamento com tais comunidades, sobre seu 

desenvolvimento socioeconômico, infraestrutura local e meio ambiente, integrados e 

voltados às questões de sustentabilidade.  

Não se deve restringir a sustentabilidade somente a conceitos referentes ao 

meio ambiente da mesma forma que não se deve atribuir à responsabilidade social 

apenas projetos sociais.  Responsabilidade social por parte das organizações é hoje 

uma importante aliada para o desenvolvimento empresarial, pois, estabelece 

relações positivas com os diversos stakeholders que irão alavancar o 

desenvolvimento como um todo. Ações que agregam valor às empresas devem 

refletir ganhos não apenas para investidores e a própria organização, mas, também 
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para todos os impactados por suas atividades, respeitando seus valores e culturas, 

com ética e transparência.  

Os níveis de maturidade deste indicador propõem analisar se a empresa 

valoriza o relacionamento aberto e transparente com comunidades impactadas, 

identifica os potenciais problemas que pode ocasionar e promove ações corretivas 

de melhoria contínua, voltadas à sustentabilidade (Estágio 1) até se expõe os 

resultados gerados e envolve as comunidades nas discussões e decisões 

empresariais (Estágio 5). Ao todo foram formuladas dezesseis questões 

relacionadas ao gerenciamento dos impactos causados às comunidades de entorno 

e que visam identificar: 

 Quais efeitos negativos podem causar às comunidades de entorno 

 Se os casos relatados sobre danos sofridos são tratados  

 Se a empresa possui um código de conduta que enfatiza seus valores e se 

possui em sua cultura organizacional uma política de relação transparente 

e comprometida com as comunidades impactadas 

  Se a empresa promove estudos na linha de redução de impactos às 

comunidades locais, identificação e tratamento dos riscos  

O indicador apresenta a importância das questões relacionadas ao 

gerenciamento das relações com as comunidades e de seus impactos sobre elas. 

Considerando que as empresas têm relação direta e permanente com pessoas 

(funcionários, investidores, clientes, fornecedores e demais envolvidos), deve partir 

delas as iniciativas para investimentos de cunho social, com aplicações em projetos 

de interesse público de forma que promovam possibilidades de melhoria da 

qualidade de vida e estabeleçam uma relação de maior confiança entre empresa e 

comunidade/sociedade, visando inclusive a preocupação com a satisfação de 

gerações futuras.  

Modelos de desenvolvimento sustentável, ou seja, aqueles que atuam de 

forma racional e compartilhada visando satisfação mútua, sendo bem executados 

pelas organizações, atuam como agentes redutores dos riscos gerados para as 

empresas pelas partes afetadas que se não contentes com as atividades realizadas 

e sentindo-se prejudicadas de alguma forma, podem afetar negativamente o 

andamento dos negócios.  
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 Baseado na análise do Indicador 34-Gestão dos Impactos na Comunidade  

e considerando os conceitos relacionados aos impactos causados nas comunidades 

e seus riscos para os negócios, seguem as sugestões para questões integrantes da 

ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

82. São realizados estudos prévios de impactos diversos sobre as partes 

afetadas/interessadas devido à implantação de atividades sustentáveis no 

projeto?  

83. O projeto considera como parte integrante de seus processos decisórios 

direcionados a aspectos sustentáveis adotados, as partes 

afetadas/interessadas pela implantação do projeto?  

84. São aplicadas ações sustentáveis no projeto em prol do bem estar e 

integridade das partes impactadas e não somente visando vantagem 

competitiva? 

 

O indicador 35-Compromisso com o Desenvolvimento da Comunidade e 

Gestão das Ações Sociais apresenta questões sobre o compromisso social das 

empresas, atrelado ao pilar social da Triple Bottom Line , analisando suas ações 

direcionadas ao desenvolvimento social como forma de promover capacitações, 

qualificação, educação e renda.  

O desenvolvimento sustentável contribui na redução da desigualdade social e 

econômica que reflete na redução dos índices de pobreza e que consequentemente 

proporciona efeitos positivos para preservação ambiental. Por isso, o engajamento 

das empresas na participação e realização de ações sociais é tão relevante. Difundir 

uma cultura sustentável que proporcione maior qualidade de vida, oportunidades de 

evolução e amadurecimento, progresso e inclusão social são fortes aliados na 

otimização de resultados para as organizações.  

Recursos da própria empresa são empregados em programas sociais, mas, 

para dar um impulso maior, são necessários também incentivos governamentais. É 

preciso que estas ações tenham credibilidade para que ofereçam resultados 

benéficos e mútuos. Sem investimentos em ações sociais fica difícil projetar 

crescimento sustentável nas organizações, bem como, minimizar os riscos de não 

progresso. A responsabilidade social corporativa permite que os grupos sociais 

interajam com a empresa que promove oportunidades de desenvolvimento e 
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crescimento pessoal e profissional, estimulando colaboradores e demonstrando a 

consumidores, investidores e fornecedores como assume seus compromissos com 

relação aos recursos humanos e naturais também, como consequência dos modelos 

educativos adotados, sempre baseados nos conceitos da tripla restrição.  

É de interesse das organizações obter aprovação e apoio social para as 

atividades as quais irá exercer, pois, os públicos de relacionamento são grandes 

influentes nos processos decisórios empresariais. Para isso, precisam estabelecer 

uma relação de confiança e respeito demonstrando interesse e compromisso social 

para com este público. Desta forma, as organizações procuram em todos os seus 

níveis hierárquicos, participar ativamente de debates que levantam os interesses dos 

diversos grupos que fazem parte da cadeia produtiva e corroboram a participação 

democrática, abordando temas como saúde, segurança, lazer, cultura, educação, 

entre outros, que compõem a pirâmide de necessidades humanas de Maslow e 

atuam como verdadeiros agentes de motivação e realização. Participam também 

patrocinando projetos e campanhas que favorecem uma sociedade mais equilibrada 

e que as caracteriza como organizações-cidadãs. 

Os níveis de maturidade deste indicador propõem analisar se a empresa 

possui envolvimento social com as partes de interesse realizando ações sociais e 

incentivos financeiros em projetos de cunho social/cultural (Estágio 1) até se 

implanta programas institucionais para desenvolvimento social, realizando parcerias 

estratégicas (Estágio 5). Ao todo foram formuladas dezoito questões relacionadas às 

mudanças climáticas e aos negócios empresariais que visam identificar: 

 O engajamento da empresa para promoção do desenvolvimento social 

 De que forma a empresa participa e se compromete com as questões 

sociais, se realiza investimentos, parcerias, ações de comunicação entre 

outras atividades voltadas ao desenvolvimento social 

 Se a empresa possui perspectiva de fortalecer a prática de difundir 

programas de cunho social como forma de compartilhar a responsabilidade 

social 

O indicador apresenta a importância das questões relacionadas à 

participação efetiva das empresas em atividades de interesse público e 

socioambiental através de parcerias com diversas instituições, promoção de 
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campanhas, projetos, entre outros, em prol de melhorias e desenvolvimento de 

caráter público e de ramos específicos de negócios.  

Baseado na análise do Indicador 35-Compromisso com o Desenvolvimento 

da Comunidade e Gestão das Ações Sociais e considerando os conceitos 

relacionados ao compromisso social com a comunidade e seus riscos para os 

negócios, seguem as sugestões para questões integrantes da ferramenta de apoio 

na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

85. A implantação do projeto contribui para a elaboração de algum plano de 

desenvolvimento socioambiental da empresa ?   

Indicador: 36-Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores. 

 Inserido no tema do envolvimento com a comunidade, que tem como objetivo 

o desenvolvimento de todas as partes interessadas, o indicador 36-Apoio ao 

Desenvolvimento de Fornecedores foca no incentivo das empresas ao 

desenvolvimento de fornecedores, principalmente os locais. 

 Também composto de 5 estágios, este indicador apresenta os seguinte níveis 

de maturidade: 1 – a empresa busca negociar com fornecedores locais com 

transparência; 2 – a empresa busca desenvolver os fornecedores locais técnica e 

gerencialmente; 3 – a empresa incentiva a formação de redes e cooperativas, 

favorecendo aqueles com certificação socioambiental; 4 – a empresa estabelece 

relações perenes com os fornecedores, além de promover a disseminação de boas 

práticas; 5 – a empresa é engajada em projetos socioambientais que estão além dos 

limites de seu negócio e incentiva seus parceiros a fazerem o mesmo. 

 Sob a perspectiva do Gerenciamento de Projetos, a importância do 

desenvolvimento de fornecedores locais pode se tornar situacional, já que uma 

empresa pode realizar diferentes projetos em diferentes locais. Sendo assim, duas 

perguntas se tornam pertinentes: 

86. Antes do início do projeto, é vantajoso identificar e buscar parcerias com 

fornecedores instalados no local que o projeto será realizado? 

87. É vantajoso estabelecer relações perenes com fornecedores, para que 

estes acompanhem a equipe em futuros projetos, independente de onde 

sejam realizados? 
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2.4.4. DIMENSÃO AMBIENTAL 

A dimensão Ambiental proposta pela ferramenta sugere uma reflexão por 

parte das empresas a respeito das questões ambientais envolvidas no cumprimento 

de suas atividades e seus desafios decorrentes do frenético e incessante 

crescimento das ocupações humanas de áreas rurais e urbanas. A difusão da 

consciência coletiva no que diz respeito ao meio ambiente e seu complexo cenário 

atual incitam a um novo comportamento organizacional ambientalmente mais 

responsável e comprometido com o desenvolvimento sustentável, fundamentado no 

Triple Bottom Line que discute a sustentabilidade em três pilares: econômico, social 

e ambiental. O investimento em ações voltadas à preservação ambiental por parte 

das empresas é vista também como estratégia para obtenção de vantagem 

competitiva e redução de custos. Para que se mantenham competitivas no mercado, 

as organizações devem trabalhar o desafio de encontrar maneiras de minimizar os 

impactos ambientais causados pelas atividades implantadas, sendo 

concomitantemente eficientes e rentáveis, correspondendo às expectativas de todos 

os stakeholders.  

O que está sendo proposto pela ferramenta é a inclusão de atitudes 

ambientalmente favoráveis nas ações estratégicas empresariais das organizações, 

como forma de gerir melhor os riscos e impactos relacionados às constantes 

mudanças de aspecto ambiental e criar oportunidades de negócio.  

 

Indicadores: 37-Governança das Ações relacionadas às Mudanças Climáticas, 

38-Adaptação às Mudanças Climáticas 

O indicador 37-Governança das Ações relacionadas às Mudanças Climáticas 

apresenta questões que avaliam como a empresa está tratando os agentes 

causadores de mudanças climáticas emitidos por elas, bem como, se estão sendo 

adotados procedimentos internos e se estão sendo concretizadas ações que visam 

mitigar os impactos negativos causados nos negócios por tais mudanças climáticas. 

Os níveis de maturidade deste indicador propõem analisar se a empresa 

identifica, mapeia e controla os agentes de emissões atmosféricas utilizados por 

elas, como combustíveis, por exemplo, seguindo as legislações vigentes (Estágio 1) 

até se há avaliação de riscos (ameaças e oportunidades de negócio), o  
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investimento e participação em programas públicos sobre alterações de clima e o 

acompanhamento do efeito incidente sobre a cadeia de valor da empresa (Estágio 

5). Ao todo foram formuladas vinte e oito questões relacionadas às mudanças 

climáticas e aos negócios empresariais que visam identificar: 

 Questões ambientais direcionadas às mudanças climáticas inseridas no 

plano estratégico empresarial 

 Emissores atmosféricos (poluentes) gerados através das atividades 

realizadas pela empresa e a implementação de ações que visam reduzi-las 

 Ligação entre as mudanças climáticas e a estratégia de negócios da 

empresa 

 Estudos e tratamento dos impactos ambientais e sobre os negócios e a 

eficiência na utilização de recursos alternativos para redução destes 

impactos 

 Riscos estratégicos, financeiros ou operacionais, relacionados às questões 

socioambientais de médio e longo prazo e geri-los 

 Aspectos socioambientais inseridos nas projeções de valor econômico e 

cadeia de valor da empresa 

 Investimentos e participação em pesquisa e desenvolvimento para estudos 

direcionados às mudanças climáticas e divulgação apropriada dos mesmos 

O indicador apresenta a importância das questões relacionadas às 

mudanças climáticas serem agregadas às estratégias empresariais, pois, possuem 

potencial para afetar significativamente os negócios e o faturamento das empresas 

se não tratadas corretamente. Elas representam riscos de curto prazo, pois, estão 

relacionadas a enchentes e secas, em sua grande parte sazonal dependendo da 

região. O estudo de fontes alternativas e mais apropriadas de combustíveis para 

realização das operações empresariais contribui para a redução da emissão de 

gases que causam estas variações climáticas que por sua vez, ameaçam o 

equilíbrio ecológico e comprometem toda a cadeia de suprimento.   

Baseado na análise do Indicador 37- Governança das Ações relacionadas às 

Mudanças Climáticas e considerando os conceitos relacionados às mudanças 

climáticas e seus riscos para os negócios, seguem as sugestões para questões 

integrantes da ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do 

projeto:  
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88. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões 

relacionadas às mudanças climáticas, seus efeitos potenciais no ciclo de 

vida do projeto e nas ações sustentáveis implementadas? 

89. O projeto contribui com a realização de estudos de impacto ambiental e 

fontes alternativas de combustíveis (renováveis), contribuindo para a 

utilização mais apropriada e consciente de recursos naturais? 

90. O projeto incluirá acompanhamento e incentivo aos fornecedores para que 

invistam em atividades de redução de emissões atmosféricas e trabalhem 

de forma a estar preparados para responder às mudanças climáticas? 

 

O indicador 38-Adaptação às Mudanças Climáticas apresenta questões que 

permitem analisar o comportamento das empresas com relação ao conhecimento 

dos efeitos causados pelas mudanças climáticas e as ações tomadas para mitigação 

e controle dos impactos.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar o quanto a 

empresa tem conhecimento e consciência sobre os efeitos das mudanças climáticas 

em seus negócios e se toma as iniciativas cabíveis para tratar de tais efeitos 

(Estágio 1) até se atua como agente impulsionador de práticas inovadoras que 

minimizam os impactos decorrentes das mudanças climáticas e se apresenta como 

referência no assunto (Estágio 5). 

Ao todo foram formuladas dezenove questões que buscam identificar: 

 Se a empresa tem consciência dos impactos que as mudanças climáticas 

refletem em seus negócios e se toma iniciativas para trata-los 

 Qual o nível de conhecimento dos reais impactos das mudanças climáticas 

nos negócios da empresa 

 Se há realização e investimento em estudos de mapeamento dos impactos 

e mensuração dos prejuízos para a empresa e se os resultados são 

utilizados nos processos decisórios dos negócios 

 Qual o papel da empresa no que diz respeito à divulgação das práticas 

sustentáveis adotadas na redução dos impactos causados pelas 

mudanças climáticas 

O indicador sugere a reflexão da empresa para a busca do conhecimento de 

todos os efeitos que pode sofrer em seus negócios em caso de mudanças climáticas 



70 

 

abruptas, bem como, as ações sustentáveis e responsáveis que pode tomar para 

tratar estes efeitos. Na concepção de qualquer projeto a ser implantado pela 

empresa, estes aspectos podem ser considerados no mapeamento dos riscos de 

forma a transformá-los em oportunidades de negócio e vantagem competitiva.   

Desta forma, baseado na análise do Indicador 38-Adaptação às Mudanças 

Climáticas e considerando os conceitos relacionados às mudanças climáticas e seus 

riscos para os negócios, segue a sugestão para questão integrante da ferramenta de 

apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

91. O projeto contribui com iniciativas estratégicas que promovam a divulgação 

das ações sustentáveis adotadas no tratamento dos impactos advindos de 

mudanças climáticas, bem como, a tomada de posição de referência para 

outras empresas do setor e demais stakeholders? 

 

Indicadores: 39-Sistema de Gestão Ambiental, 40-Prevenção da Poluição, 41-

Uso Sustentável de Recursos: Materiais, 42- Uso Sustentável de Recursos: 

Água, 43- Uso Sustentável de Recursos: Energia, 44-Uso Sustentável da 

Biodiversidade e Restauração dos Habitats Naturais, 45-Educação e 

Conscientização Ambiental 

O indicador 39-Sistema de Gestão Ambiental apresenta questões que avaliam 

de que forma é realizada a gestão ambiental pela empresa, se esta cumpre a 

legislação vigente no que diz respeito ao meio ambiente, se possui certificação com 

padrões internacionais e participa de iniciativas ambientais públicas, se possui 

políticas ambientais em sua estratégia de negócios e que agregam em sua cadeia 

de valor, se desenvolve indicadores e os divulga para melhor acompanhamento da 

evolução das ações sustentáveis adotadas e se envolve em todos estes processos 

todos os stakeholders identificados.  

Os níveis de maturidade deste indicador propõem analisar se a empresa 

cumpre as legislações ambientais vigentes, norteando seus colaboradores com 

referência aos impactos ambientais existentes em suas atividades e apresentando 

medidas corretivas para tais impactos (Estágio 1) até se a empresa tem 

reconhecimento por suas práticas ambientais e toma iniciativas que incentivam e 
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melhoram o processo de gestão ambiental (Estágio 5). Ao todo foram formuladas 

vinte questões relacionadas às práticas de gestão ambiental que visam identificar: 

 Se a empresa cumpre as legislações ambientais vigentes e se adapta às 

mudanças contínuas  

 Se a empresa possui certificação ambiental com padrões internacionais 

 Se a empresa envolve e orienta seus colaboradores sobre os impactos 

ambientais nocivos às suas atividades 

 Se a empresa participa de programas ambientais públicos e desenvolve 

programas internos de redução de riscos ambientais 

 Se a empresa possui e divulga indicadores ambientais sustentáveis, 

monitorando o desempenho na redução de riscos desta natureza 

 Se a empresa envolve as diversas partes interessadas nos processos de 

decisão sobre melhorias nos processos de gestão ambiental 

 Se a empresa atua como modelo para outras empresas do setor 

estimulando-as a adotar boas práticas de gerenciamento ambiental  

O indicador apresenta a importância das questões relacionadas às boas 

práticas de gestão ambiental inseridas nas estratégias de negócio das organizações, 

por se apresentarem fatores de grande influência no desenvolvimento dos negócios 

que devem ser sustentáveis.  

Baseado na análise do Indicador 39-Sistema de Gestão Ambiental e 

considerando os conceitos relacionados à gestão ambiental e seus riscos para os 

negócios, seguem as sugestões para questões integrantes da ferramenta de apoio 

na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

92. O projeto é pautado em critérios de sustentabilidade ambiental? 

93. O projeto promove discussões para tomada de decisões com as partes 

interessadas sobre os impactos ambientais e como estes serão geridos 

durante o projeto? 

94. O projeto inclui em seu gerenciamento de recursos humanos a orientação 

e qualificação da equipe e demais envolvidos, sobre sustentabilidade 

ambiental, com a especificação de comportamentos e atitudes dos 

colaboradores da equipe do projeto no que se refere às ações sustentáveis 

durante o ciclo de vida do mesmo? 
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95. O projeto define como critério de aceitação de fornecedores de insumos do 

projeto, para que estejam alinhados com os princípios de sustentabilidade 

ambiental? 

 

O indicador 40-Prevenção da Poluição permite analisar o comportamento das 

empresas com relação ao controle e prevenção da poluição gerada por seus 

trabalhos operacionais. Independente do ramo ou setor de negócios em que a 

empresa se insere, é necessário promover a identificação das diversas fontes de 

poluição e o tratamento apropriado para tais, de forma que possam atender três 

requisitos fundamentais: redução, reutilização e reciclagem. É importante que 

considerem a questão das emissões em suas decisões estratégicas.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa 

mapeia suas fontes de emissão de poluentes e adota ações de controle baseadas 

na legislação vigente (Estágio 1) até se possui reconhecimento por sua excelência 

na gestão da poluição e estabelece parcerias de forma a contribuir para o 

enriquecimento da cadeia de valor e incentivar atitudes de prevenção à poluição 

(Estágio 5). 

Ao todo foram formuladas dezessete questões que objetivam identificar: 

 Se a empresa identifica suas fontes de emissão de poluentes e trata das 

mesmas conforme legislação vigente relacionada aos diversos tipos de 

poluição  

 Se a empresa possui políticas de prevenção à poluição e executa ações 

internas e externas para educação preventiva de colaboradores e demais 

partes interessadas 

 Se a empresa realiza investimentos em novas tecnologias de redução de 

poluentes em seus processos operacionais 

 Se a empresa é reconhecida e recomendada como modelo no que diz 

respeito ao emprego de energias mais limpas e ao controle da poluição e 

se difunde e incentiva as mesmas práticas para seus fornecedores 

O indicador sugere a reflexão e atenção das empresas para a identificação e 

tratamento das fontes de emissão de poluentes de maneira que se aperfeiçoem os 

processos atuais, sejam estudados, desenvolvidos e aplicados novos e sustentáveis 

processos e tecnologias e que se minimize estas fontes emissoras.  
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Desta forma, baseado na análise do Indicador 40-Prevenção da Poluição e 

considerando os conceitos relacionados à emissão de poluentes e seus riscos, 

seguem as sugestões para questões integrantes da ferramenta de apoio na gestão 

de riscos de sustentabilidade do projeto:  

96. O projeto contribui realizando programas direcionados à redução da 

poluição em suas práticas sustentáveis, para redução da emissão de 

poluentes? 

97. O projeto integra na cultura organizacional de seus fornecedores a 

importância da prática de redução da emissão de poluentes em suas 

atividades e política empresarial? 

 

O indicador 41-Uso Sustentável de Recursos: Materiais permite analisar a 

posição das empresas com relação ao uso sustentável de materiais empregados em 

suas operações, bem como, o correto descarte de seus resíduos. É uma atitude 

ambientalmente responsável adotar alternativas de gestão sustentável direcionadas 

à produção e também ao uso dos materiais, como forma de reduzir o consumo de 

recursos empregados que por sua vez, contribuem para que os projetos sejam cada 

vez mais eficazes, rentáveis e ambientalmente sustentáveis. É necessário realizar 

uma análise do ciclo de vida dos produtos e repensar sobre que forma eles podem 

representar um menor impacto ambiental (reciclagem, recursos renováveis, etc.). 

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa 

adota iniciativas em prol da redução do consumo de materiais e o correto destino de 

seus resíduos, pautadas na legislação vigente (Estágio 1) até se a empresa possui 

metas e indicadores de consumo inteligente e responsável (Estágio 5). Ao todo 

foram formuladas quinze questões que objetivam identificar: 

 Se a empresa realiza iniciativas que colocam em prática a redução do uso 

de materiais e a destinação correta dos resíduos 

 Se para tais iniciativas segue a legislação específica vigente 

 Se a empresa possui acompanhamento, controle e registro destas ações, 

através de metas e indicadores 

 Se a empresa possui planos de ação que viabilizam estudos e 

desenvolvimento de soluções alternativas, direcionados às práticas 

sustentáveis de uso dos recursos materiais 
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O indicador sugere a reflexão e posicionamento das empresas para a 

identificação e tratamento das fontes de emissão de poluentes de maneira que se 

aperfeiçoem os processos atuais, sejam estudados, desenvolvidos e aplicados 

novos e sustentáveis processos e tecnologias e que se minimize estas fontes 

emissoras.  

Desta forma, baseado na análise do Indicador 41- Uso Sustentável de 

Recursos: Materiais e considerando os conceitos relacionados à redução do 

consumo e descarte de recursos materiais, seguem as sugestões para questões 

integrantes da ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do 

projeto:  

98. O projeto inclui em seu Plano de Gerenciamento o monitoramento e 

controle do uso e descarte correto de recursos materiais utilizados e 

desenvolve soluções alternativas que visam a redução da utilização destes 

recursos? 

99. O projeto contribui com a educação ambiental voltada à redução do 

consumo de materiais em atividades operacionais? 

 

O indicador 42-Uso Sustentável de Recursos: Água permite analisar a atitude 

das empresas com relação ao uso sustentável do recurso água. A preservação e o 

bom uso da água trazem benefícios para o planeta que se refletem diretamente 

sobre o ecossistema, usuários e também sobre os negócios. Mesmo o Brasil tendo 

grande disponibilidade hídrica, ainda apresenta alguns quadros de escassez atual 

que possivelmente podem evoluir para um cenário futuro. Para que este quadro não 

progrida, as organizações devem integrar em sua cultura corporativa a gestão 

sustentável da água que promove o uso racional deste recurso em suas operações, 

processos e projetos.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa 

adota iniciativas para redução do consumo de água respeitando legislações vigentes 

(Estágio 1) até se a empresa possui metas e indicadores relativos ao consumo de 

água sustentável para melhoria contínua de seus resultados considerando-os em 

seu processo de tomada de decisão (Estágio 5). Ao todo foram formuladas 

dezesseis questões que buscam identificar: 
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 Se a empresa realiza iniciativas legais que colocam em prática a redução 

do consumo de água  

 Se a empresa realiza ações internas para uso responsável da água por 

parte de seus colaboradores 

 Se a empresa possui indicadores para controle do consumo de água e 

geração de efluentes 

 Se a empresa possui um plano para uso sustentável da água e desenvolve 

estudos que buscam soluções para redução do consumo e reutilização da 

água 

 Se a empresa mapeia os riscos, identificando os impactos do mau uso do 

recurso hídrico e monitora os mesmos 

O indicador sugere a reflexão e a tomada de atitudes por parte das 

empresas para promover o uso sustentável da água estabelecendo ações que 

contribuam para este processo como monitorar o consumo consciente da água e 

educar colaboradores para esta prática, desenvolver metas e indicadores para o 

consumo racional de água, registrando e divulgando seus resultados.  

Desta forma, baseado na análise do Indicador 42-Uso Sustentável de 

Recursos: Água e considerando os conceitos relacionados ao consumo racional da 

água, seguem as sugestões para questões integrantes da ferramenta de apoio na 

gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

100. O projeto define objetivos específicos direcionados à gestão sustentável 

da água e seu consumo racional em todas as fases do projeto? 

101. O projeto contribui com a educação ambiental voltada à redução do 

consumo de água e geração/destinação sustentável de efluentes? 

102. O projeto estabelece indicadores específicos para redução de consumo 

de água? 

 

O indicador 43-Uso Sustentável de Recursos: Energia permite analisar a 

atitude das empresas com relação ao uso sustentável do recurso energia. Para 

suprir as necessidades das empresas se encontram disponíveis muitas e variadas 

fontes de energia, em sua grande maioria ainda, não renováveis. Porém, a realidade 

atual onde o uso intenso, desenfreado e irresponsável conduz para um cenário onde 

estas inúmeras fontes de energia se apresentam cada vez mais escassas, exige das 
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empresas uma mudança de cultura organizacional voltada para o uso responsável e 

sustentável dos recursos energéticos. A renovação da matriz energética é 

fundamental para este processo e visa a busca por fontes alternativas, renováveis e 

limpas.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa 

adota iniciativas legais para redução do consumo de energia (Estágio 1) até se a 

empresa possui metas e indicadores relativos ao consumo sustentável de energia 

para melhor controle de seus impactos nos negócios, considerando-os em seu 

processo de tomada de decisão (Estágio 5). Ao todo foram formuladas dezessete 

questões que procuram identificar: 

 Se a empresa realiza iniciativas que promovem a redução do consumo de 

energia  

 Se a empresa realiza ações internas que colocam em prática a redução do 

consumo de energia por parte de seus colaboradores 

 Se a empresa possui indicadores para controle da redução de consumo 

energético e emissões atmosféricas 

 Se a empresa possui um plano para uso sustentável da energia com foco 

na redução de seu consumo e desenvolve estudos que buscam novas 

fontes de energia, limpas e renováveis 

 Se a empresa mapeia os riscos, identificando os impactos do mau uso dos 

recursos energéticos e monitora os mesmos 

O indicador sugere a reflexão e a tomada de ações por parte das empresas 

no que diz respeito à utilização de fontes de energia sustentáveis, mais benéficas 

para o ecossistema e consequentemente para quem dele depende. No caso das 

organizações empresariais, adotar fontes de energia que são mais abundantes no 

meio ambiente, renováveis, não geram impactos negativos e ainda proporcionam a 

máxima eficiência energética, são atitudes estratégicas que contribuem para o bom 

andamento das organizações e seus processos/projetos.  

 Desta forma, baseado na análise do Indicador 43-Uso Sustentável de 

Recursos: Energia e considerando os conceitos relacionados à utilização de fontes 

de energia sustentáveis, seguem as sugestões para questões integrantes da 

ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  
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103. O projeto define objetivos específicos direcionados à gestão sustentável 

da energia e seu consumo racional em todas as fases do projeto? 

104. O projeto contribui com o desenvolvimento, divulgação e aplicação de 

novas fontes de energia, limpas e renováveis ? 

105. O projeto estabelece indicadores específicos para redução de consumo 

de energia e emissões atmosféricas? 

 

O indicador 44-Uso Sustentável da Biodiversidade e Restauração dos 

Habitats Naturais permite verificar qual o envolvimento da empresa com as questões 

relativas à proteção da biodiversidade e de habitats naturais que podem ser afetados 

pelas empresas e suas operações. O manejo sustentável de áreas naturais visa 

conservar o meio no qual a empresa se insere, bem como, a biodiversidade destes 

locais através da implantação de sistemas exploratórios que respeitam a capacidade 

de restituição dos recursos naturais.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa 

atende às exigências legais específicas do setor, referentes ao uso da terra e 

preservação (Estágio 1) até se a empresa avalia os riscos decorrentes de sua 

instalação para os diversos ecossistemas (Estágio 5). Ao todo foram formuladas 

dezessete questões que procuram identificar: 

 Se a empresa possui boas práticas para o uso da terra e preservação da 

biodiversidade 

 Se a empresa tem acompanhamento e monitoramento das áreas que 

ocupa para exercer suas atividades, visando reduzir ao máximo a 

degradação de habitats naturais 

 Se a empresa possui o compromisso com estudos de seus impactos 

negativos em habitats naturais e divulga estes resultados para prevenir 

que tais danos venham a se repetir 

 Se a empresa possui um plano de gestão estratégico da biodiversidade, 

contendo metas, indicadores, programas de incentivo às partes 

interessadas e de restauração de habitats degradados em consequência 

de suas operações 
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 Se a empresa realiza avaliação dos riscos decorrentes do mau uso do solo 

e de habitats naturais e promove ações de mitigação e criação de valor 

econômico 

O indicador sugere a reflexão e a tomada de ações por parte das empresas 

para proteger, preservar características vitais dos sistemas naturais e até mesmo 

restaurar habitats, ecossistemas e suas biodiversidades que sofrem interferência 

negativa das atividades humanas praticadas. A ideia principal é conciliar a 

conservação da natureza com o uso sustentável e parcial de seus recursos 

disponíveis. 

Desta forma, baseado na análise do Indicador 44-Uso Sustentável da 

Biodiversidade e Restauração dos Habitats Naturais e considerando os conceitos 

relacionados ao uso consciente de habitats naturais e a preservação dos mesmos, 

seguem as sugestões para questões integrantes da ferramenta de apoio na gestão 

de riscos de sustentabilidade do projeto:  

106. O projeto estabelece bioindicadores que permitem monitorar os 

impactos causados na estrutura física de um determinado habitat natural? 

107. O projeto promove a participação em programas que fomentam o 

conhecimento e exploração sustentável da biodiversidade? 

 

O indicador 45-Educação e Conscientização Ambiental permite analisar qual o 

compromisso da empresa com as questões relacionadas à conscientização e 

educação ambiental. Existe uma preocupação crescente por parte das empresas 

com o que as gerações futuras herdarão de suas práticas empresariais atuais. Há 

pouco tempo não se falava em sustentabilidade integrada às políticas internas e tão 

pouco aos planos estratégicos de negócio. Na busca por resultados lucrativos e boa 

colocação no mercado, as organizações faziam uso abusivo de recursos naturais, 

sem a intenção de saber se poderiam se tornar escassos, causar grandes impactos 

ambientais e comprometer a qualidade de vida de seus usuários. Em vista de 

acontecimentos naturais catastróficos registrados e seus reflexos tanto nas pessoas 

quanto nos negócios, se fez necessário o desenvolvimento de uma visão e cultura 

diferentes, baseadas no desenvolvimento sustentável.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa tem 

desenvolvido programas de conscientização e educação ambiental (Estágio 1) até 
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se a empresa participa e apoia ativamente, inclusive com incentivos financeiros, 

projetos de educação sobre meio ambiente em parceria com organizações 

ambientalistas (Estágio 5). Ao todo foram formuladas catorze questões que 

procuram identificar: 

 Se a empresa realiza com frequência atividades e programas internos 

direcionados aos seus colaboradores e terceiros, sobre conscientização 

ambiental dentro e fora da organização 

 Se a empresa divulga e promove discussões e eventos que envolvem as 

partes interessadas, sobre educação e consciência ambiental 

 Se a empresa contribui com ONGs e demais organizações do segmento, 

inclusive na formação de políticas públicas 

O indicador sugere a reflexão e a tomada de ações por parte das empresas 

para despertar não somente para a educação ambiental, mas, também para a 

consciência ecológica sobre as práticas ambientais sustentáveis que são de 

interesse comum e que seguem os princípios que orientam o direito ambiental, 

promovendo a prática da cidadania.  

Desta forma, baseado na análise do Indicador 45-Educação e 

Conscientização Ambiental e considerando os conceitos relacionados à educação e 

conscientização ambiental, segue a sugestão para questão integrante da ferramenta 

de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

108. O projeto adota princípios sustentáveis e promove programas e ações 

que colocam em prática a educação e conscientização ambiental das 

partes envolvidas, incluindo a cadeia de fornecedores? 

 

Indicadores: 46-Impactos do Transporte, Logística e Distribuição, 47-Logística 

Reversa 

O indicador 46-Impactos do Transporte, Logística e Distribuição permite 

analisar quais as atitudes da empresa com relação à melhoria de seus processos 

logísticos, que devem atender requisitos sustentáveis mantendo o bom 

desempenho, a integridade, saúde e segurança dos envolvidos e promovendo a 

mitigação de riscos e impactos socioambientais. 
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Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa tem 

enquadrado sua cadeia logística em um sistema controlado periodicamente que 

considera em suas atividades aspectos sociais, ambientais e direcionados à saúde e 

segurança (Estágio1) até se a empresa opera sob a ótica de um modelo operacional 

sustentável que permita ser avaliado por indicadores e promova soluções logísticas 

sustentáveis e responsáveis (Estágio 5). Ao todo foram formuladas vinte questões 

que procuram identificar: 

 De que forma a empresa procede com sua logística sustentável e controle, 

direcionados aos quesitos sociais, de saúde e segurança 

 Se a empresa executa, controla e monitora riscos com foco em impactos 

socioambientais direcionados à logística da organização 

 Se a empresa realiza com frequência atividades e programas internos 

direcionados aos seus colaboradores e terceiros, sobre logística 

responsável 

 Se a empresa divulga e promove discussões, substituições de logística e 

eventos que envolvem as partes interessadas 

O indicador sugere a reflexão e a tomada de ações por parte das empresas 

para despertar não somente para a educação ambiental, mas, também para a 

consciência ecológica sobre as práticas ambientais sustentáveis que são de 

interesse comum e que seguem os princípios que orientam o direito ambiental, 

promovendo a prática da cidadania.  

Desta forma, baseado na análise do Indicador 46-Impactos do Transporte, 

Logística e Distribuição e considerando os conceitos relacionados ao transporte, 

logística e distribuição sustentáveis seguem as sugestões para questões integrantes 

da ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade do projeto:  

109. O projeto considera em seus processos logísticos, aspectos 

sustentáveis voltados à logística integrada? 

110. O projeto contribui para o desenvolvimento de alternativas mais 

sustentáveis de modais de transporte sem colocar em risco a integridade, 

saúde e segurança de seus usuários, bem como, o progresso do projeto? 

 

O indicador 47-Logística Reversa permite analisar como as empresas 

promovem a gestão de resíduos sólidos aliada à logística reversa. A 



81 

 

responsabilidade no que diz respeito ao ciclo de vida dos produtos, deve se remeter 

a todos os envolvidos na cadeia produtiva, desde fornecedores até clientes finais, 

tendo como proposta reduzir o grande volume de resíduos sólidos gerados e seus 

impactos na saúde e na qualidade de vida e ambiental.  

Os níveis de maturidade deste indicador permitem verificar se a empresa 

analisa toda sua cadeia produtiva sob a ótica da gestão de seus resíduos sólidos e 

implementa ações legais voltadas à logística reversa (Estágio1) até se a empresa se 

sobressai em termos de investimentos em pesquisas inovadoras voltadas à prática 

da utilização de recursos recicláveis (Estágio 5). Ao todo foram formuladas catorze 

questões que procuram identificar: 

 Se a empresa tem um plano de gestão de resíduos sólidos que promove 

ações para atender requisitos legais e envolver o máximo de stakeholders 

quanto possível, como forma de difundir a logística reversa 

 Se a empresa possui indicadores para medir e monitorar resultados 

provenientes da aplicação da logística reversa 

 Se a empresa participa ativamente, junto às parcerias, de campanhas para 

incentivo à prática da logística reversa 

O indicador sugere a atenção por parte das empresas para a importância da 

coleta e do reaproveitamento dos resíduos sólidos em seu ciclo produtivo ou até 

mesmo em outros ciclos. Desta forma, a logística reversa é adotada pelas 

organizações como ferramenta para o desenvolvimento responsável que trata das 

questões ambientais, da competitividade e da redução de custos para as 

organizações. 

Desta forma, baseado na análise do Indicador 47-Logística Reversa e 

considerando os conceitos relacionados à logística reversa, segue a sugestão para 

questão integrante da ferramenta de apoio na gestão de riscos de sustentabilidade 

do projeto: 

111. O projeto elabora planos de ação direcionados à logística reversa 

sustentável, de maneira que contribuem para a adoção de práticas de 

reciclagem e reuso dos produtos, para que possam ser reutilizados em 

outros processos durante o ciclo de vida do projeto? 

112. O projeto cumpre as diretrizes da Lei12.305 - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos em seus processos de gerenciamento de aquisições, no 
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que se refere à Logística Reversa e Responsabilidade Compartilhada dos 

resíduos que serão gerados pelo projeto ? 
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2.5. FERRAMENTA DE APOIO PARA GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS 

Este questionário é uma ferramenta elaborada como parte integrante do 

Trabalho de Conclusão de Curso de MBA em Gerenciamento de Projetos, Turma 

GP3-12-Curitiba, do Programa FGV Management como apresentação de uma 

ferramenta de apoio aos gerentes de projetos para os processos de gerenciamento 

de riscos.  

 

Esta ferramenta é uma adaptação da ferramenta denominada Indicadores Ethos 

para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, quem encontra-se disponível em 

http://www3.ethos.org.br/ 

DIMENSÃO VISÃO E ESTRATÉGIA 

Indicadores: 1-Estratégias para Sustentabilidade, 2-Proposta de Valor, 3-

Modelo de Negócios 

Questões Sim Não 

1. O projeto em desenvolvimento contribui de uma forma geral para o desenvolvimento do planejamento 

estratégico da empresa nas questões socioambientais? 

  

2. O projeto irá realizar estudos de impacto ambiental em suas atividades e os mesmos estarão em 

conformidade com as estratégias socioambientais da empresa? 

  

3. O projeto contribui para a melhor utilização dos recursos naturais e redução de impactos 

socioambientais? 

  

4. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões estratégicas da empresa sob os 

aspectos financeiros, regulatórios, reputacionais ou operacionais, no que concerne às questões 

socioambientais de médio e longo prazo? 

  

5. O projeto incluirá na gestão de riscos o monitoramento e controle das questões socioambientais que 

serão desenvolvidas? 

  

6. O projeto trará benefícios ou inclusão das questões socioambientais na cadeia de valor da empresa?   

7. O projeto desenvolverá inovação tecnológica com benefícios para a redução dos impactos 

socioambientais e melhor utilização dos recursos naturais? 

  

8. O projeto contribui (direta ou indiretamente) para a ampliação da cadeia de valores no que se refere às 

questões relacionadas com sustentabilidade e/ou responsabilidade social empresarial da empresa? 

  

9. O projeto irá desenvolver um novo produto ou serviço que conterá atributos de sustentabilidade, 

ampliando assim o portfólio da empresa para produtos ou serviços mais sustentáveis? 

  

10. Considerando o aspecto da responsabilidade social empresarial como um fator estratégico na 

empresa, este projeto desenvolverá um novo produto ou serviço dimensionado para públicos de 

menor poder aquisitivo? 

  

http://www3.ethos.org.br/
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11. Este projeto realizará uma pesquisa junto aos clientes, acionistas e comunidade para identificação na 

sociedade de questões socioambientais que poderiam ser consideradas no desenvolvimento do 

projeto? 

  

12. Este projeto desenvolverá produtos ou serviços voltados diretamente para a solução de problemas 

sociais, ambientais ou éticos? 

  

13. O estudo de viabilidade do projeto levou em consideração fatores ambientais e sociais, além da 

viabilidade financeira? 

  

14. O desenvolvimento do projeto trará inovação tecnológica que permitirá a evolução dos processos 

produtivos, tornando a empresa mais eficiente no que se refere à melhor utilização dos recursos 

naturais e redução de impactos ambientais? 

  

15. O projeto realizará pesquisa junto às partes interessadas (clientes, acionistas, comunidade) para o 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços? 

  

16. O desenvolvimento deste projeto leva em consideração o alinhamento com políticas públicas para o 

desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis na empresa? 

  

17. O projeto realizará a aquisição de produtos ou serviços socialmente e ambientalmente responsáveis?   

18. Será realizada uma análise criteriosa do ciclo de vida dos produtos que serão gerados pelo projeto, 

inclusive até a destinação final pós-consumo? 

  

19. O projeto realizará uma análise e mapeamento de impacto socioambiental de seus produtos e serviços 

gerados? 

  

20. Este projeto aplica alguma tendência ligada à sustentabilidade que possam contribuir com mudanças 

positivas no modelo de negócios e que estejam alinhadas às estratégias da empresa? 

  

21. O desenvolvimento do projeto contribui na mitigação de riscos ambientais e sociais da empresa?   

DIMENSÃO GOVERNANÇA E GESTÃO 

Indicadores: 4-Código de Conduta, 5-Governança da Organização, 6-

Compromissos Voluntários e Participação em iniciativas de 

RSE/Sustentabilidade, 7-Engajamento das partes interessadas 

 

Questões Sim Não 

22. O projeto que será desenvolvido contribui de uma forma geral para a manutenção da integridade do 

código de ética empresarial? 

  

23. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões éticas da empresa sob os 

aspectos financeiros, regulatórios, reputacionais ou operacionais, no que concerne às questões de 

médio e longo prazo? 

  

24. O projeto contribui apresentará claramente uma análise de impacto social e ambiental das ações 

propostas ao produto do projeto? 

  

25. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões previamente levantadas e 

registradas pelas partes interessadas, de modo que possam contribuir com oportunidades de melhoria 

aos processos relacionados da empresa? 
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Indicadores: 8-Relação com Investidores e Relatórios Financeiros, 9-Relatos 

de Sustentabilidade e Relatos Integrados, 10-Comunicação com 

Responsabilidade Social 

26. O projeto que será desenvolvido contribui de uma forma geral para o aprimoramento da mensuração 

de resultados econômicos da empresa? 

  

27. Durante o processo de aquisições, o projeto realizará uma análise da saúde financeira de seus 

parceiros e fornecedores? 

  

28. A execução do projeto colabora para obtenção de dados relevantes aos relatórios de sustentabilidade 

da empresa? 

  

29. Durante o processo de análise de riscos do projeto, serão consideradas informações que contribuam 

favoravelmente para o cumprimento das metas estratégicas para o próximo período (médio prazo)? 

  

30. Durante o processo de aquisições, serão levados em consideração os relatórios de sustentabilidade 

dos fornecedores críticos que estarão participando do processo de RFP? 

  

31. Durante a análise de riscos do projeto, as campanhas de marketing previstas, bem como as demais 

comunicações desejáveis pelo projeto, estão devidamente alinhadas às estratégias de 

Responsabilidade Social Empresarial da empresa? 

  

32. Haverá participação, avaliação, aprovação da área de sustentabilidade empresarial nas campanhas de 

comunicação previstas pelo projeto? 

  

Indicador: 11-Concorrência Leal 

33. O processo de análise de riscos do projeto identifica alguma situação que possa contribuir 

negativamente nas questões relacionadas à concorrência leal, como por exemplo, determinação de 

acordos de preço junto aos fornecedores, licitações irregulares, práticas de dumping, favorecimentos 

nos processos de RFP, entre outros ? 

  

34. O processo de aquisições realizará um estudo das práticas exercidas pelos fornecedores, de modo a 

contribuir na avaliação de empresas que atuem de forma desleal no mercado? 

  

Indicadores: 15-Gestão Participativa, 16-Sistema de Gestão Integrado, 17-

Sistema de Gestão de Fornecedores, 18-Mapeamento dos Impactos da 

Operação e Gestão de Riscos, 19-Gestão da RSE/Sustentabilidade 

 

35. O processo de aquisições leva em consideração as orientações e critérios previamente estabelecidos 

pela empresa, no que se refere às questões legais e de responsabilidade socioambiental do 

fornecedor que será contratado? 

  

36. O processo de aquisições leva em consideração o mapa de fornecedores previamente estabelecidos, 

ou existirá a atualização do mapa conforme as avaliações realizadas pelo fornecedor analisado, 

referente aos critérios de RSE? 

  

37. O fornecedor avaliado disponibiliza informações de forma adequada de seus processos e valores 

socioambientais praticados? 

  

38. O fornecedor apresenta relatórios de sustentabilidade periódicos de forma que possam ser utilizados   
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para avaliação durante o processo de aquisições? 

39. A análise de impacto das ações propostas pelo projeto aponta para a existência de algum risco 

socioambiental? 

  

40. O processo de gerenciamento de riscos utilizará o mapeamento de informações previamente 

estabelecido para as questões socioambientais? 

  

41. O processo de gerenciamento de aquisições foi devidamente realizado, no que se refere à análise de 

impacto ambiental dos fornecedores participantes do processo? 

  

42. Nos casos onde a análise de impacto ambiental aponte risco elevado, existem mecanismos de 

controle que se apresentem de forma efetiva? 

  

43. De um modo geral, o desenvolvimento do projeto contribui com o aprimoramento das práticas de 

responsabilidade social empresarial da empresa? 

  

DIMENSÃO SOCIAL 

Indicadores: 20-Monitoramento de Impactos do Negócio nos Direitos 

Humanos, 21-Trabalho Infantil na Cadeia de Suprimentos, 22-Trabalho 

Forçado (ou Análogo ao Escravo) na Cadeia de Suprimentos 

 

Questões Sim Não 

44. Foi realizada uma avaliação dos possíveis impactos da operação do projeto nos Direitos Humanos, 

com o envolvimento das partes interessadas?  

  

45. O projeto possui processos definidos para prevenir, registrar e tratar os problemas relacionados aos 

Direitos Humanos? 

  

46. A equipe do projeto irá realizar visitas e auditorias tanto em suas operações quanto nas de sua cadeia 

de valor? 

  

47. Os contratos realizados com fornecedores e clientes contêm cláusulas que impedem a utilização de 

trabalho infantil? 

  

48. Estão previstas visitas e auditorias nos fornecedores e clientes para garantir que o trabalho infantil não 

é utilizado? 

  

49. Os contratos realizados com fornecedores e clientes contêm cláusulas que impedem a utilização de 

trabalho forçado? 

  

50. Estão previstas visitas e auditorias nos fornecedores e clientes para garantir que o trabalho forçado 

não é utilizado? 

  

Indicador: 23-Promoção da Diversidade e Equidade 

51. As instalações físicas onde a equipe do projeto está alocada oferecem condições adequadas de 

acessibilidade e mobilidade? E as instalações dos demais membros da cadeia de valor? 

  

52. Os procedimentos de recrutamento, seleção, treinamento e promoção da empresa e do projeto 

possuem quaisquer diretrizes contrárias à promoção da diversidade? E os procedimentos dos demais 

membros da cadeia de valor? 
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53. O projeto possui processos definidos para prevenir, registrar e tratar os problemas relacionados aos 

casos de discriminação? E os demais membros da cadeia de valor? 

  

54. O projeto monitora a diversidade e tem metas para reduzir possíveis desigualdades (incluindo, mas 

não se limitando a mulheres, negros, pessoas com deficiência e egressos do sistema prisional) em 

sua equipe? E a diversidade no quadro de funcionários dos demais membros da cadeia de valor? 

  

Indicadores: 24-Relação com Empregados (Efetivos, Terceirizados, 

Temporários ou Parciais), 25-Relações com Sindicatos 

55. Todos os membros da equipe do projeto possuem vínculos empregatícios adequados?   

56. O projeto exige que os demais membros da cadeia de valor comprovem o cumprimento das leis 

trabalhistas? 

  

57. O projeto possui políticas e procedimentos que definem sua gestão das relações de trabalho?   

58. As obrigações e acordos com os sindicatos estão sendo respeitados?   

59. Existem acordos coletivos firmados até a data de conclusão do projeto?   

60. Os sindicatos estão cientes e de acordo com o projeto a ser realizado?   

Indicadores: 26-Remuneração e Benefícios, 27-Compromisso com o 

Desenvolvimento Profissional, 28-Comportamento frente a Demissões e 

Empregabilidade 

61. Todos os profissionais alocados no projeto estão com seus salários e benefícios em dia?   

62. A organização responsável pelo projeto possui procedimentos transparentes de aumento salarial?   

63. O projeto verifica a satisfação dos seus funcionários em relação a salários e benefícios?   

64. A organização responsável pelo projeto possui procedimentos transparentes de promoção?   

65. Os profissionais alocados possuem visibilidade profissional após o término deste projeto?   

66. A mão de obra foi capacitada adequadamente para a realização deste projeto?   

67. A empresa possui avaliações técnicas e comportamentais dos profissionais alocados no projeto? Se 

sim, algum deles possui baixo desempenho ou comportamento inadequado? 

  

68. Algum dos membros da equipe estará apto a se aposentar antes do término do projeto?   

Indicadores: 29-Saúde e Segurança dos Empregados, 30-Condições de 

Trabalho, Qualidade de Vida e Jornada de Trabalho 

69. Antes de iniciar o projeto, todos os documentos relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho foram 

atualizados e estão completos? 

  

70. O projeto possui um responsável capaz e habilitado para gerenciar o assunto Saúde e Segurança?   

71. Antes do início do projeto, foi realizado treinamento relacionado à Saúde e Segurança com todos os 

colaboradores? 

  

72. Foram estabelecidas regras para a realização e a comunicação de possíveis horas extras ao longo do 

projeto? 
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73. Existem iniciativas com o objetivo de combater o estresse da equipe do projeto?   

74. O Gerente de Projeto considerou o impacto positivo que poderia haver na satisfação e na 

produtividade dos empregados se fossem implementados programas de melhoria da qualidade de vida 

dos funcionários? 

  

Indicadores: 31-Relacionamento com o Consumidor, 32-Impacto Decorrente 

do Uso dos Produtos ou Serviços 

75. Consta no projeto um plano de assistência ao consumidor, mesmo após o projeto ter sido concluído?   

76. As possíveis informações e reclamações que foram recebidas dos consumidores passam a integrar as 

lições aprendidas do projeto, para que possam ser utilizadas em projetos futuros? 

  

77. O projeto a ser desenvolvido contribui para que os padrões de sustentabilidade estabelecidos para 

produtos e serviços sejam mantidos?  

  

78. O projeto possui em pauta o desenvolvimento de programas de melhoria dos produtos e serviços de 

que dispõe, considerando o feedback dos envolvidos e promovendo a atualização e inovação de 

tecnologias, procedimentos, recursos, entre outros, voltados à sustentabilidade?  

  

79. Os riscos relacionados aos possíveis danos causados pela implementação de produtos e serviços 

sustentáveis no projeto são mapeados, monitorados e tratados?  

  

Indicadores: 33-Estratégia de Comunicação Responsável e Educação para o 

Consumo Consciente, 34-Gestão dos Impactos na Comunidade, 35-

Compromisso com o Desenvolvimento da Comunidade e Gestão das Ações 

Sociais 

80. A equipe do projeto forneceu ao cliente informações e dados relevantes que permitissem a percepção 

de sua real necessidade e consequentemente a elaboração de uma Declaração de Escopo embasada 

e consciente? 

  

81. Consta no Plano de Gerenciamento de Comunicação os impactos de sustentabilidade do projeto, 

mesmo aqueles inerentes ao produto ou serviço? Há um comportamento e uma estratégia de 

comunicação adequada para cada um deles? 

  

82. São realizados estudos prévios de impactos diversos sobre as partes afetadas/interessadas devido à 

implantação de atividades sustentáveis no projeto?  

  

83. O projeto considera como parte integrante de seus processos decisórios direcionados a aspectos 

sustentáveis adotados, as partes afetadas/interessadas pela implantação do projeto?  

  

84. São aplicadas ações sustentáveis no projeto em prol do bem estar e integridade das partes 

impactadas e não somente visando vantagem competitiva? 

  

85. A implantação do projeto contribui para a elaboração de algum plano de desenvolvimento 

socioambiental da empresa ?   

  

Indicador: 36-Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 

86. Antes do início do projeto, é vantajoso identificar e buscar parcerias com fornecedores instalados no 

local que o projeto será realizado? 

  

87. É vantajoso estabelecer relações perenes com fornecedores, para que estes acompanhem a equipe   
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em futuros projetos, independente de onde sejam realizados? 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

Indicadores: 37-Governança das Ações relacionadas às Mudanças Climáticas, 

38-Adaptação às Mudanças Climáticas 

Questões Sim Não 

88. Os riscos identificados no projeto levam em consideração as questões relacionadas às mudanças 

climáticas, seus efeitos potenciais no ciclo de vida do projeto e nas ações sustentáveis 

implementadas? 

  

89. O projeto contribui com a realização de estudos de impacto ambiental e fontes alternativas de 

combustíveis (renováveis), contribuindo para a utilização mais apropriada e consciente de recursos 

naturais? 

  

90. O projeto incluirá acompanhamento e incentivo aos fornecedores para que invistam em atividades de 

redução de emissões atmosféricas e trabalhem de forma a estar preparados para responder às 

mudanças climáticas? 

  

91. O projeto contribui com iniciativas estratégicas que promovam a divulgação das ações sustentáveis 

adotadas no tratamento dos impactos advindos de mudanças climáticas, bem como, a tomada de 

posição de referência para outras empresas do setor e demais stakeholders? 

  

Indicadores: 39-Sistema de Gestão Ambiental, 40-Prevenção da Poluição, 41-

Uso Sustentável de Recursos: Materiais, 42- Uso Sustentável de Recursos: 

Água, 43- Uso Sustentável de Recursos: Energia, 44-Uso Sustentável da 

Biodiversidade e Restauração dos Habitats Naturais, 45-Educação e 

Conscientização Ambiental 

92. O projeto é pautado em critérios de sustentabilidade ambiental?   

93. O projeto promove discussões para tomada de decisões com as partes interessadas sobre os 

impactos ambientais e como estes serão geridos durante o projeto? 

  

94. O projeto inclui em seu gerenciamento de recursos humanos a orientação e qualificação da equipe e 

demais envolvidos, sobre sustentabilidade ambiental, com a especificação de comportamentos e 

atitudes dos colaboradores da equipe do projeto no que se refere às ações sustentáveis durante o 

ciclo de vida do mesmo? 

  

95. O projeto define como critério de aceitação de fornecedores de insumos do projeto, para que estejam 

alinhados com os princípios de sustentabilidade ambiental? 

  

96. O projeto contribui realizando programas direcionados à redução da poluição em suas práticas 

sustentáveis, para redução da emissão de poluentes? 

  

97. O projeto integra na cultura organizacional de seus fornecedores a importância da prática de redução 

da emissão de poluentes em suas atividades e política empresarial? 

  

98. O projeto inclui em seu Plano de Gerenciamento o monitoramento e controle do uso e descarte correto 

de recursos materiais utilizados e desenvolve soluções alternativas que visam a redução da utilização 

destes recursos? 
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99. O projeto contribui com a educação ambiental voltada à redução do consumo de materiais em 

atividades operacionais? 

  

100. O projeto define objetivos específicos direcionados à gestão sustentável da água e seu consumo 

racional em todas as fases do projeto? 

101. O projeto contribui com a educação ambiental voltada à redução do consumo de água e 

geração/destinação sustentável de efluentes? 

102. O projeto estabelece indicadores específicos para redução de consumo de água? 

  

103. O projeto define objetivos específicos direcionados à gestão sustentável da energia e seu consumo 

racional em todas as fases do projeto? 

  

104. O projeto contribui com o desenvolvimento, divulgação e aplicação de novas fontes de energia, limpas 

e renováveis ? 

  

105. O projeto estabelece indicadores específicos para redução de consumo de energia e emissões 

atmosféricas? 

  

106. O projeto estabelece bioindicadores que permitem monitorar os impactos causados na estrutura física 

de um determinado habitat natural? 

  

107. O projeto promove a participação em programas que fomentam o conhecimento e exploração 

sustentável da biodiversidade? 

  

108. O projeto adota princípios sustentáveis e promove programas e ações que colocam em prática a 

educação e conscientização ambiental das partes envolvidas, incluindo a cadeia de fornecedores? 

  

Indicadores: 46-Impactos do Transporte, Logística e Distribuição, 47-Logística 

Reversa 

109.  O projeto considera em seus processos logísticos, aspectos sustentáveis voltados à logística 

integrada? 

  

110. O projeto contribui para o desenvolvimento de alternativas mais sustentáveis de modais de transporte 

sem colocar em risco a integridade, saúde e segurança de seus usuários, bem como, o progresso do 

projeto? 

  

111. O projeto elabora planos de ação direcionados à logística reversa sustentável, de maneira que 

contribuem para a adoção de práticas de reciclagem e reuso dos produtos, para que possam ser 

reutilizados em outros processos durante o ciclo de vida do projeto? 

  

112. O projeto cumpre as diretrizes da Lei12.305 - Política Nacional de Resíduos Sólidos em seus 

processos de gerenciamento de aquisições, no que se refere à Logística Reversa e Responsabilidade 

Compartilhada dos resíduos que serão gerados pelo projeto ? 
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3. CONCLUSÕES 

O presente trabalho, que surgiu a partir do estudo exploratório realizado sobre 

a sustentabilidade aliada às práticas de Gerenciamento de Projetos, propôs uma 

abordagem prática das ações que vem sendo tomadas – ou ao menos sugeridas – 

no cenário organizacional brasileiro, que possuem relação direta com a 

sustentabilidade nas organizações e na sociedade. Os referenciais teóricos que 

foram trabalhados durante o estudo exploratório foram utilizados como balizadores 

no direcionamento da identificação de práticas do mercado brasileiro em 

sustentabilidade, desejadas para composição e objeto do presente trabalho. De 

posse desses balizadores bibliográficos, partiu-se então para a identificação das 

boas práticas realizadas no cenário brasileiro. 

Descobriu-se então o trabalho que vem sendo realizado pelo como Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social que visa diretamente o 

desenvolvimento de parcerias de parcerias e auxílio às empresas que buscam pela 

construção de uma sociedade mais justa socialmente e de forma sustentável. Nessa 

descoberta, verificou-se o potencial apresentado pela ferramenta denominada 

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, elaborado pelo 

Instituto como forma de contribuição para as organizações e sociedade como um 

todo no que se refere ao desenvolvimento sustentável, respondendo dessa forma, 

parte da lacuna avaliada durante a pesquisa exploratória no que se refere à 

existência de métricas e indicadores de sustentabilidade em projetos. Cabe aqui a 

ressalva para “resposta parcial”, visto que a ferramenta elaborada pelo referido 

instituto traz questionamentos importantes sobre a sustentabilidade e 

responsabilidade social empresarial, mas sob o foco da avaliação da empresa em 

geral, não sobre a avaliação desses critérios durante o desenvolvimento de projetos, 

mais especificamente.  

Esta lacuna foi o ponto decisivo para a definição do objeto deste trabalho: a 

elaboração de uma ferramenta de apoio aos processos de gestão de riscos em 

projetos desenvolvidos no cenário brasileiro, como forma de contribuição para 

identificação de riscos relacionados com a sustentabilidade do ciclo de vida dos 

produtos obtidos e do próprio ciclo de vida dos projetos. 
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Tendo em mãos uma poderosa ferramenta elaborada por uma instituição 

reconhecida no cenário nacional por suas práticas de responsabilidade e ética 

empresarial, foi pensado em como transformar esta ferramenta, que foi criada 

especificamente para a avaliação das empresas, em uma ferramenta voltada ao 

gerenciamento de projetos, mais especificamente nos processos de gestão de riscos 

envolvidos. 

Determinou-se então pela utilização da ferramenta Indicadores Ethos como 

marco para a elaboração da nova ferramenta de apoio aos gestores de projetos que, 

através da análise das questões apresentadas e da correlação com os referenciais 

teóricos anteriormente estabelecidos, chegou-se ao resultado do questionário 

apresentado no presente trabalho. 

Esta ferramenta não deve ser encarada completa em si, pois sua criação 

surgiu a partir da análise de outra ferramenta de mercado, o qual também está em 

constante evolução. Também não deve ser considerada como ferramenta 

substitutiva ao modelo apresentado pelo Instituto Ethos, muito pelo contrário, a 

ferramenta criada neste presente trabalho deve ser considerada como uma 

ferramenta auxiliar que está alinhada aos conceitos de sustentabilidade e 

responsabilidade social empresarial desenvolvidas pelo Instituto, porém com os 

questionamentos voltados ao apoio necessário para os processos de gerenciamento 

de projetos.  

Espera-se que este questionário possa ser utilizado na prática pelos gerentes 

de projetos como um apoio para a inclusão dos temas de responsabilidade social 

empresarial e sustentabilidade na gestão de projetos, contribuindo assim pela 

divulgação das boas práticas socioambientais de um modo geral, preconizadas tão 

fortemente pelo Instituto Ethos durante todos os seus anos de existência como 

OSCIP, em prol do desenvolvimento de uma nação mais sustentável e responsável. 
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APÊNDICE A – A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

INTERESSADAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROJETOS 

 
Para poder identificar corretamente todos os riscos inerentes a um 

determinado projeto, é importante que os responsáveis pelas análises tenham 

ciência de todas as partes envolvidas e impactadas por ele, as chamadas partes 

interessadas. 

Responder às questões apresentadas anteriormente, como “O projeto 

realizará pesquisa junto às partes interessadas (clientes, acionistas, comunidade) 

para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços?” ou “Foi realizada uma 

avaliação dos possíveis impactos da operação do projeto nos Direitos Humanos, 

com o envolvimento das partes interessadas?” sem que tenha sido realizada uma 

identificação adequada destas partes interessadas pode tornar ineficaz o 

levantamento dos riscos, prejudicando o projeto. 

Exemplos de possíveis stakeholders incluem, mas não se limitam a: 

 Acionistas; 

 Patrocinador do projeto; 

 Membros da equipe do projeto; 

 As organizações nas quais os membros da equipe do projeto estão 

inseridos; 

 Subcontratados; 

 Fornecedores; 

 Clientes diretos; 

 Consumidores finais do produto ou serviço; 

 Concorrentes; 

 Órgãos do governo (municipal, estadual, federal); 

 Comunidades locais; 

 Associações; 

 Cooperativas; 

 Sindicatos; 

 Conselhos regionais; 

 Organizações não governamentais (ONGs); 
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1. As boas práticas do PMBOK 

 O PMBOK 5ª edição define Identificar stakeholders como o processo de 

identificar pessoas, grupos ou organizações que poderiam impactar ou serem 

impactadas por uma decisão, atividade ou produto do projeto. E mesmo que um 

indivíduo não seja impactado, ainda pode ser considerado um stakeholder, caso 

acredite que será. 

  É necessário então que a equipe do projeto obtenha e registre informações 

relevantes a respeito das necessidades, vontades e interesses dos stakeholders, 

assim como possíveis influências que possam exercer. É importante que isto seja 

feito no início do projeto, pois baseado na análise das informações obtidas, um 

gestor é capaz de identificar as ações a serem tomadas a respeito de cada 

stakeholder e qual a melhor abordagem a ser utilizada. Também é essencial que 

estas informações e até os cursos de ação sejam atualizados ao longo do projeto. 

 Todo projeto possui stakeholders de diferentes tamanhos, tipos e áreas de 

atuação, e, portanto, é possível separá-los de acordo com seus interesses, 

envolvimento e nível de influência. Para isso, é possível utilizar diferentes fontes de 

informação, dentre elas: 

 Termo de Abertura do Projeto (TAP): O Termo de Abertura, apesar de 

conciso, é capaz de conter diversas informações a respeito grupos internos e 

externos ao projeto, como o patrocinador, os membros da equipe e os 

clientes. 

 Documentos de aquisição: se o Projeto tiver contratos de aquisição 

estabelecidos, seja com clientes ou fornecedores, as partes deste contrato 

são considerados como alguns dos principais stakeholders do projeto. 

Portanto, as informações contidas nestes contratos, são de fundamental 

importância. 

 Fatores ambientais da empresa: O ambiente no qual a equipe do projeto está 

inserida também é uma grande fonte de informações. A estrutura e a cultura 

organizacionais, padrões e regulamentações do governo, assim como 

tendências, práticas e hábitos regionais podem ser fatores determinantes. 
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 Ativos de processos organizacionais: Modelos de registro, registros das 

partes interessadas e lições aprendidas de projetos anteriores formam um 

histórico que pode ser utilizado como base para as análises atuais. 

 

De posse destas e de outras informações, a equipe do projeto é capaz de 

realizar uma análise para determinar quais interesses serão levados em 

consideração ao longo do projeto. É possível então determinar a maneira com 

que estes interesses serão tratados nas diferentes fases e também buscar o 

estabelecimento de parcerias entre o projeto e os stakeholders ou entre os 

próprios stakeholders. Ainda segundo o PMBOK, esta análise geralmente segue 

os seguintes passos: 

 Primeiro passo: identificar os potenciais stakeholders do projeto e 

levantar todas as informações referentes a eles, como interesses, 

expectativas e níveis de influência. Geralmente se identifica primeiro os 

stakeholders principais (como o patrocinador, o Gerente do Projeto e os 

principais clientes), para depois, através de entrevistas com eles, 

descobrir as demais partes interessadas. 

 Segundo passo: analisar os potenciais impactos e os possíveis apoios 

provenientes de cada stakeholder, classificando-os e priorizando-os 

para poder definir uma estratégia de atuação. 

 Terceiro passo: avaliar como cada stakeholder deverá reagir a 

diferentes situações, para poder influenciá-las quando necessário, seja 

maximizando seu apoio minimizando impactos negativos. 

 

É possível realizar a classificação descrita acima de diferentes maneiras. No 

exemplo abaixo, analisa-se o grau de poder e interesse dos stakeholders para 

sugerir quatro cursos de ação: “gerir de perto”, “manter satisfeito”, “manter 

informado” e “monitorar”. 
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Fonte: PMBOK Guide. 5.ª ed. p. 397 

Figura 5 - Example Power/Interest Grid with Stakeholders 

 

Pode-se também analisar os stakeholders por seu poder e influência, por sua 

influência e seu impacto ou ainda usar o Modelo de importância relativa, que avalia o 

poder, a urgência e a legitimidade. 

Outra maneira de realizar, ou mesmo complementar esta análise é buscar 

opinião especializada. Pessoas com treinamento ou experiência na área em 

questão, como membros da alta direção, profissionais que gerenciaram projetos 

semelhantes ou consultores do setor podem fornecer informações que, de outra 

forma, passariam despercebidas. Pode-se também organizar reuniões de análise de 

perfis, para trocar informações e estabelecer uma posição para cada stakeholder. 

Através destes métodos, será criado um Registro de stakeholders, contendo 

detalhes de identificação (como nome, organização e local), de avaliação (como 

requisitos, expectativas e influência) e de classificação (se é interno ou externo, 

apoiador ou neutro). Como ao longo do projeto ocorrem mudanças, este registro 

deverá sempre ser atualizado e ampliado conforme necessário. 
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2. As orientações da ISO 26000 

A ISO 26000 ressalta que a identificação e o posterior engajamento das 

partes interessadas são fundamentais para a responsabilidade social. Saber quem 

tem interesse nas atividades e nos impactos do projeto permite um melhor 

entendimento de seus impactos e ajuda a identificar a melhor forma de lidar com 

eles. Entretanto, apesar dos diferentes stakeholders auxiliarem a equipe do projeto a 

identificar riscos, impactos e outras partes interessadas, nem sempre eles 

representam as normas e expectativas de comportamento de toda uma sociedade. É 

possível que determinados assuntos, relevantes para a responsabilidade social, não 

sejam levantados por nenhum dos stakeholders consultados. 

A figura abaixo representa estas interações: 

 
Fonte: ISO/DIS 26000: Diretrizes sobre responsabilidade social. p. 27 

Figura 6 - Relação entre a organização, suas partes interessadas e a sociedade 

 

Vale ressaltar ainda que, embora as partes interessadas estejam inseridas na 

sociedade, elas poderão apresentar interesses conflitantes. 
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Recomenda-se, portanto, que as organizações sigam as seguintes práticas: 

 A identificação das partes interessadas; 

 A compreensão e o respeito aos seus interesses e preocupações; 

 O reconhecimento de suas reivindicações e direitos; 

 A consciência de que eles podem afetar significativamente as 

atividades da organização; 

 Avaliar a capacidade de cada stakeholder de estabelecer contato, 

engajar e influenciar a organização; 

 Considerar a relação entre os interesses de diferentes stakeholders, as 

expectativas da sociedade como um todo, o desenvolvimento 

sustentável e as relações das partes interessadas com a organização 

em si; 

 Valorizar os pontos de vista dos stakeholders impactados pelo projeto, 

mesmo que estes não possuam um papel formal ou não estejam 

conscientes de seus interesses nas atividades da organização. 

 

Na identificação das partes interessadas propriamente dita, a ISO 26000 

foca principalmente nas reinvindicações relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável e à responsabilidade social. Entretanto, alerta para o fato de que se 

deve verificar se grupos que representam causas ou partes interessadas 

específicas são representativos e possuem credibilidade.  

Sugere-se então, que as seguintes perguntas sejam feitas durante a 

identificação: 

 Quais obrigações legais existem e quem elas afetam? 

 Quem poderia ser direta ou indiretamente, positivamente ou 

negativamente afetado pelas atividades e decisões da organização? 

 Quem se envolveu anteriormente quando assuntos similares foram 

tratados? 

 Quem poderia auxiliar nas respostas a impactos específicos? 

 Quem poderia ser prejudicado casso deixasse de ser engajado? 

 Quais membros da cadeia de valor serão afetados? 
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3. As etapas da identificação de partes interessadas  

Segundo Nolan (1987 apud Chaves, 2010), a identificação das partes 

interessadas pode ser segregada em três etapas: 

A primeira etapa, identificação do universo de partes interessadas, se inicia 

nos níveis hierárquicos mais altos da organização e vai até o exterior da empresa. 

Porém, é importante olhar não apenas as relações das partes envolvidas, mas 

associar os stakeholders com diversas perspectivas: 

 Quem possui interesse no projeto, em seus processos ou resultados; 

 Quem possui informações ou conhecimentos úteis ao projeto; 

 Quem é funcionalmente responsável pelo projeto e por seu produto; 

 Quem tem autoridade para alocar recursos no projeto; 

 Quem deve ser envolvido por razões políticas. 

Sob esta ótica, o universo interno pode incluir a Equipe do Projeto, os clientes, 

a Alta administração, os Gerentes funcionais, o pessoal administrativo, o pessoal de 

serviços e suporte, e outros gerentes de projeto. Já o universo externo pode incluir 

Agentes econômicos e financeiros, Agências reguladoras, Agências ambientais e 

legais, Público e imprensa, Agentes sociais e culturais, e Fornecedores e 

subcontratados. 

A segunda etapa, avaliação da importância e influência das partes 

interessadas, consiste em analisar cada um dos stakeholders e mensurar sua 

capacidade de influência, seja ela direta (como o controle de recursos críticos) ou 

indireta (atuando como um agente facilitador). 

O poder do stakeholder pode ser avaliado considerando: 

 Posição hierárquica, carisma ou liderança pessoal; 

 Forças, fraquezas e alianças que possui; 

 Os possíveis impactos (positivos ou negativos) que é capaz de causar. 

Já a influência do stakeholder pode ser avaliada considerando: 

 Como ele a exerce em tomadas de decisão; 

 Como ele a exerce na administração de processos; 

 Como ele atua como formados de opinião. 
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A terceira e última etapa, determinação dos interesses e motivações das 

partes interessadas, consiste em analisar os aspectos comportamentais de cada 

indivíduo ou grupo. Deve-se atentar ao fato de que, em alguns casos, interesses 

pessoais ou políticos podem se sobrepor aos interesses do projeto, afetando o grau 

de colaboração obtido. 

Sendo assim, Nolan classifica os stakeholders em quatro categorias, baseado 

no seu grau de interesse e de influência, como mostra a figura abaixo: 

 
Fonte: Gerenciamento da comunicação em projetos 2.ª ed. p. 47 

Figura 7 - Identificação das partes interessadas 

 

 Considerando estas categorias (aliados, membros da rede, bloqueados e 

desaceleradores), o Gerente do Projeto será capaz de definir estratégias de 

atuação, seja maximizando o apoio dos stakeholders favoráveis ou negociando para 

tentar reverter à posição dos stakeholders desfavoráveis. 

 Também é possível considerar dois aspectos adicionais na análise: 

 As prioridades do stakeholder podem ser avaliadas considerando: 

 Se possui foco em custo, prazo ou qualidade; 
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 Se possui interesses pessoais, profissionais ou políticos no projeto; 

 Se possui critérios de sucesso relacionados aos resultados do projeto. 

Já a previsão de comportamento pode ser avaliada considerando: 

 A volatilidade e a uniformidade das decisões tomadas; 

 A reação esperada a eventos futuros; 

 O possível impacto do comportamento no sucesso do projeto. 

 

Após estas três etapas, é construído um registro com todas as informações de 

identificação, avaliação e classificação, que irão embasar as tomadas de decisão 

atuais e futuras. 

 

4. Considerações 

Se retomarmos o assunto apresentado no início do capítulo, levando em conta 

agora negócios sustentáveis e responsáveis, podemos identificar mais 

especificamente na lista de potenciais stakeholders de um projeto: 

 Cidadãos beneficiados pelo produto do projeto, caso este atue sobre 

problemas sociais; 

 Diferentes setores da sociedade, caso o projeto traga inovações 

tecnológicas significativas; 

 Habitantes de uma determinada região, caso o projeto cause impacto 

ambiental; 

 Gestores das organizações responsáveis pelos projetos, já que 

problemas sociais, ambientais ou ligados aos Direitos Humanos geram 

altos custos e impactos negativos na imagem das empresas; 

 Funcionários, clientes ou quaisquer envolvidos que possivelmente 

tenham sofrido assédio ou discriminação por parte de um membro da 

equipe do projeto; 

 Funcionários ao longo da cadeia de valor que não possuam vínculo 

empregatício adequado sejam vítimas de trabalho forçado ou trabalho 

infantil; 

 Sindicatos cujos acordos não estejam sendo respeitados; 
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 Membros da equipe do projeto que não estejam com seus salários ou 

benefícios em dia; 

 Órgãos do governo que percam arrecadação por conta do projeto; 

 Funcionários que estejam para se aposentar ou para serem demitidos; 

 Funcionários de empresas com problemas relacionados à Saúde e 

Segurança no Trabalho; 

 Conselhos regionais que devem fornecer determinadas autorizações; 

 Consumidores sob riscos potenciais decorrentes do produto do projeto; 

 Fornecedores locais, desenvolvidos pela realização do projeto; 

 Organizações não governamentais que defendem interesses 

ambientais, caso o projeto gere impactos na fauna e na flora; 

 Associações e cooperativas que trabalhem com reutilização e 

reciclagem de possíveis resíduos gerados pelo projeto; 

 Habitantes da região, caso o consumo de água e energia do projeto ou 

de seu produto possam comprometer o abastecimento; 

 Fornecedores de serviço de transporte, caso o projeto exija alternativas 

de transporte mais sustentáveis; 

 Membros da cadeia de valor que precisem se adequar às boas práticas 

voltadas à sustentabilidade para se adequar aos requisitos do projeto. 

 

Esta lista, juntamente com o restante do material apresentado ao longo deste 

capítulo, poderá auxiliar as equipes de projeto a identificar os stakeholders de seus 

empreendimentos sob a ótica da sustentabilidade, permitindo um melhor 

levantamento dos riscos envolvidos. 
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RESUMO 

Incorporar a sustentabilidade à cultura organizacional tem se tornado uma prática 

habitual e crescente entre as empresas que pretendem se manter competitivas no 

mercado. O atual cenário econômico instituiu uma necessidade de reestruturação 

por parte das empresas, exigindo uma nova postura empresarial onde é exercida a 

responsabilidade socioambiental corporativa voltada à valorização de questões que 

envolvem sociedade e meio ambiente, indo além dos modelos tradicionais de planos 

de negócio que possuem foco somente na geração de receita. Empresas que não 

aderem aos conceitos de sustentabilidade devem reconhecer um risco adicional 

para seus negócios e projetos, visto que os investidores hoje priorizam os 

investimentos socialmente responsáveis, pois, enxergam neles uma oportunidade de 

geração de valor. Analisando a relevância do tema frente ao desenvolvimento dos 

negócios e projetos e sua perspectiva futura, o presente artigo propõe analisar a 

influência que a sustentabilidade aplicada à cultura organizacional e aos projetos 

desenvolvidos exerce sobre os custos empresariais no que se refere à redução de 

custos e retorno financeiro (geração de lucro).      

  

Palavras-Chave: Sustentabilidade, Custos, Projetos, Risco.  
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ABSTRACT 

Embed sustainability into organizational culture has become a common and 

growing practice among companies seeking to remain competitive in the market . 

The current economic scenario has established a need for restructuring by firms , 

requiring a new approach where business is carried on corporate environmental 

responsibility aimed at increasing issues surrounding society and environment , 

going beyond traditional models of business plans that have focused only in 

generating revenue. Companies that do not adhere to the concepts of sustainability 

must recognize an additional risk to their business and projects , as investors today 

prioritize socially responsible investments , because they see in them an opportunity 

for value creation . Analyzing the relevance of the issue facing the development of 

business and projects and its future prospects , this article aims to analyze the 

influence of sustainability applied to organizational culture and developed projects 

carries on business costs in relation to cost savings and return financial (revenue 

generation). 

 

Keywords:  Sustainability , Cost , Projects, Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

A priorização sobre aspectos estritamente econômicos, antes mais influente no 

planejamento das organizações, vem sendo substituída por uma ideia mais 

abrangente de desenvolvimento sustentável, onde os marcos estabelecidos para o 

crescimento organizacional estão ligados aos esforços despendidos para a redução 

dos impactos causados que são prejudiciais ao meio ambiente.  

A valorização por parte das empresas das questões socioambientais, que vem 

crescendo de modo intenso e acelerado atendendo às novas condições impostas 

pela legislação específica vigente, tem imposto um redirecionamento no que diz 

respeito às responsabilidades corporativas. Esta preocupação não somente 

empresarial, mas mundial, estabeleceu a necessidade da implantação de planos 

estratégicos e programas socioambientais por parte das organizações.  

Com autonomia as organizações e também a sociedade em geral, vêm incluindo 

os conceitos de sustentabilidade em suas culturas habituais, se adaptando à eles e 

oferecendo soluções mais velozes e eficazes e, especialmente, preventivas no que 

se refere ao tripé da sustentabilidade, também chamado Triple Bottom Line que se 

apoia nos critérios sociais, ambientais e econômicos . 

A sustentabilidade é um ponto a ser discutido, de alta relevância e influência para 

as organizações como um todo, englobando todos os setores, ainda que 

determinadas organizações possam sofrer incidência de seus reflexos com mais 

intensidade que outras. O desafio de como suprir as necessidades atuais sem 

colocar em risco a competência das gerações vindouras de satisfazer as suas 

necessidades atinge proporções relevantes de cunho ambiental, social e econômico. 

Porém, este novo cenário não representa somente desafios, mas, também 

oportunidades, perspectivas de mudanças positivas e atrativas para os negócios 

empresariais, até mesmo uma garantia de continuidade para os mesmos.  

Existem várias definições para o desenvolvimento sustentável, sendo que a mais 

comumente adotada é a definição que sobreveio da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento que declara o desenvolvimento sustentável como 

sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades”. 
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Já Silva (2003), afirma que sob a ótica corporativa o desenvolvimento sustentável 

pode ser definido como: “A busca do equilíbrio entre o que é socialmente desejável, 

economicamente viável e ecologicamente sustentável” 

O conceito de desenvolvimento sustentável e suas fundamentações colocam em 

pauta discussões sobre modelos tradicionais de que as empresas se utilizam para 

conduzir seus processos, bem como, de comportamento social, impondo novos 

padrões para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico.  

O mercado financeiro global tem apresentado um cenário curioso e ao mesmo 

tempo provocativo, onde os investidores têm concedido vantagem às organizações 

que assumem caráter de responsabilidade social, sustentável e ao mesmo tempo 

rentável, para realizar seus investimentos. Tais investimentos são designados como 

investimentos socialmente responsáveis (Social Responsible Investment - SRI) que 

baseiam o gerenciamento de seus portfólios na ideia principal de que empresas 

ditas como sustentáveis  porporcionam geração de valor para os investidores e pelo 

fato de tratarem com afinco de questões sociambientais, de ética e governança 

corporativa, estão predispostas a enfrentar riscos desta natureza reduzindo os riscos 

corporativos, fato este que oferece condição mais segura para os acionistas.  

Para que haja uma incidência maior referente ao número de organizações que 

assumem caráter sustentável é necessária uma mudança essencial na cultura, nos 

processos e sistemas que impactam nas decisões empresariais.  

Questões como uma empresa pode ser sustentável sem comprometer seus 

lucros, que estratégias podem ser adotadas e aplicadas com a finalidade de 

alcançar a sustentabilidade, como prover vantagem competitiva com respeito aos 

preceitos de sustentabilidade, devem ser levantadas e avaliadas.  

Embora ainda exista oposição e certa resistência no ambiente corporativo no que 

se refere ao tema sustentabilidade, a implementação de novas diretrizes de caráter 

sustentável nos planos de gestão organizacionais, revela-se um fator cada vez mais 

decisivo para que as empresas se mantenham competitivas no mercado atual e de 

certa forma, um fator gerador de oportunidade de novos e promissores negócios. A 

resistência por parte da grande maioria dos dirigentes das organizações, se alicerça 

no pensamento de que sustentabilidade é sinônimo de fonte geradora de custos e 
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não de lucro e tudo que é empregado não é visto como um investimento.  Uma 

pesquisa efetuada pelo Sebrae, divulga que apenas 46% das micro e pequenas 

empresas brasileiras acreditam que investimentos em sustentabilidade podem gerar 

retornos financeiros. (www.envolverde.com.br)   

O apoio de organizações governamentais é um fato que deve ser considerado 

importante no que tange à divulgação, promoção e regulamentação de aspectos 

sustentáveis, através de definições de padrões sociambientais que vão manter a 

qualidade e o desenvolvimento linear destes aspectos, oferecendo oportunidade de 

melhorias inseridas no ambiente econômico. 

Organizações de cultura mais flexível e aberta já tomaram consciência de que 

sustentabilidade e redução de custos estão intrinsecamente ligadas. Dirigentes 

corporativos que optam por tornar suas organizações sustentáveis, incluem no 

núcleo de seus negócios o que também é denominado de Core Business, práticas 

estratégicas baseadas nos conceitos do tripé da sustentabilidade que impulsionam 

seu crescimento por meio de ações socioambientais e economicamente corretas.  

A premissa associada à redução de custos e crescimento dos lucros é a grande 

responsável pelo motivo pelo qual as organizações estão incorporando aos seus 

planos estratégicos de negócio,  políticas sustentáveis. O motivo pelo qual 

praticamente quase a totalidade do  mais alto escalão executivo da corporação, 

intitulados CEO’s (Chief Executive Officer), empregam capital em sustentabilidade. 

Almeja-se o progresso tanto no fluxo de caixa da organização como também em sua 

estrutura organizacional, com o objetivo de que promovam o retorno financeiro de 

tudo que foi investido.   

  Pesquisam apontam o Brasil como sendo o país com a maior procura por 

serviços de consultoria direcionados à sustentabilidade. Desta forma, fica claro que  

os valores empresariais estão se modificando e tomando outro caminho que 

direciona à responsabilidade socioambiental corporativa e que tem tomado grandes 

proporções quanto a posição de estratégia de negócio.  

Questões sobre como contemplar a sustentabilidade de maneira que produza 

efeitos benéficos visando obter vantagem competitiva, impulsionar as capacidades e 

mitigar os riscos para o futuro, ainda são comuns no meio organizacional que 
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pretende adotar a sustentabilidade em sua cultura. Questionamentos sobre como 

mensurar a autêntica redução de custos através da sustentabilidade, também tem 

sido frequentes. Indicadores são instrumentos que possibilitam monitorar a realidade 

corporativa, demonstrando o momento em que a organização melhor se encontra e 

a direção a qual deve tomar . No caso, indicadores socioambientais baseados nos 

três pilares da sustentabilidade permitem balizar as ações tomadas neste contexto. 

Dar provas concretas, através de dados contábeis, de que projetos sustentáveis são 

um trampolim para aumentar os fluxos de caixa, causaria forte impacto positivo em 

muitos aspectos, muito superiores aos tradicionais.  

Todas as organizações que procuram através de ações sustentáveis,  diminuir 

significativamente seus custos e de modo consequente acabam por dar valor aos 

seus investimentos intangíveis, que por fim se convertem em vantagem competitiva 

de mercado. Grande parte dos projetos sustentáveis não passa por uma avaliação 

de retorno financeiro, nem mesmo básica, sendo esta uma atitude pouco ética e 

clara, mostrando que é cada vez mais comum as empresas adotarem uma imagem 

sustentável para que se mantenham competitivas, porém, que não adota na íntegra 

práticas sustentáveis em suas políticas internas.  

 A gerência estratégica dos custos vai muito além de simplesmente buscar 

meios de redução dos mesmos, realizando ações que concomitantemente melhorem 

a posição da organização perante o mercado. Isso demonstra como é a gestão 

eficaz dos custos, que possui uma visão ampla e voltada também à externalização 

empresarial, visto que o levantamento de informações focado apenas no ambiente 

corporativo interno não garantem dados eficientes para o processo de tomada de 

decisões.  Desta forma, para sustentar com segurança as decisões estratégicas 

referentes aos custos, se mostra necessário gerar dados contábeis suficientes para 

tais.   

Existe ainda uma opinião muito forte e relutante por parte de dirigentes 

corporativos a respeito do comportamento financeiro de investimentos em 

sustentabilidade. Muitos sustentam a ideia de que a realização de projetos 

sustentáveis contribui apenas para a imagem organizacional e que não há como 

quantificar quaisquer recursos direcionados para este fim. Com base neste princípio, 

alguns acreditam que não há como aplicar recursos na melhoria do desempenho 
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socioambiental sem diminuir o valor do investidor, pois, para atender os requisitos e 

padronizações exigidos, é preciso despender recursos extras, elevando os custos, 

inclusive do produto final, fato este que visam como perda de vantagem no mercado 

e principalmente de lucratividade. Especialistas que analisam o setor estão coagindo 

as organizações para tornem públicos, de forma transparente e acessível, seus 

resultados dos retornos financeiros dos investimentos em sustentabilidade.  

Em contrapartida, outros acreditam que despender recursos em função da 

melhoria do desempenho socioambiental, produz efeito positivo nos resultados 

operacionais e contribui para a geração de novas e promissoras oportunidades de 

negócio.  

Na visão sustentável, as organizações que aplicam seus conceitos, possuem 

influentes e impactantes centros de custos, ligados aos aspectos ambientais, com os 

quais têm relação direta e que devem ser considerados no que diz respeito aos 

custos, que são o  consumo de recursos, o gerenciamento de resíduos, e a não 

geração de poluição. Ainda do ponto de vista ambiental, outro aspecto relevante é a 

mitigação do risco com relação a acidentes e passivos ambientais. É importante 

salientar que o desenvolvimento sustentável tem relação direta com os conceitos  de 

qualidade e segurança que influenciam diretamente na imagem corporativa.  

Dentro do contexto trabalhado, o presente artigo propõe a reflexão sobre as 

diversas razões que levam as organizações a investir seus recursos em questões de 

cunho social e ambiental, muito além dos padrões exigidos legalmente, sobre como 

se comportam os investidores perante as organizações sustentáveis inseridas no 

mercado atual e quais as tendências futuras, bem como, sobre qual é o efeito 

causado nestas organizações adeptas de critérios sustentáveis no que tange os 

riscos e o retorno financeiro. 
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2 A SUSTENTABILIDADE E O GERENCIAMENTO DE CUSTOS EM PROJETOS  

Antes de qualquer análise sobre custos e sustentabilidade contemplados em 

um projeto, é necessário compreender adequadamente o conceito dos mesmos. 

O custo é definido como sendo uma aplicação de recursos, sejam eles 

recursos humanos, equipamentos, materiais e insumos, no processo de criação de 

um produto, resultado ou serviço (BARBOSA, 2011). 

Negócios sustentáveis são aqueles em que estão presentes e atuantes as 

competências capazes de criar valor econômico-financeiro sem causar danos ao 

meio ambiente ou a terceiros (ROCHA LOURES, 2008). 

A gestão de projetos sustentáveis é atualmente um tema de grande relevância 

e tem conquistado espaço tanto na sociedade quanto no ambiente organizacional. 

No entanto, esta prática é desconhecida em algumas realidades corporativas.  

O desempenho financeiro e as estimativas de valor são tomados como sendo 

os principais indicadores de sucesso do projeto.  Sendo assim, as organizações 

reconhecem a necessidade de determinar processos formais para gerenciar os 

custos dos projetos.  

As empresas se utilizam das boas práticas de gerenciamento de custos em 

suas organizações, baseadas em uma estimativa de custos estruturada, que permita 

uma ampla avaliação e interpretação dos diferentes cenários de forma a contribuir 

nos processos decisórios e para alcançar níveis de desempenho financeiros mais 

altos. Estes processos permitem às empresas uma melhor possibilidade de resposta 

aos novos padrões de exigência dos projetos, bem como, no retorno financeiro 

esperado. Porém, para se obter uma perspectiva mais concreta sobre os retornos 

que a sustentabilidade proporciona, é necessário avaliar particularmente cada 

projeto no que diz respeito à geração de receita.  

O cenário econômico atual estabeleceu uma necessidade de reestruturação 

da gestão dos custos dos projetos corporativos. A postura empresarial possui outro 

foco, onde existe a mudança de cultura organizacional e evolução da maturidade em 

projetos. A posição das organizações frente ao gerenciamento dos custos em seus 

projetos vem se transformando, de modo que não tratam somente da forma com que 
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manterão os custos dentro do limite das premissas orçamentárias, mas também, é 

dada relevância à garantia de associar os custos ao cumprimento do escopo que 

agora inclui aspectos sustentáveis, para garantir a entrega de valor aos seus clientes 

visando vantagem competitiva e geração de oportunidades.   

Neste caso, atribuiu-se à sustentabilidade a capacidade de atender estes 

requisitos, conceituando-a como uma importante ferramenta de melhorias de fatores 

não estritamente econômicos, mas também, ambientais e sociais, ou seja, um 

negócio vantajoso e de longo prazo às empresas que adotam este sistema. 

Por mais que a gestão de projetos sustentáveis e de seus respectivos custos 

venha conquistando espaço na sociedade e também no âmbito empresarial, 

algumas empresas e gestores ainda não reconhecem ou até mesmo não aceitam 

esta prática de assumir o custo de uma alternativa mais viável.  

O fato é que as decisões tomadas por parte de uma organização em assumir 

caráter sustentável, lhe permite aumentar sua rentabilidade, pois, se torna mais 

competitiva no mercado, ampliando suas oportunidades, melhorando o desempenho 

no que tange a todos os aspectos abordados no ciclo de vida de um projeto, 

principalmente relativo aos custos, devido à melhor aplicabilidade dos recursos nas 

atividades, contribuindo para a multiplicação de ideias e estratégias relacionadas à 

gestão de projetos sustentáveis, bem como, para possibilitar a abertura de futuras 

pesquisas na área que venham servir de complemento para o tema sustentabilidade. 
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7 CONCLUSÃO 

O presente artigo, baseado revisão e sistematização do conhecimento 

existente sobre sustentabilidade aliada ao Gerenciamento de Custos em Projetos, 

demonstrou que a abordagem do retorno financeiro de empresas que empregam 

conceitos sustentáveis em suas políticas organizacionais, bem como, em seus 

projetos, ainda é muito prematuro, não contribuindo em grande escala para a 

propagação do tema no ambiente corporativo e consequentemente, também, para o 

incentivo à adesão da sustentabilidade. O artigo permite ainda, verificar que é muito 

incipiente a utilização de métricas e indicadores de projetos sustentáveis, que 

contribuiriam de forma significativa para que houvesse uma aceitação maior por 

parte dos investidores em organizações com padrões sustentáveis integrados e 

difundiria esta prática de mercado.   

Para Voltolini (2011) planteia-se um grande impasse nas organizações: 

oferecer produto/serviço diferenciado e pautado na sustentabilidade, aos seus 

clientes; dificuldade de mensuração sobre quanto os produtos/serviços sustentáveis 

agregam valor ao negócio.  

No que se refere ao Gerenciamento de Custos, embora exista uma incidência 

significativa de empresas adotando políticas sustentáveis em suas organizações, 

com o intuito de se tornarem mais competitivas e atenderem às exigências do 

mercado, sendo respectivamente mais rentáveis, grandes impasses ainda são 

colocados aos gestores que desejam inseri-la em seus negócios. Percebe-se o 

paradoxo entre a busca pela sustentabilidade sem que haja o comprometimento nos 

lucros da empresa. É uma procura constante para crescer mais, consumindo menos 

recursos. Neste contexto o paradigma econômico que rege as empresas há 

décadas, lucro versus custo, começa a ser questionado sob o novo olhar da 

sustentabilidade (LOURES, 2008).  

Não existem hoje parâmetros bem definidos para o tema, nem um consenso 

sobre indicadores de viabilidade econômico-social-ambiental de projetos, situação 

que dificulta o processo decisório tanto por parte do empreendedor quanto por parte 

do cliente. Os retornos financeiros gerados pelos projetos sustentáveis devem ser 

utilizados pelas organizações para divulgação, com o objetivo de ampliar o 
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conhecimento sobre os benefícios dos investimentos sustentáveis e mostrar a 

investidores e analistas que projetos sustentáveis contribuem para a redução de 

custos e aumento da lucratividade, instigando a maior participação no que tange a 

sustentabilidade. 

Todas as dificuldades apresentadas só poderão ser mitigadas com a ação de 

líderes responsáveis, comprometidos com a transparência e clareza das 

informações disponibilizadas, com a criação de ambientes que incentivem a 

definição de projetos sustentáveis, com a prestação de contas regular sobre o 

impacto gerado nos negócios e com a gestão de custos adequada e que garanta a 

recompensa dos investimentos realizados, trazendo o retorno desejado.  
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