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Resumo 

A iniciativa privada e a estrutura pública têm elaborado estratégias de 
sustentabilidade para integrar aos processos de negócios e utilizam ferramentas 
de avaliação de desempenho para verificar o nível de inserção dos conceitos na 
sua forma de gestão com o objetivo de associar produtividade e desenvolvimento 
sustentável. Nesse cenário, as empresas precisam dispor de instrumentos de 
gestão e de avaliação de desempenho em sustentabilidade para comunicar às 
partes interessadas os resultados alcançados e os entes públicos devem ser 
atores protagonistas. A Itaipu Binacional possui na descrição da sua visão 
empresarial a intenção de tornar-se líder mundial em práticas de sustentabilidade. 
Para alcançar a visão, criou um Sistema de Gestão da Sustentabilidade (SGS), 
constituído de princípios e valores, que, contudo, não tem indicadores de 
desempenho em sustentabilidade para mensurar e monitorar resultados. O 
objetivo desta pesquisa é a estruturação de um processo de gestão e relato às 
partes interessadas que integre a avaliação de desempenho em sustentabilidade 
das suas unidades organizacionais, o estímulo à cultura e o reconhecimento de 
práticas sustentáveis a partir de uma certificação interna chamada Selo Itaipu de 
Sustentabilidade. Para a elaboração deste trabalho, uma pesquisa-ação foi 
realizada, contendo características qualitativas e quantitativas. Inicialmente, 
comparou-se as metodologias consolidadas de avaliação de desempenho em 
sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE) e da 
International Hydropower Association (IHA) com a Política de Sustentabilidade da 
empresa. Esta proposta foi apresentada a analistas e especialistas em gestão de 
processos para coleta de percepções. Como principais resultados, identificou-se 
que as abordagens possuem pontos de convergência e lacunas e também que há 
aspectos de sustentabilidade não contemplados pela política de sustentabilidade 
da organização. Esses elementos contribuíram para o desenvolvimento do Selo 
Itaipu de Sustentabilidade, seu processo de avaliação e governança, requisitos, 
indicadores e sistema de pontuação. A fase de coleta de percepções observou 
que a proposta ainda precisa de ajustes na redação, na pontuação de alguns 
critérios e nos requisitos. Além disso, o ambiente interno precisa ser previamente 
preparado, mas há possibilidades de implementação tendo em vista a visão 
empresarial estabelecida e a ausência de metodologia que avalie o desempenho 
das áreas da entidade. O Selo Itaipu de Sustentabilidade é abrangente, pois 
propõem a utilização de indicadores que verificam o desempenho de aspectos de 
sustentabilidade que outras abordagens não consideram, inclusive relacionados 
a questões culturais e comportamentais. Suas medições seguem as principais 
tendências estudadas e exige que resultados mínimos sejam alcançados, não se 
limitando à existência de práticas. Outra exigência é que as três dimensões da 
sustentabilidade sejam contempladas simultaneamente, não havendo priorização 
de uma em detrimento de outra. A estrutura é flexível e pode ser adaptada para 
que a Itaipu alcance desempenho superior nas metodologias de avaliação de 
desempenho em sustentabilidade.   

Palavras-chave: Selo de Sustentabilidade, Desempenho em 
sustentabilidade, Gestão da sustentabilidade, Certificação interna.  

 



 

Abstract 

Private and public infrastructure have elaborated strategies to integrate 
sustainability into business processes and use performance assessment tools to 
check the level of integration of concepts in their management approach in order 
to associate productivity and sustainable development. In this scenario, 
companies need to have management tools and assessment of sustainability 
performance to communicate to stakeholders the results achieved – in this case, 
public institutions should be key actors. Itaipu Binacional’s vision statement has 
the intention to become the world’s leader in sustainability practices. To achieve 
the vision statement, the company has created a Sustainability Management 
System (SMS), consisting of principles and values, which, however, has no 
sustainability indicators to measure and monitor results. The objective of this 
research is to structure a management process of reporting to stakeholders, which 
would integrate the performance evaluation of sustainability of its organizational 
units, stimulate culture and recognition of sustainable practices from an internal 
certification called Itaipu Seal of Sustainability. For the preparation of this work, an 
Action Research was conducted, containing qualitative and quantitative 
characteristics. Initially, three consolidated performance evaluation methodologies 
in sustainability were compared to Itaipu’s Sustainability Policy: the Global 
Reporting Initiative (GRI), the Corporate Sustainability Index of the São Paulo 
Stock Exchange (ISE) and the International Hydropower Association (IHA). This 
proposal was presented to analysts and process management experts to collect 
perceptions. As main results, it was found that the approaches have points of 
convergence and gaps and also that there are sustainability issues not covered by 
the organization's sustainability policy. These elements contributed to the 
development of Itaipu Seal of Sustainability, its evaluation and governance, 
standards, indicators and scoring system. The perceptions collection phase noted 
that the proposal still needs some adjustments in indicators description, some 
criteria punctuation and requirements. Furthermore, the internal environment must 
be prepared in advance, but there are implementation possibilities in order to set 
corporate vision statement because of the absence of a methodology to evaluate 
the performance of the organizational units. The Itaipu Seal of Sustainability is 
comprehensive, for proposing the use of indicators that verify the performance of 
sustainability aspects that other approaches do not consider, including some 
related to cultural and behavioral aspects. Its measurements follows the main 
trends studied and requires that minimal results are achieved, and it is not limited 
to the existence of practices. Another requirement is that the three dimensions of 
sustainability are simultaneously considered, without prioritizing one over another. 
The structure is flexible and can be adapted to Itaipu so it can reach superior 
performance in sustainability assessment methodologies. 

Key-words: Seal of Sustainability, Sustainability Performance, Sustainability 
Management, Internal Certification. 
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1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A administração pública e suas instituições têm elaborado estratégias de 

sustentabilidade para integrar aos processos de negócios. Segundo Dias Filho (2007), 

os órgãos públicos têm participado de um movimento para fortalecimento da cultura 

da sustentabilidade, com base em uma espécie de contrato com a sociedade em que 

estão inseridos para atender aos anseios dos seus membros de colocar em prática 

iniciativas ligadas aos temas que garantem a sustentação da vida.  

Para Boff (2007), a organização pública que apresenta conduta divergente do 

meio em que atua pode colocar em risco a sua legitimidade visto que se espera dela 

a aceitação de padrões já estabelecidos e legitimados. Ribeiro et al. (2008) afirmam 

que as instituições públicas, por seus efeitos e influências sobre a sociedade, são 

demandadas a realizar ações exemplares e contribuem para reforçar este importante 

papel dos órgãos de governo.  

A fim de deixar claro para os cidadãos e para os demais stakeholders como o 

desempenho em sustentabilidade tem sido monitorado e avaliado, indicadores de 

sustentabilidade têm sido amplamente utilizados por tornarem as iniciativas 

empresariais tangíveis e, além disso, foram desenvolvidos e legitimados 

anteriormente, não havendo necessidade de construí-los, mas adaptá-los, e por 

facilitarem a comparação com outras empresas. 

Os padrões de sustentabilidade servem como referência para que o 

planejamento estratégico configure direcionamentos visando o sucesso da gestão e 

também apresentam práticas alternativas de gerenciamento que contribuem para a 

entrega de resultados desejados e para a modificação do comportamento das 

empresas com relação aos efeitos que elas produzem nas diferentes dimensões da 

sustentabilidade. 

A integração da sustentabilidade na estratégia do setor público reforça as 

contribuições ao desenvolvimento do país em direção à formação de uma sociedade 

mais justa e melhor regulada, à simplificação dos procedimentos administrativos e à 

adoção de boas práticas de gestão e comunicação. Para verificar a efetividade da 

estratégia, há a necessidade de mensurar o desempenho a partir de ferramentas de 

avaliação, que geram informações para o sistema de planejamento, de 
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reconhecimento e recompensa, de comunicação com as partes interessadas e de 

aprendizagem organizacional.  

De acordo com Jarrar e Schiuma (2007), para que empresas do setor público 

aumentem a eficiência e o desempenho qualitativo e quantitativo de suas iniciativas, 

elas devem combinar os sistemas de medição de performance vigentes com novas 

abordagens, que divulgam o desempenho qualitativo e quantitativo e a produção do 

capital intelectual,  adaptando-se às exigências da sociedade.  

O fato das corporações estatais serem estabelecidas para atender a interesses 

públicos, tem o compromisso implícito de que sejam abertas e transparentes em sua 

gestão. Desse modo, torna-se relevante divulgar o seu desempenho ambiental, social 

e econômico aos públicos interessados a fim de permitir o acompanhamento do 

desempenho sustentável da empresa. 

De acordo com Nogueiro e Ramos (2009), as ferramentas de avaliação do 

desempenho em sustentabilidade possibilitam verificar a inserção dos conceitos de 

sustentabilidade nos processos e se o serviço público consegue alcançar elevada 

produtividade, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável.  

Para Walker e Brammer (2012), o setor governamental representa uma parcela 

considerável da economia, cerca de 40% das atividades mundiais de acordo com Ball 

et al. (2009), e por essa razão os entes públicos devem ser atores protagonistas no 

desenvolvimento de mecanismos de competitividade e de sustentabilidade.  

A Itaipu Binacional é uma pessoa jurídica do campo do direito internacional 

público em virtude de sua criação ter sido por um Tratado entre Brasil e Paraguai. 

Como entidade pública de Estado, conforme Bresser Pereira (1998), ela deve ser 

eficiente e responder aos cidadãos, brasileiros e paraguaios. Deve agir em parceria 

com as sociedades dessas duas nações e de acordo com os seus anseios.  

Como entidade estatal não deve agir apenas com a técnica dos empregados 

de seu corpo funcional. Deve também estar orientada para a promoção da capacidade 

de desenvolvimento, reduzindo o teor paternalista (aquele que apenas preocupa-se 

em proteger e não oferece meios para progredir), tornando-se competitiva e contando 

com a contribuição de indivíduos conscientes e de instituições de interesses coletivos.  

Por isso, não pode ser indiferente às essas sociedades, tendo o dever de criar 

instrumentos que possibilitem a participação de seus cidadãos e que possam gerar 
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benefícios não apenas para a organização, mas também para a sociedade da qual faz 

parte, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável e competitivo. 

Essas contribuições podem ser percebidas na descrição da visão empresarial, 

que propõe que a Itaipu Binacional consolide-se “como a geradora de energia limpa e 

renovável com melhor desempenho operativo e as melhores práticas de 

sustentabilidade do mundo, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a 

integração regional”.  

Para concretizá-la, a empresa adotou um novo modelo de gestão voltado à 

sustentabilidade em seu mais amplo sentido, criando o Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade (SGS). No entanto, observa-se que o SGS limitou-se a estabelecer 

princípios e valores, sendo que não foi institucionalizado um processo com 

indicadores de desempenho em sustentabilidade para mensurar e monitorar 

resultados. 

Diante disso, esta pesquisa pretende contribuir na elaboração de uma proposta 

que responda ao seguinte questionamento: Como a Itaipu Binacional pode 

estruturar um processo de gestão e relato às partes interessadas que integre a 

avaliação de desempenho em sustentabilidade das suas unidades 

organizacionais, o estímulo à cultura da sustentabilidade e o reconhecimento 

de práticas sustentáveis?  

A resposta poderá ser elaborada a partir de um estudo integrado dos temas: 

Governança Corporativa, Desenvolvimento Sustentável, Instrumentos de Avaliação 

de Desempenho em Sustentabilidade e Selos, Certificados e Rotulagens.  

O Selo Itaipu de Sustentabilidade é abrangente e propõem a utilização de 

indicadores que verificam o desempenho de aspectos de sustentabilidade, inclusive 

relacionados a questões culturais e comportamentais, que não foram encontrados em 

outras abordagens. 

As medições estão alinhadas às principais tendências estudadas e exige que 

resultados mínimos sejam alcançados, não se limitando à existência de práticas, e 

exigindo que as três dimensões da sustentabilidade sejam contempladas 

simultaneamente, não havendo priorização de uma em detrimento de outra.  

A estrutura é flexível e pode ser adaptada para que a Itaipu alcance 

desempenho superior nas metodologias de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade. 
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A proposta do Selo Itaipu de Sustentabilidade materializa a importância do tema 

para a instituição, pois além de se tratar de uma oportunidade de aprimoramento da 

gestão sustentável da Itaipu Binacional, também poderá servir de modelo a outras 

empresas similares, alinhando-se às linhas de pesquisa do Mestrado Profissional em 

Governança e Sustentabilidade. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Geral  

Propor a criação do Selo Itaipu de Sustentabilidade como um processo de avaliação 

de desempenho em sustentabilidade das unidades organizacionais brasileiras da 

Itaipu Binacional.  

 

Específicos 

- Comparar os princípios da política de sustentabilidade da Itaipu Binacional com os 

conteúdos correlatos de metodologias consolidadas de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade. 

- Desenvolver um processo de gestão e relato às partes interessadas que considere 

as melhores práticas das plataformas de sustentabilidade para operacionalizar a 

avaliação de desempenho e o estímulo à cultura da sustentabilidade. 

- Coletar percepções sobre a proposta do Selo Itaipu de Sustentabilidade como um 

processo de gestão e relato.  

 

 

 

 

1.2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 
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Este trabalho foi composto por cinco capítulos, apêndices e anexo. No primeiro 

capítulo foram descritos a introdução, a contextualização do problema e da justificativa, 

além dos objetivos geral e específicos.  

No capítulo 2, é apresentada a revisão bibliográfica, onde o conteúdo tem como 

principais referências governança corporativa, desenvolvimento sustentável, 

instrumentos de avaliação de desempenho em sustentabilidade e selos, certificados 

e rotulagens.  

No capítulo 3, estão relatadas a metodologia adotada nesta pesquisa, as fases 

e os instrumentos de coleta e tratamento de dados. O capítulo 4 apresenta os 

resultados obtidos e as discussões decorrentes deles. Por último, no capítulo 5, as 

considerações finais são elencadas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão da bibliografia, apresentada a seguir, relaciona os conceitos que 

estão ligados aos objetivos deste trabalho e que contribuíram para fundamentar a 

proposta resultante da pesquisa, iniciando com a governança corporativa, a gestão de 

interesses múltiplos, que levou o desenvolvimento sustentável até as corporações, 

passando pela gestão e mensuração da sustentabilidade empresarial e pelos 

sistemas de selos, rotulagens e certificações até chegar ao produto técnico de 

avaliação de contribuições ao desenvolvimento sustentável próprio para a Itaipu 

Binacional.  

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E SEUS VALORES 

 

A força e a influência das corporações, o controle acionário mutável e disperso 

e a perda das funções essenciais da propriedade provocaram frequentes divergências 

de interesses entre proprietários e acionistas e também entre os acionistas 

majoritários e minoritários, conhecidas como conflitos de agência.  

Diante dessas situações é que, de acordo com Blair (1999), as organizações 

estabeleceram processos para adequar os interesses em conflito entre os acionistas 

das empresas e os dirigentes de alto nível. Além de buscar a redução dos conflitos de 

interesses nos relacionamentos entre os stakeholders, a governança corporativa, 

segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2003), tem a 

finalidade de elevar o valor da organização, facilitar seu acesso aos recursos 

financeiros e cooperar para sua perenidade. 

A estrutura de governança em grandes empresas geralmente é composta pelos 

proprietários, o conselho de administração e a diretoria executiva. Os proprietários são 

os outorgantes de poder, provedores de recursos e direcionadores de orientações 

para os negócios, sobre as quais há expectativas de resultados. O Conselho de 

Administração, com poderes delegados pela Assembléia Geral, é o defensor dos 
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interesses dos acionistas e zela pelos valores corporativos. A Direção Executiva 

realiza as diretrizes de negócios e é responsável pelo retorno ao capital investido. 

O Conselho de Administração tem a função de ligar Propriedade e Direção 

Executiva, gerindo riscos e conflitos de agência. Como forma de se comprometer com 

a gestão, ele indica diretrizes e políticas corporativas que devem ser elaboradas pela 

Diretoria Executiva, alinhadas às crenças, valores e propósitos da organização, para 

avaliar se contribuirão com impactos nos resultados de curto e longo prazo.  

A Diretoria Executiva deve preparar relatórios de desempenho, confiáveis e 

oportunos, para auxiliar o Conselho de Administração no monitoramento dos objetivos 

e resultados operacionais traçados. É o órgão responsável pelas iniciativas que 

movimentam a empresa e as unidades de negócios, implementando as diretrizes e as 

políticas que buscam realizar os grandes propósitos organizacionais. 

 As boas práticas de governança corporativa, de acordo com Andrade e 

Rossetti (2014), são estruturadas a partir de quatro valores:  

a) senso de justiça (fairness), que trata os acionistas em condições de equidade, 

respeitando aos direitos dos minoritários, participação equânime com a dos 

majoritários, tanto na geração de valor à empresa quanto nos resultados das 

operações, além de possibilitar-lhes presença ativa nas assembleias;  

b) transparência (disclosure): informações de alta relevância, que abordam os 

impactos, os riscos e as oportunidades, são colocadas à disposição dos interessados;  

c) prestação responsável de contas (accountability): as informações são 

apresentadas com base em melhores práticas e em conformidade com metodologias 

contábeis e de auditoria elevando a confiança; e, 

d) conformidade (compliance): atendimento às leis, normativos e normas 

reguladoras, além do estatuto social e regimentos internos.  

 

2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR PÚBLICO 

 

De acordo com Boland e Fowler (2000), as organizações públicas usualmente 

buscam realizar objetivos políticos e sociais em vez de atividades com objetivos 

comerciais ou que visem a maximização do lucro. Para Nogueiro e Ramos (2014), 
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espera-se que os órgãos públicos tenham uma gestão aberta e transparente para 

responder às exigências da sociedade. As demandas incluem um serviço público 

sustentável com perfil de alta produtividade, mostrando eficiência e eficácia nas suas 

atividades.  

Segundo Jarrar e Schiuma (2007), a produtividade e a satisfação do usuário 

deveriam ser os critérios para gerar valor ao serviço público e para justificar a sua 

existência. Trata-se de um grande desafio, pois, conforme relatam Ramos et al. (2007), 

as organizações públicas desconhecem os impactos ambientais de seus serviços e o 

setor não leva em consideração os resultados de produtividade e os próprios 

problemas, incluindo os ambientais, além de negligenciar ou omitir avaliações de 

desempenho.  

Mendes et al. (2012) explicitam que esses problemas desvalorizaram o 

conceito da missão de um serviço público, levando a população em geral a reclamar 

dos serviços. Além disso, o setor público de vários países tem enfrentado outras 

pressões comuns, como estruturas organizacionais centralizadas e burocratizadas, 

processos de tomada de decisão complexos, dificuldade em competir, limitações 

orçamentais, mudanças culturais, sociais e de expectativas da sociedade, mudanças 

tecnológicas constantes e velozes, bem como a necessidade de comunicar-se com 

as partes interessadas.  

De acordo com Brammer e Walker (2011), essas dificuldades criaram a 

necessidade das empresas do setor público de estabelecer estruturas de governança 

corporativa que incluíssem estratégias de sustentabilidade nos processos 

corporativos.  

As iniciativas centraram-se inicialmente nos aspectos ambientais e, embora os 

entes públicos e os governos estejam fazendo esforços para mensurar o desempenho 

de seus serviços, Lundberg et al. (2009) reconhecem que a avaliação de desempenho 

de todas as dimensões da sustentabilidade seria um importante instrumento que 

permitiria avaliar a eficácia e a integração dos temas aos sistemas de gestão das 

empresas.  

Um fator de relevância para as organizações públicas é o sistema de gestão, 

que, para Ramos (2004), deve ser altamente eficaz, pois os riscos relacionados à 

realização dos serviços públicos trazem implicações distintas de acordo com os 

resultados: se obtiver sucesso, a compensação é pouco expressiva; por outro lado, 
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se houver maus resultados, a punição é mais severa do que seria se fosse no setor 

privado.  

Tendo em vista a proximidade do usuário com o prestador de serviços, diferente 

da relação entre um cliente e um fabricante de produto, uma avaliação de qualidade 

e de impactos pode ser mais fácil no caso dos serviços.  

O setor público pode ser caracterizado por sua essência de prestador de 

serviços e, por isso, a qualidade de suas atividades provocam efeitos na credibilidade 

da governança, gerando pressões nos processos de tomada de decisão que podem 

questionar a manutenção da estrutura ou requerer melhorias na sua forma de gestão 

(MONTESINOS; BRUSCA, 2009).  

Para Domingues et al. (2015) sistemas de gestão da sustentabilidade podem 

ser usados para apresentar informações relevantes e o desempenho empresarial para 

as partes interessadas, incentivando-as a contribuir para o aprimoramento da 

performance da organização.  

Isso reforça a importância de se conhecer os diferentes grupos de interesse do 

negócio, incluindo as autoridades nacionais e regionais, comunidades locais e 

cidadãos, organizações não-governamentais, empresas, universidades e todas as 

instituições afetadas pelo serviço. Para Campos (2003), o foco preliminar da 

governança deve ser a relação entre os objetivos das empresas e as demandas e 

direitos dos stakeholders, também conhecidos como grupos de interesses. 

 

2.3 GRUPOS DE INTERESSE: SHAREHOLDERS E STAKEHOLDERS  

 

É importante observar que a governança corporativa e os grupos de interesse 

nos setores públicos e privados apresentam algumas diferenças que vão além do 

prisma conceitual e podem ser percebidas com a adoção de boas práticas de acordo 

com os objetivos de cada um (Rodrigues, 2010). Uma das diferenças está na 

prestação de contas. No setor privado, as contas e resultados são prestados aos 

sócios e aos clientes, enquanto que no âmbito público as contas são disponibilizadas 

aos diversos stakeholders, com interesses legítimos, mesmo que não tenham direito 

de propriedade, tais como ministros, cidadãos e público em geral. 
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Outra diferença, segundo Marques (2007), está na gestão, que, no setor 

privado, busca tornar o negócio competitivo e no setor público há a intenção de 

combinar um conjunto de processos que assegurem a eficácia e a prestação de contas 

das instituições públicas.  

Já para Kickert (1997) a governança pública tem a necessidade de avançar em 

questões de eficiência e eficácia e a interação com os contextos político e social deve 

ser legitimada, enquanto que o foco do âmbito privado está no valor de mercado. 

No entanto, também são encontradas algumas importantes semelhanças entre 

a governança corporativa de corporações públicas e privadas que afetam diretamente 

as partes interessadas. Para Kissler e Heidemann (2006), todos os grupos de 

interesse devem ser partícipes da governança e da gestão das empresas, pois uma 

ação conjunta entre os atores contribui para a elaboração de soluções inovadoras 

para problemas sociais comuns e para a criação de possibilidades de um futuro 

sustentável para todos.  

 Por isso, a inclusão de interesses múltiplos de outras partes interessadas, deve 

estar em alinhamento aos propósitos de retorno dos proprietários e de eficácia e 

transparência dos órgãos públicos.  

O monitoramento do desempenho deve ser crucial, pois a Diretoria Executiva 

poderá alegar que a performance desejada não foi alcançada pela ampliação dos 

objetivos organizacionais ou pela dificuldade de conciliar múltiplos interesses, para 

não transparecer eventuais falhas na gestão. Além de considerar os interesses de 

todos os stakeholders, deve-se utilizar critérios para ampliar pontos de convergência 

e ou reduzir conflitos de interesses.  

O conceito de stakeholders define as partes que possuem algum interesse 

legítimo em uma determinada empresa ou que sejam ou possam ser afetados pelas 

ações e resultados dela.  Os stakeholders podem ser classificados da seguinte 

maneira: a) shareholders: proprietários, acionistas e investidores; b) stakeholders 

internos: diretamente envolvidos com o monitoramento e geração de resultados; c) 

externos: compõem a cadeia de negócios das companhias; e d) entorno: são os 

participantes que não estão nas cadeias de geração de valor, mas são afetados pelas 

tomadas de decisão e pelos objetivos das empresas e suportam o seu 

desenvolvimento sustentável (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  
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Os shareholders caracterizam as pessoas que assumem o risco de se envolver 

e coparticipar do mundo corporativo como proprietários. A empresa orientada pelos 

interesses dos shareholders toma decisões focando os interesses dos proprietários 

de modo a remunerá-los em condições mais vantajosas que outras alternativas de 

alocação de recursos. Seguindo o registro de Silveira (2004), os acionistas são os 

stakeholders que possuem mais riscos e menos direitos legais em relação à 

organização e por isso as decisões devem ser tomadas em seu favor. 

Esse modelo de governança corporativa, orientada para os shareholders, tende 

a ser enfatizada nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá e busca a proteção aos 

acionistas contra os oportunismos dos gestores e aos desejos de outras partes 

interessadas (BABIC, 2003). 

No Japão e em alguns países da Europa e da América Latina pratica-se a 

abordagem de governança corporativa orientada para os interesses dos stakeholders, 

que é constituída de uma lista mais ampla de todos que têm interesses legítimos na 

organização. Esta realidade tem sido extensivamente disseminada, pois considera as 

duas orientações (shareholders e stakeholders) quanto aos objetivos corporativos, 

além de buscar salvaguardas legais para interesses internos e externos às operações 

(BABIC, 2003). 

A orientação voltada para os shareholders entendem que eles são prioritários, 

pois são eles os agentes que assumem os riscos inerentes aos negócios, aos custos 

de agências, ao não cumprimento das obrigações assumidas com os outros 

stakeholders, que podem inclusive requerer falência, além dos riscos de se alocar 

investimentos em uma empresa que não apresenta os melhores resultados 

econômico-financeiros, obtendo retornos abaixo do que receberia caso investisse em 

outra empresa, por exemplo. 

Os resultados inferiores aos esperados pelos investidores gera desinteresse 

pela continuidade dos investimentos e os danos são estendidos a todos os 

stakeholders. A lógica predominante neste caso é a de que o bem estar coletivo pode 

ser mais bem produzido quando os agentes econômicos buscam a maximização dos 

seus próprios interesses, pois estariam contribuindo para o crescimento econômico e 

para a inclusão socioeconômica com a geração de emprego e renda, coincidindo com 

os objetivos essenciais das políticas públicas.  
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Desse modo, o entendimento é que os investimentos no setor privado resultam 

em valor para a sociedade com o estímulo ao espírito empreendedor, à iniciativa, à 

inovação e à geração de riqueza e tornando-se, por isso, o retorno ao investidor 

relevante para que esses ganhos coletivos tenham continuidade.  

Na esfera pública, Bresser Pereira (1998) diz que os recursos asseguram a 

disponibilidade de investimentos em políticas públicas, sejam em novas políticas ou 

nas que já estão em andamento. Também contribuem para a capacidade máxima da 

gestão, tornando as instituições públicas mais eficazes e com mecanismos suficientes 

para tornar realidade as decisões e para colaborar com normas e valores de uma 

sociedade democrática e justa.  

A governança orientada para os stakeholders não questiona a legitimidade dos 

investidores, mas complementa que as corporações acumulam ganhos quando 

consideram questões econômico-financeiras, ambientais e sociais propostas pelos 

outros stakeholders, como, por exemplo, a elevação do valor de mercado da 

organização decorrente de sua boa imagem e reputação. É uma proposição de que o 

máximo retorno total no longo prazo ao shareholder, até determinado limite, está 

diretamente relacionado ao atendimento dos interesses de outros stakeholders 

(FREEMAN; McVEA, 2005). 

A imagem e a reputação empresariais são construídas e reforçadas com o 

amplo apoio de stakeholders, que monitoram o uso dos recursos, a qualidade do meio 

ambiente, as condições de trabalho, os padrões de justiça praticados e os riscos aos 

quais a organização está exposta.  

Essa forma de gestão multi-inclusiva, suportadas no conceito-base do triple 

bottom line, está cada vez mais sendo difundida nos mercados de capitais, como uma 

resposta às cobranças de ativistas e para reconhecer e legitimar a empresa que busca 

permanecer saudável nas cadeias de negócio em que atua (CLAESSENS; FAN, 1996). 

Comumente têm sido divulgados balanços contábeis e socioambientais de 

grandes empresas que revelam as preocupações e os riscos considerados pela 

governança corporativa, tornando pública a gestão de temas que podem acarretar 

altos impactos no longo prazo e que minimizam a ocorrência de externalidades 

negativas. Trata-se de uma abordagem comprometida com a sobrevivência, o 

crescimento e a perenidade organizacional. 
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Neste modelo, os conselhos de administração e outros órgãos de governança 

são acompanhados e avaliados com base no desempenho e na eficácia da estratégia 

e dos objetivos institucionais que criam condições de sustentação e continuidade da 

companhia.  

Embora transmita a impressão de que limita o poder das empresas, a 

orientação para o stakeholders converge os interesses para gerar valor e resultados 

positivos que beneficiarão principalmente os proprietários. Assim como não existem 

negócios sem os recursos dos shareholders, também não há negócios sem 

funcionários, fornecedores, clientes, atores públicos, recursos naturais e sem o aval 

das comunidades do entorno (PRADO; VILELA, 2013).  

Tendo em vista que bons resultados econômico-financeiros, sociais e 

ambientais sustentam o objetivo máximo das empresas, que é a perenidade, e que 

eles são frutos de intensas contribuições de múltiplos stakeholders, percebe-se o 

fortalecimento de uma pressão para que haja uma distribuição maior dessa riqueza 

passiva. As corporações que negligenciarem esses interesses vão falhar e a 

tendência será o declínio. 

 

2.4 OS MÚLTIPLOS INTERESSES DAS DIVERSAS PARTES INTERESSADAS 

 

O ativismo por melhores práticas de governança surgiu com os conflitos de 

agência. As grandes massas de acionistas outorgam à Diretoria Executiva a 

responsabilidade de atender aos seus interesses de máxima riqueza e valor dos 

investimentos. Os executivos outorgados podem ter interesses desalinhados aos dos 

acionistas como status, altas remunerações, crescimento de curto prazo em vez de 

sustentado no longo prazo (DE BENEDICTO et al., 2008).  

Os conflitos de interesses são ocasionados pela inexistência de contratos 

completos e pela inexistência de agentes perfeitos. Com isso, os custos de 

agenciamento para sistematizar uma estrutura que permita aos acionistas controlar a 

gestão e minimizar o oportunismo dos gestores são necessários para lidar com as 

situações que envolvem contratos incompletos e comportamentos imperfeitos 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  
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São exemplos de custos que podem ser atribuídos ao oportunismo dos 

gestores os ligados aos benefícios e remunerações exorbitantes e autoconcedidos; a 

resistência de iniciativas favoráveis aos acionistas, mas que podem causar riscos às 

posições ocupadas pelos executivos tais como aquisições, fusões, liquidação; a 

implementação de estratégias que reduzem os riscos e também os ganhos da direção 

executiva (MONKS, 1998). 

Os custos que envolvem os acionistas são o estabelecimento de processo de 

monitoramento dos executores; a sistematização e manutenção de estruturas 

complexas de informações gerenciais e os elevados incentivos e recompensas 

financeiros para alinhamento dos interesses. Um dos conflitos de interesse mais 

comum é a preferência por metas de curto prazo que os executivos possuem 

diferentemente das visadas pelo Conselho de Administração que buscam, no longo 

prazo, a continuidade da organização.  

Para a manutenção da independência do Conselho de Administração, o 

presidente (Chairman) e o executivo-chefe (CEO) não podem acumular os dois cargos, 

pois as tarefas são diversas e podem gerar conflitos: o CEO é responsável pela gestão 

da companhia e o presidente do Conselho de Administração lidera o colegiado que é 

responsável por monitorar e avaliar o desempenho da gestão. Essa segregação de 

funções é decisiva para as boas práticas de governança (JONES; POLLITT, 2003). 

O estudo de Yermack (1996) constatou que, nas corporações em que havia 

acúmulo de cargo, os postos de Chairman e do CEO eram ocupados pela mesma 

pessoa, os conflitos de agência eram maiores. Outra evidência que reconhece a 

importância da separação de funções foi o estudo de Brown e Caylor (2004), que 

comprovou que as empresas com cargos de executivo-chefe e presidente de 

Conselho exercidos por pessoas distintas possuem maior valor de mercado dentre as 

companhias avaliadas por agência de rating corporativo. 

A constituição dos Conselhos de Administração é outro ponto que carece de 

atenção. O Conselho que apresenta uniformidade tende a reduzir a qualidade e a 

diversidade das discussões, o que pode ocasionar desperdício de oportunidades e 

falhas no atendimento dos múltiplos interesses. Os questionamentos e a variedade 

dos debates podem enriquecer as perspectivas da administração (DALTON; DAILY, 

2000). 
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Por isso, é recomendável que as empresas tenham conselheiros com 

conhecimentos e experiências condizentes com a estratégia empresarial. As 

habilidades devem ser complementares entre si, para que possam aconselhar com 

ponderação e, quando necessário, estimular a reflexão do executivo principal. Quanto 

antes os conselheiros contribuírem com a identificação de problemas, riscos, impactos 

e soluções, melhor será para a atuação os gestores e para as expectativas dos 

acionistas.  

A conciliação dos múltiplos interesses, apesar de apresentar complexidade na 

gestão, contribui para reduzir riscos empresariais e para fortalecer a imagem e a 

reputação da organização, elevando o seu valor de mercado. A empresa terá mais 

probabilidade de crescer, gerar empregos e proteger o meio ambiente ao mesmo 

tempo em que amplia o retorno dos investimentos realizados pelos shareholders, 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento sustentável (JENSEN, 2001). 

O escopo da boa governança tem alinhado os objetivos empresariais aos da 

sociedade em geral, provocando mudanças nas relações. Uma das motivações mais 

fortes para essas mudanças são as exigências de ativistas de causas sociais e 

ambientais, além do mercado financeiro, que começa a dar mais atenção às 

corporações que prestam contas publicamente e são transparentes na divulgação de 

seus resultados e nas relações com todos os seus stakeholders, evidenciando a 

inclusão da sustentabilidade no modelo de gestão empresarial (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2014). 

  

2.5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM BREVE HISTÓRICO  

 

A criação da Liga das Nações, em abril de 1919, durante a primeira guerra 

mundial, para ser um organismo solucionador de conflitos internacionais e evitar 

momentos desastrosos, como o que ocorria no período, pode ser compreendida como 

um dos primeiros esforços mundiais para o alcance de um bem comum e a paz entre 

os países. A partir desse ideal, outros grandes temas de relevância global passaram 

a ser acompanhados pela Liga e, posteriormente, pela Organização das Nações 
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Unidas (ONU), sucessora da organização anterior que não conseguiu evitar a 

segunda grande guerra (VIANNA, 2010). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países da Europa e o 

Japão, destruídos pelo maior conflito armado do século passado, precisaram de 

políticas de desenvolvimento para se reconstruir. Sua recuperação foi financiada pelas 

nações vitoriosas, Estados Unidos e União Soviética, que investiram na retomada da 

economia de seus aliados, antigos e recentes, o que foi visto como manobras de 

enxadristas no período que ficou conhecido como Guerra Fria.  

O vigor econômico dos países ajudados voltou com rapidez, no entanto, no 

hemisfério sul, suas nações permaneciam à margem das decisões mundiais. Essa 

situação provocou nesta região intensos movimentos sociais, sindicais e políticos de 

esquerda nas décadas de 50 e 60, que protestavam contra a dependência dos países 

ocidentais do hemisfério norte e clamavam por investimentos sociais e reformas 

agrárias (DERANI, 2008). 

Houve demandas, em nível mundial, por desenvolvimento econômico e por 

políticas de expansão viabilizariam grandes obras de infraestrutura, como rodovias e 

hidrelétricas, que poderiam ofertar empregos à população, o que resultaria no 

combate à pobreza, à fome e à exclusão social. 

Apesar da maioria dos países ainda terem dificuldades para se desenvolver, o 

momento era de forte crescimento vivenciado após a segunda grande guerra e 

também com a ascensão de países emergentes asiáticos e com o milagre econômico 

brasileiro. No entanto, conforme assinala Veiga (2005), foram várias as evidências de 

que não houve maior acesso das populações pobres a bens e cultura em diversas 

nações semi-industrializadas, dentre as quais o Brasil. 

Esse modelo de desenvolvimento afetou profundamente o meio ambiente em 

virtude do crescimento econômico e populacional, que provocaram em diversas partes 

do planeta urbanização rápida e desordenada, além de contribuir para que desastres 

ecológicos se tornassem comuns.  

Para Philippi Jr. (2005), as cidades tornam-se aglomerações, que necessitam 

de recursos naturais para sobreviver e se desenvolver. Acidentes de grandes 

proporções com derramamentos de petróleo e substâncias químicas, contaminação 

de águas, poluição do ar, de mangues e áreas úmidas, desmatamento e montanhas 

de lixos espalhados pelas cidades e nos mares e rios alertaram a sociedade mundial 
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sobre a importância da preservação dos recursos naturais e de sua relação com os 

seres humanos. 

A década de 70 trouxe marcos históricos importantes que questionaram o 

modelo de desenvolvimento que vigorava no pós-guerra. De acordo com Moralez e 

Favareto (2014), embora haja registros antigos de questionamentos relacionados ao 

meio ambiente, na virada dos anos 70 uma série de importantes eventos elevaria ao 

primeiro plano as relações entre a sociedade e a natureza.   

Para Daly (1997), as contribuições de Georgescu-Roegen foram marcantes, 

pois, embora não fosse militante ambientalista, atribuíram a ele alguns conceitos 

vinculados à economia ecológica.  

Um dos apontamentos de Georgescu-Rogen (1971) questionava o processo 

produtivo, que considerava os recursos naturais apenas como insumos para a 

produção e ignorava os serviços da natureza, que são essenciais para a geração de 

matéria-prima, mas principalmente para a manutenção da vida.  

A publicação do casal Meadows (1972), do Massachusetts Institute of 

Technology – MIT, encomendada à época pelo Clube de Roma, associava o 

esgotamento dos recursos naturais e a poluição ao crescimento econômico, que 

deveria cessar antes que a qualidade de vida despencasse. 

Inicialmente, a reação à conclusão deste estudo foi de rejeição e fez surgir à 

época uma grande polêmica a respeito da veracidade das conclusões desta 

publicação. Iniciava-se um impasse entre países desenvolvidos e as nações em 

desenvolvimento, sendo que essas últimas valorizavam o seu direito à industrialização 

e ao crescimento econômico.  

Esse conflito pode ser visto conforme descreve Altvater (1992), que afirmava 

que os países industrializados pretendiam manter o subdesenvolvimento dos demais 

países (especialmente por meio das dívidas externas), com o objetivo de fazê-los 

apenas produtores de matérias-primas, evitando que se transformassem em 

concorrentes por recursos naturais escassos.  

Dentro desse contexto, surge o termo ecodesenvolvimento, o qual passa a ser 

utilizado como uma proposta conciliadora entre as alternativas de se desenvolver a 

qualquer custo e a de cessar o crescimento econômico que ultrapassava os limites 

ambientais.  
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Essa ótica foi pauta na primeira grande conferência internacional para tratar 

das necessidades globais de desenvolvimento e de meio ambiente, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, 

em 1972.  

Apesar da importância que o evento proporcionou à temática ambiental, a 

arquitetura política e econômica da África, América Latina e da Ásia era desfavorável 

à proposição. Os países desses continentes viam-na como uma tentativa das nações 

industrializadas de frear o desenvolvimento econômico com políticas ambientais 

restritivas (VARELLA, 2003). 

Esse cenário político desanimador foi responsável pela estagnação das 

diretrizes de desenvolvimento e meio ambiente, aprovadas na Conferência de 

Estocolmo, praticamente até a divulgação do Relatório Brundtland, em 1987.  

Alguns anos antes, em 1983, foi criada pela Assembléia Geral da ONU e 

chefiada pela primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), fórum em que 

personalidades políticas influentes, pesquisadores, cientistas, empresários e 

representantes de organizações não governamentais podiam debater livremente 

sobre os mais diversos temas relacionados a sustentabilidade e desenvolvimento. 

O relatório final, intitulado Nosso Futuro Comum e publicado em abril de 1987, 

ficou conhecido como Relatório Brundtland e consagrou o conceito desenvolvimento 

sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades”.  

Por ser uma descrição abrangente, isto fez com que recebesse ampla 

aceitação e ao mesmo tempo fosse criticada. De acordo com Solow (1993), 

perguntou-se no período como seria a geração dele se a anterior tivesse imaginado 

que as necessidades entre as gerações eram semelhantes. Outra crítica é que a 

definição não estabelecia limites ao consumo de recursos naturais para o atendimento 

das necessidades humanas.  

Apesar disso, as recomendações do documento tornaram conhecidos os três 

pilares do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, equidade social 

e proteção ambiental, além de levarem à realização de outro marco histórico, a 
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, 

no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio-92.  

Esses pilares enriqueceram os debates sobre desenvolvimento e 

sustentabilidade durante décadas. Para Veiga (2005), ainda há perguntas que 

precisam ser respondidas: uma delas é “por que meios?”. Questionamentos como 

esse tem feito com que os conceitos não sejam ainda considerados superados. Além 

disso, ele também pontua que não há indicação de que o desenvolvimento sustentável 

seja alcançado por meio de três dimensões apenas (por exemplo, nessa formulação 

ficaram de fora a cultura ou a política). 

Voltando à Rio-92, a conjuntura política global era mais otimista do que a de 20 

anos antes, em Estocolmo, pois a quantidade de ditaduras militares estava se 

reduzindo nos países em desenvolvimento, o que possibilitou a aparição de diversos 

movimentos e instituições dedicadas a causas ecológicas e sociais.  

Amplos estudos e pesquisas consistentes sobre gases de efeito estufa, danos 

à camada de ozônio, aumento excessivo nas taxas de extinção de espécies e de 

redução de estoque pesqueiro, contaminação química e poluição hídrica e atmosférica 

e desmatamentos ganharam força e visibilidade após as discussões efetuadas 

durante a realização da Conferência (SANTILLI, 2005). 

O evento global aprovou importantes tratados e compromissos sob o aval da 

ONU, os quais foram abordados constantemente nos vintes anos seguintes em 

negociações entre os países para estabelecer metas e construir um novo arcabouço 

político que privilegiasse aspectos relacionados ao Desenvolvimento Sustentável.  

As Convenções sobre Mudança do Clima, Diversidade Biológica e Combate à 

Desertificação obtiveram destaque, bem como a Agenda 21, o Protocolo de Kyoto e 

as Declarações sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e Princípios sobre Florestas 

(SANTILLI, 2005). 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é composta por 

27 princípios e serviram para guiar as nações na instauração de políticas de 

desenvolvimento sustentável e elevou a noção de precaução como um princípio 

(SANTILLI, 2005). 

O Princípio da Precaução propõe-se a evitar que uma ação ou uma política seja 

executada, quando há desconfiança de que seja prejudicial ao meio ambiente ou ao 

público, até que se apresente conteúdo científico que refuta suspeita dos danos.  
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Sendo assim, em virtude do alto grau de incerteza sobre a reversibilidade de 

danos ambientais, recomenda-se cautela, especialmente às organizações, quando 

não há provas claras da ameaça antes que ela aconteça. De acordo com Hourcade 

(1997) parar ou reduzir o curso de uma ação é um procedimento de segurança para 

ganhar tempo para a aquisição de novos conhecimentos e a incerteza seja reduzida 

ou eliminada. 

Tal conceito é uma importante medida para limitar o uso desenfreado dos 

capitais naturais e permitir que o meio ambiente use a sua capacidade de assimilar os 

impactos causados pelas ações da sociedade e regenerar as funções naturais que 

dão condições à vida. 

O conceito do Protocolo de Kyoto também foi destacado pela tentativa de 

estabelecer metas ambientais e aplicar o princípio da “responsabilidade comum, mas 

diferenciada”, que defendia que os países ricos deveriam ser mais penalizados que 

os do Sul por conta da degradação ambiental provocada no período de 

industrialização.  

Para Moralez e Favareto (2014), o documento demorou muito para ser 

formulado e entrar em vigor, além das metas ficarem longe de ser superadas. Havia 

expectativas de que o Protocolo fosse renovado ou ampliado na Rio+20 -Conferência 

do Rio de Janeiro, de 2012 - ou mesmo substituído por um instrumento mais agressivo 

e que desencorajasse o uso de recursos naturais e a geração de produção. No entanto, 

os resultados do encontro frustraram os entusiastas. 

De acordo com Veiga (2012), a Rio+20 também frustrou expectativas 

relacionadas a dois grandes temas: economia verde e quadro institucional. Para o 

primeiro, esperavam-se incentivos para uma transformação na matriz produtiva 

mundial, descarbonizando a economia e a reduzindo o uso de recursos naturais. Às 

vésperas do evento o tema foi duramente criticado por alguns países do Sul e pelo 

movimento ambientalista, que o rotularam de novo protecionismo e uma porta aberta 

para monetarização das negociações relacionadas ao meio ambiente. 

 Com relação ao quadro institucional, a criação de órgão mais robusto para 

conduzir e negociar acordos internacionais, como se fosse uma agência parte da ONU, 

mas com mais poderes, era uma iniciativa esperada. Esta proposta não teve 

continuidade em decorrência de veto de países como os Estados Unidos, que eram 

contrários a ações que aumentassem estruturas e custos.  
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Mas a Conferência também avançou em alguns pontos. O item Oceanos e os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram pautados para serem 

tratados nos anos seguintes e servir como referências para organizar os esforços dos 

países.  

No entanto, os resultados da Rio+20, somados aos resultados das 

Conferências das Partes (COP), que são reuniões entre os países signatários da 

Convenção Quadro Sobre Mudança do Clima (United Nations Framework Convention 

on Climate Change) para implementar medidas de redução ou estabilização da 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, tem se mostrado insuficientes 

para responder em tempo e forma aos problemas globais - financeiros, fiscais, 

econômicos, ambientais, energéticos, de alterações climática  (VIOLA; FRANCHINI, 

2012; CEBDS, 2002). 

Para Viola e Franchini (2012), a esperança para uma governança global veio 

das organizações não-governamentais, empresas e entidades subnacionais que se 

posicionaram em favor de inovações radicais que coloquem freios na degradação 

planetária e direcionem a economia para utilização de baixo carbono.  

A utilização da expressão “desenvolvimento sustentável”, definida no Relatório 

Brundtland, em praticamente todos os trabalhos da ONU e suas agências fez com que 

o conceito se popularizasse e ganhasse novas roupagens. Uma das explicações, 

segundo Porrit (2003), é a maleabilidade do conceito, que possui versatilidade e 

abertura, o que permite que pessoas com as mais diferenças crenças participem das 

discussões. 

Outra questão que fez despertar interesse foi que, de acordo com O´Riordan 

(1997), poderia ser equivalente a um artigo de fé pelo fato das pessoas acreditarem  

que poderiam trazer bem estar e segurança num mundo pacífico e tolerante. Para 

Caldwell (1993) o interesse estava no fato de, apesar da sua inespecificidade, a 

definição ser suficientemente positiva. 

O termo despertou a atenção também das empresas e passou a fazer parte do 

cotidiano das grandes organizações, seja pelo senso de oportunidade ou de 

consciência. A definição de empresa sustentável de Savitz e Weber (2006) como “a 

que cria lucro para os seus acionistas enquanto protege o meio ambiente e melhora a 

vida das pessoas com quem interage” parece ser adequada para descrever a 
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manutenção da preocupação com aspectos financeiros ao mesmo tempo em que 

inclui temas socioambientais em seus objetivos.  

Apesar de estar mais acessível e próximo à realidade das pessoas e das 

organizações, o conceito ainda encontra certa resistência na aplicação prática por 

aqueles que detêm maior influência nas relações sociais e ambientais, notadamente 

as organizações. Assim como apontam Viola e Franchini (2012), não há mais que 

debater conceitos e definições e permanecer inertes. Os problemas já são conhecidos 

e as respostas e soluções precisam ser dadas para assegurar a sustentabilidade do 

rumo da humanidade. 

Já há evidências científicas acumuladas na última década sinalizando que os 

modelos de produção humanos impactam os processos biofísicos do ambiente global 

e prejudicam o sistema terrestre. As organizações precisam superar a obsolescência 

institucional e a falta de compromisso para adotar soluções de longo prazo que 

contribuem para o alcance de objetivos comuns.  

O desenvolvimento de ferramental de gestão associados a adoção de técnicas 

de governança são imprescindíveis para que seja possível transformar o discurso, 

praticamente hegemônico da sustentabilidade, em medidas efetivas capazes de 

transformar a prática das instituições. A inserção do desenvolvimento sustentável na 

pauta do ambiente corporativo está abordada no próximo capítulo. 

 

2.6 A SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES  

 

No período posterior a Rio-92, o envolvimento com questões de proteção aos 

capitais naturais e sociais nos negócios teve significativa ampliação por parte de 

governos, organizações da sociedade civil e setor empresarial.  

Na Assembléia da Geral da ONU, de 1997, a Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável (CDS), para implantar a Agenda 21, considerava a necessidade de um 

programa de educação para o futuro sustentável onde as parcerias seriam 

consideradas essenciais e além de incluir como atores uma variedade de agentes 

como governos, organizações não governamentais, instituições de ensino, instituições 

profissionais e empresas. 
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Em 2002, na Conferência de Joanesburgo, a necessidade de participação das 

empresas no fomento ao desenvolvimento sustentável é explicitada. Uma das 

decisões políticas do encontro foi a necessidade de fortalecer o conceito de parceria 

entre os diferentes atores, inclusive as corporações, para tornar os projetos ligados à 

sustentabilidade mais eficientes e ágeis. Seria uma maneira para traduzir o conceito 

desenvolvimento sustentável em ações concretas. 

De acordo com Epstein e Roy (2001), a busca pela sustentabilidade, seja por 

influência externa ou interna, é comum a todas as empresas e a não 

operacionalização compromete a sobrevivência das organizações. Promover a 

sustentabilidade corporativa é assegurar a perenidade dos negócios e contribuir para 

que a própria atividade organizacional tenha estabilidade e crescimento de longo 

prazo. 

Epstein e Roy (2001) ainda declaram que as operações sustentáveis da 

empresa podem ser uma resposta às expectativas de suas partes interessadas. Os 

stakeholders prestam cooperação aos objetivos das organizações, auxiliando na 

identificação de temas de sustentabilidade e no acompanhamento do seu 

desempenho operacional. 

Já para Yang et al. (2011) os diferentes grupos de stakeholders que possuem 

alguma relação com as organizações estão requerendo um comportamento 

empresarial que seja mais amigável ao meio ambiente, o que tem influenciado os 

processos de tomada de decisão e as práticas empresariais das organizações.  

A adoção dos conceitos de desenvolvimento sustentável pelas corporações 

contribuiu para a constituição de diversas entidades que se tornaram referências no 

assunto. Em termos mundiais, em 1992, ocorreu a fundação do Conselho Mundial de 

Negócios para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, sigla em inglês para World 

Business Council for Sustainable Development). Já no Brasil foram destaques a 

criação, em 1997, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável - CEBDS e, no ano de 1998, do Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social. 

Apesar de ser um termo historicamente recente e de possuir diferentes 

definições, o desenvolvimento sustentável tem sido visado pelas organizações, que 

compreenderam a interdependência existente entre as necessidades humanas e as 

limitações ambientais e, por isso, buscam estabelecer objetivos que combinem os 
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aspectos econômicos, sociais e ambientais, sem a necessidade de alcançar apenas 

um em detrimento dos outros.  

Estas organizações passaram a empregar conceitos como aqueles definidos 

por Elkington (2000, p. 21), que apresentou o modelo de gestão do Triple Bottom Line, 

que define sustentabilidade como “o princípio que assegura que as ações de hoje não 

irão limitar a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para a 

futura geração”.  

Esse posicionamento atual das corporações frente às questões sociais e 

ambientais pode ser entendido como uma evolução na gestão empresarial, capaz de 

conceber um modelo que integra o conceito do resultado triplo (econômico, ambiental 

e social) nos instrumentos e processos existentes nas empresas, que por sua vez são 

capazes de auxiliar o planejamento estratégico e a tomada de decisão. E, com isso, 

convencionou-se considerar uma empresa como sustentável quando esta for capaz 

de gerir e obter resultados positivos simultaneamente nos três pilares do 

desenvolvimento sustentável (ELKINGTON, 2000). 

 Além disso, a gestão sustentável permite que a integração das empresas com 

os governos, instituições sociais e outros públicos de relacionamento dê-se de 

maneira transparente e participativa, fazendo com que os objetivos, desafios e 

benefícios sejam percebidos por todos os atores envolvidos e incluindo-os no 

processo de medição da sustentabilidade empresarial e no acompanhamento da 

evolução do desempenho. Essas práticas geram melhorias no valor econômico da 

empresa no mercado e proporciona benefícios também nas dimensões ambientais e 

sociais (FIKSEL et al., 1999). 

 

2.7 COMO MEDIR A SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES? 

 

Conforme Richards e Galdwin (1999), a inclusão da sustentabilidade na 

estratégia das empresas obriga a uma reformulação dos sistemas de avaliação de 

desempenho. O processo de análise e formulação da estratégia, segundo Epstein e 

Buhovac (2010), deve passar também a envolver as principais partes interessadas. 
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Além disso, Richards e Galdwin (1999) complementam que os objetivos 

estratégicos e ações alinhadas às expectativas dos stakeholders devem também 

considerar as três dimensões da sustentabilidade, econômica, social e ambiental.  

Tendo em vista que o processo de avaliação de desempenho organizacional é 

complexo, segundo Barney (1996) isto se amplifica quando os interesses dos públicos 

de relacionamentos são considerados, que, apesar de recomendável, apresenta difícil 

operacionalização, pois as medições de desempenho de cada stakeholder são 

diferentes e podem inclusive se contrapor.  

Esse pode ser um dos motivos pelo qual o desenvolvimento de modelos 

consistentes de mensuração do desempenho sustentável é uma dificuldade para 

muitas empresas segundo Searcy (2011). De acordo com Hubbard (2009) houve uma 

multiplicação de modelos com essa finalidade, o que gera complicações para as 

corporações escolherem qual irão adotar ou usar como referência.  

Tal fato é uma das razões de não haver método único estruturado para tratar 

dos principais aspectos de sustentabilidade das empresas, bem como não foi 

encontrada até o momento uma ferramenta de análise integrada dos indicadores de 

performance capaz de fornecer uma medida agregada de sustentabilidade ao valor 

da empresa. 

As avaliações de práticas sustentáveis acontecem pelo menos nas três 

dimensões já mencionadas (social, ambiental e econômica), como forma de mensurar 

o desempenho corporativo, acrescentando-se submedidas a partir dos pontos comuns 

entre as dimensões. Os indicadores propostos, quando consideram as dimensões de 

modo fragmentado, geram medidas unidimensionais, representando apenas uma das 

dimensões separadamente. 

Segundo Martins, Araújo e Oliveira (2009) podem-se notar avanços quando se 

verifica abordagens que consideram indicadores bidimensionais, mas ainda se 

mantém o desafio de se obter uma estrutura de indicadores tridimensionais. 

Outro importante desafio é que, além das medições de questões físicas ou 

tangíveis, como os resíduos produzidos, a energia ou a água economizadas, as 

empresas com visão de futuro estão realizando tentativas de quantificar os ativos 

intangíveis como a marca, a cultura ou o conhecimento da entidade, servindo de 

referência para instituições que realizam o mimetismo institucional. São consideradas 
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líderes, capazes de ofertar alternativas para atuação em cenários construídos com 

base em princípios sustentáveis.  

Na sequência, serão apresentados, de modo sintetizado, alguns sistemas de 

medição de desempenho, que tem sido utilizado pelas empresas que pretendem fazer 

negócios com sustentabilidade. São ferramentas de gestão para que as organizações 

induzam ou sejam induzidas a medir o resultado das ações sustentáveis e possam 

disponibilizar os dados significativos aos tomadores de decisão. 

 

2.8  INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

Diante da necessidade de se instrumentalizar uma ferramenta que pudesse 

integrar os conceitos ligados às dimensões sociais, ambientais e econômicas por meio 

de indicadores capazes de mensurar os resultados alcançados por países, como por 

exemplo, a utilização de recursos, energia, ou mesmo a desigualdade nas condições 

de vida, a Agenda 21 Global, proposta na Rio-92, apresentou o primeiro plano para 

tratar dessas temáticas. 

Desse momento em diante, iniciativas foram desenvolvidas para atender 

demandas em níveis regionais e nacionais, inclusive em prisma empresarial a partir 

de diretrizes, guias e índices visando mensurar e comunicar o desempenho 

corporativo relativo à sustentabilidade, subsidiando as partes interessadas na tomada 

de decisão. 

Conforme Weber (2004), há empresas que estão lidando com essas demandas 

de modo a se posicionar diante da opinião pública apresentando sua operação e 

atuação com responsabilidade e idoneidade para que sejam percebidas como 

instituições admiráveis. 

Para Farrel (2004 apud Almeida, 2007), diversos instrumentos foram criados 

para responder à demanda por uma conduta corporativa responsável, que ficou mais 

intensa quando escândalos de injustiça, corrupção e malfeitorias empresariais foram 

amplamente divulgados. É comum que alguns desses mecanismos sejam iniciados a 

partir de adesão voluntária, mas tendendo a se tornar normas e alterar o contexto 

empresarial cada vez que as adesões aumentam. 
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Em 1989, seis meses após o desastre ambiental do navio Exxon-Valdez, foi 

criada uma organização sem fins lucrativos para integrar a sustentabilidade nos 

mercados de capitais e se preocuparem com a saúde do planeta e seu povo. Nascia 

a Coalizão para Economias Responsáveis (Ceres, sigla em inglês para Coalition for 

Environmentally Responsable Economics). 

Em 1997, em uma parceria entre a Ceres e o Instituto Tellus foi criada a Global 

Reporting Initiative (GRI) como um departamento de projetos para criar um 

mecanismo para acompanhar e garantir que as empresas aderentes estavam 

seguindo os princípios Ceres de conduta ambiental responsável. O departamento GRI 

tinha uma abordagem inclusiva, que permitia a participação de múltiplos stakeholders. 

No ano seguinte, propuseram orientações que incluíam questões sociais, econômicas 

e de governança e que se tornariam referência mundial para as diretrizes de 

elaboração de relatórios de sustentabilidade. 

A primeira versão das diretrizes foi lançada em 2000 e, no ano seguinte, um 

parecer da Comissão de Coordenação da Ceres decidiu tornar a GRI uma instituição 

independente. Em 2002, na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

em Johanesburgo, foi apresentada a segunda geração de diretrizes, conhecida como 

G2. O trabalho chamou a atenção do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (Pnuma) e a GRI tornava-se uma organização sem fins lucrativos 

formalmente reconhecida como parceira do Pnuma.  

Em 2006, com a participação de mais de três mil especialistas de empresas, 

de organizações da sociedade civil e do movimento de defesa dos direitos dos 

trabalhadores na elaboração da terceira geração de diretrizes, a G3, a disseminação 

da metodologia foi impulsionada e teve sua abrangência ampliada. Também 

produziram diretrizes específicas para alguns setores, o que despertou um interesse 

ainda maior das empresas (GRI, 2015). 

O ano de 2011 marcou a conclusão e atualização das diretrizes G3, que 

resultaram na versão G3.1 com um escopo ampliado de diretrizes que considerava 

aspectos de desempenho específicos de gênero, de relacionamento com a 

comunidade e de direitos humanos. Em maio de 2013, a mais recente e moderna 

geração de diretrizes da GRI para elaboração de relatos de sustentabilidade foi 

apresentada, a G4, durante a conferência bianual sobre Sustentabilidade e 

Transparência, que atraiu mais de 1.500 delegações de 69 países (GRI, 2015). 
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A missão principal dessas diretrizes é compartilhar uma estrutura com métricas 

confiáveis e coerentes que possa servir de referências para empresas de todos os 

lugares, setores e tamanhos medirem o desempenho ambiental, social e econômico 

que possam ser comparáveis entre si. 

Outra importante ferramenta de medição da sustentabilidade é o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F 

BOVESPA). O ISE foi criado em 2005 a partir da observação de que investidores de 

todo o mundo, buscando amplificar ganhos no mercado de ações, estão dispostos a 

aplicar seus recursos em organizações sustentáveis e rentáveis, pois elas estariam 

mais preparadas a lidar com os riscos econômicos e socioambientais, o que elevaria 

os rendimentos para os acionistas (ISE, 2015). 

É considerado o índice de sustentabilidade pioneiro na América Latina, tendo 

sido elaborado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCES) - integrante da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV-EAESP), com base em experiências de mensuração de sustentabilidade 

internacionais (BEATO; SOUZA; PARISOTTO, 2009). 

A missão do ISE (2015) é induzir, promover e praticar os conceitos e ações de 

responsabilidade social, econômica e ambiental visando colaborar para o 

desenvolvimento sustentável. A intenção é tornar a sustentabilidade um modelo de 

gestão que permita conduzir os negócios em sinergia com os interesses atuais e 

futuros, da sociedade e do planeta. 

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI, sigla em inglês para Dow Jones 

Sustainability Indexes) é outra plataforma muito difundida. Teve início em 1999 e é 

considerado o primeiro índice a avaliar o desempenho empresarial em 

sustentabilidade. Ele mede a performance das corporações líderes globais em 

aspectos de sustentabilidade dentre as maiores empresas emissoras de ações na 

Bolsa de Valores de Nova Iorque (DJSI, 2015).  

A metodologia identifica o desempenho das organizações líderes mundiais em 

sustentabilidade a partir de critérios econômicos, ambientais e sociais. A proposta é 

que ela sirva de referência para analistas financeiros e investidores para que possam 

integrar suas carteiras de investimentos alternativas que levem em consideração a 

sustentabilidade.  
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O questionário possui mais de 30 variados critérios que exigem informações e 

documentos que serão fornecidos aos analistas, aos stakeholders e à imprensa que 

irão avaliar se as organizações conseguem criar valor de longo prazo aos seus 

acionistas ao aproveitarem oportunidades ou gerenciarem riscos decorrentes do 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Para atender às demandas dos investidores, o resultado da carteira pode ser 

divulgado por região e setor. Os resultados do índice, que listam os 10% das melhores 

empresas dentre as 2.500 do índice total do Stock Market Index, tem a função de 

elevar a concorrência entre as companhias que, para serem consideradas líderes do 

seu setor (o termo utilizado em inglês é “Best-in-Class”), devem melhorar 

constantemente se quiserem continuar listadas (DJSI, 2015).  

O DJSI (2015) revela que muitas vezes as corporações que preenchem o 

questionário usa a avaliação para identificar pontos de melhorias em suas próprias 

agendas de sustentabilidade, indicando que as respostas da empresa são utilizadas 

pelos gestores para comparar o desempenho com outras empresas com o objetivo de 

melhorar a sustentabilidade e a reputação empresarial.  

A pesquisa de Muli (2013) revelou que, para os entrevistados, os rankings de 

índices de sustentabilidade, como o DJSI, por exemplo, produzem os impactos mais 

significativos e as repercussões mais perceptíveis, sendo frequentemente 

reconhecido e considerado como relevante entre a alta administração das empresas 

entrevistadas. Ele foi mencionado por todos os indivíduos entrevistados e descrito 

como “citado muitas vezes”, “marca muito respeitada”, “de longa data", e que “leva a 

obter mídia espontânea e notoriedade”.  

Quando se trata de indicadores de sustentabilidade especificamente para o 

setor de hidreletricidade, o protocolo de avaliação da International Hydropower 

Association (IHA) é uma metodologia que pode ser interessante.   

A IHA é uma organização não governamental fundada em 1995 com o apoio 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

e tem como missão a promoção da hidroeletricidade sustentável como uma fonte de 

energia limpa e renovável. A ONU a considera como uma instituição que zela por 

todas as iniciativas relacionadas à água, energia e mudanças climáticas (IHA, 2015).  

O protocolo da IHA é uma ferramenta de avaliação e não tem a pretensão de 

ser um instrumento certificador ou um padrão de sustentabilidade passível de 
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aprovação ou reprovação. Ele permite que se conheçam as forma de gestão e 

questões de sustentabilidade da empresa e que se verifique se as ações em 

andamento significam boas práticas, melhores práticas ou com pontos de melhoria de 

acordo com os critérios propostos pela metodologia. 

A elaboração dos indicadores de sustentabilidade para empreendimentos 

hidrelétricos contou com a participação de diversos stakeholders como, por exemplo, 

a World Wildlife Fund (WWF), a The Nature Conservancy (TNC) e a Transparency, 

que contribuíram para propor métricas de acordo com o estágio em que se encontra 

o projeto. 

No processo de avaliação informações, documentos, relatórios e outros 

materiais são analisados e usados como evidências como forma de comprovar as 

práticas. São usadas, além de evidências documentais, as evidências visuais como 

fotos e verificação in loco e evidências orais como gravação de entrevistas ou coleta 

de depoimentos (IHA, 2015). 

 

2.9 SELOS, CERTIFICAÇÕES E ROTULAGENS SUSTENTÁVEIS  

 

Os benefícios gerados ao meio ambiente são frequentemente invisíveis aos 

consumidores e, por isso, os fabricantes precisam investir para trazê-los à tona. O 

rótulo permite que uma avaliação de desempenho seja apresentada ao cliente no 

momento da compra do produto ou da contratação do serviço e deixa claro quais 

produtos foram feitos a partir de iniciativas sustentáveis.   

Há uma assimetria de informações entre produtores e consumidores, pois o 

primeiro tem conhecimento de todos os atributos do produto enquanto que o segundo 

não detém informações plenas e, dependendo do nível de conhecimento, não são 

capazes de avaliar todas as características dos itens fabricados (KARL; ORWAT, 

1999). 

Apesar de atributos como qualidade, cor ou tamanho possa ser mais facilmente 

observados pelos clientes em uma pesquisa, para Darby e Karni (1973) os rótulos 

tornam-se essenciais, com função equivalente a de um atributo, por levar mais 
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informações ao consumidor como, por exemplo, sobre ingredientes perigosos à saúde 

ou a ausência deles, contribuindo para uma decisão com mais base para comparação.  

A rotulagem ambiental é uma prática que fornece aos consumidores 

informações sobre um produto que possui avanço no desempenho e na eficiência 

ambiental em comparação com os seus similares. Para Hartlieb e Jones (2009), o selo 

pode oferecer de modo simples um conjunto de sinais aos consumidores de que os 

efeitos ambientais, sociais e humanos negativos do produto certificado foram 

reduzidos.  

Para Truffer et al. (2001), o processo de rotulagem é aquele que torna 

disponível ao consumidor informações relevantes de um produto que gera benefícios 

ao meio ambiente ou que está ligado a uma causa ou objetivo ambiental e considera 

aspectos como conteúdo reciclagem, biodegradabilidade, ciclo de vida, emissões, 

resíduos, danos para a vida a biodiversidade, dentre outros. A presença dos selos no 

processo de tomada de decisões de seleção, compra e utilização de produtos e 

serviços tem implicações significativas para consumidores, organizações e governo. 

Para Amstel et. al (2008), a certificação preenche a falta de informação 

presente na relação comercial e uma terceira parte independente transmite ao 

consumidor a segurança de que o fabricante atendeu aos padrões ambientais 

explicitados no rótulo.  

O selo alemão Blue Angel, lançado em 1978, foi um dos pioneiros na 

identificação de produtos ambientalmente amigáveis. Desde então encontram-se no 

mercado produtos promovendo atributos específicos como reciclável ou degradável. 

Também estão no mercado selos que promovem métodos de processos e produção 

amigos do meio ambiente tais como madeira de floresta com manejo sustentável e 

peixes de pesca sustentável.   

Shams (1995) indica que a expansão de rótulos ambientais voluntários foi 

notável em países em países em desenvolvimento desde 1991 e pesquisas em países 

como Índia, Coreia do Sul, Chile e México revelaram que os consumidores estavam 

dispostos a pagar preços maiores por produtos com rótulo ambiental. Para Srinivasan 

(1995) os produtos com rótulos ambientais tem a função moral de permitir que os 

consumidores expressem a sua preocupação com o meio ambiente por meio da 

disposição deles em pagar um preço superior por esses itens.   
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Além disso, estudos na Singapura, Japão, Canadá e Noruega constataram que 

o conhecimento do consumidor sobre as certificações aumentou em mais de 50% 

após a introdução mercadológica. 

De acordo com a Comissão Europeia (2004), os rótulos ecológicos foram 

desenvolvidos para comunicar de modo simples a informação de que um produto é 

menos danoso ao meio ambiente do que outro auxiliando o consumidor na aquisição. 

Eles apresentam informações úteis a respeito dos custos ambientais da produção, 

desde a extração da matéria-prima ao descarte final. 

Ele é um instrumento de conscientização sobre a sustentabilidade, pois deve 

sintetizar as informações referentes aos impactos do produto no ambiente. Rodrigues 

(2010) afirma que a rotulagem ambiental e a avaliação de desempenho ambiental 

resumem informações de produtos e serviços que são complexas para os 

stakeholders das organizações e que eles não as conheceriam caso essas 

ferramentas não existissem.  

Na ausência dos selos, as organizações poderiam afirmar livremente perante o 

mercado de que os seus produtos são sustentáveis, pediriam preços mais altos e os 

clientes não teriam como distingui-los dos produtos concorrentes em virtude da 

complexidade existente na mensuração de impactos. 

A demanda por produtos com rótulos ecológicos é crescente, apesar de ainda 

haver muita confusão sobre quais empresas são realmente ambientalmente 

responsáveis. De acordo com Ottman (2011), existem no mundo mais de 400 rótulos 

e selos diferentes e há casos em que as instituições certificadoras são concorrentes 

e com interesses distintos.  

O aumento da preocupação dos consumidores com o meio ambiente e 

segurança alimentar é um dos incentivos para que os produtores escolham métodos 

que minimizem os impactos negativos e que contribuam para uma qualidade superior 

do produto. Esses interesses dos stakeholders estão alinhados com os objetivos dos 

selos de melhorar as condições ambientais e sociais por meio de suas ações.  

Hartlieb e Jones (2009) complementam afirmando que os compradores podem 

materializar convicções pessoais nas suas opções de consumo. A certificação tem a 

intenção de tangibilizar valores sociais relacionados à sustentabilidade, que é um 

conceito complexo que envolve parâmetros sociais, econômicos e ambientais. A 
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aquisição de produtos com certificado contribui para beneficiar a produção sustentável 

e torná-la mais competitiva.  

Segundo Hansmann et al. (2006), as pessoas com elevado nível de 

envolvimento com preocupações ambientais vão procurar produtos com selos que 

destacam os benefícios ecológicos da produção enquanto que consumidores com 

padrões ligados a causas sociais irão preferir produtos com rótulos que consideram 

padrões sociais como, por exemplo, os de comércio justo. No entanto, tal como aponta 

Thøgersen (2002), os rótulos apenas vão influenciar as decisões de compras se eles 

forem da confiança do consumidor, que depende do tipo de rótulo, da sua familiaridade 

e da comunicação sobre o rótulo. 

2.10 SELOS, CERTIFICAÇÕES E ROTULAGENS: CRÍTICAS, VANTAGENS E 

DESVANTAGENS 

 

Partindo do pensamento de Grossman (1981) de que, não há custos adicionais 

para a divulgação de informações confiáveis e que podem ser verificáveis, todos os 

vendedores vão tornar públicos os dados referentes à qualidade de seus produtos, 

pois existirá o receio de que os compradores entendam que a ausência da informação 

é um sinal de baixa qualidade.  

No entanto, se a verificação das informações for custosa, então todas as 

empresas terão a oportunidade para afirmar que os seus produtos são de qualidade 

superior. Essas afirmações podem acontecer de formas fraudulentas ou pelo 

greenwashing, que são divulgações sutis de informações selecionadas para enganar 

o consumidor de modo que pense que o produto é mais verde ou tem mais qualidade 

do que na verdade possui. 

A credibilidade dessas afirmações e divulgações deve ser uma preocupação e 

pode provocar mudanças no comportamento do mercado. Para Ippolito e Mathios 

(1990), se uma corporação com tradicional credibilidade alega ter um produto de 

qualidade superior, por exemplo, livre de pesticidas, então os consumidores poderão 

entender que produtos concorrentes sem a mesma alegação não possuem esse 

atributo positivo e haverá um estímulo para que as empresas comecem uma 

competição naquela dimensão.  
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Para Baksi e Bose (2007), as certificações são críticas, pois monitoram as 

declarações das empresas e só permitem chegar ao mercado informações sobre o 

produto que são confiáveis e que os consumidores possam acreditar. 

Os selos são símbolos que resumem e “traduzem” informações quantitativas e 

qualitativas e as transmitem aos públicos alvos, indicando que algumas exigências, 

que podem ou não estar visíveis no rótulo, foram cumpridas. Os selos que 

representam uma aprovação são mais facilmente compreendidos pelas pessoas do 

que os rótulos que explicitam informações.  

Egan e Brown (2001) demonstraram que a proporção de consumidores 

capazes e dispostos a usar informações técnicas eficazmente é baixa porque alguns 

podem não entendê-las ou não estão dispostos a gastar o tempo tentando fazer isso. 

Além disso, o propósito dos rótulos perde sentido quando um certificado de divulgação 

é confundido com um selo de aprovação. Para Truffer et al. (2001), os selos de 

aprovação são geralmente mais úteis e por esse motivo a maioria dos rótulos 

ecológicos europeus bem sucedidos utilizam esse tipo de sistemática.  

No trabalho de Ibanez e Grolleau (2008) sobre auto-declarações, eles 

evidenciam que é mais oneroso para uma organização poluidora obter um rótulo 

ecológico do que uma empresa limpa e a última conseguirá mais facilmente ser 

certificada e contribuir para a redução da poluição. Essa diferenciação pode contribuir 

para o aumento das vendas, além de também poder desfrutar de melhores relações 

com órgãos reguladores e outros stakeholders que podem afetar positivamente os 

lucros.  

Outras implicações positivas podem ser percebidas, conforme relatam Santos 

(2011) e Dzansi (2011), tais como reforço e diferenciação das marcas, probabilidade 

de alcançar novos segmentos de clientes, recrutamento e retenção de empregados 

engajados, aumento da visibilidade, materialização de preocupações e interesses que 

aumentam a confiabilidade e lealdade, percepção positiva da marca e reputação, 

melhor posicionamento no mercado e mais possibilidade de gerar novos negócios, 

economia de custos e mais eficiência nos processos, gerenciamento de riscos, 

contribuições à formação da cultura empresarial, dentre outros.  

Esses pontos despertaram o interesse de empresas e instituições certificadoras 

provocando a proliferação de selos no mercado. Houve uma multiplicidade de 

sistemas de certificação e de critérios diferentes para avaliar produtos, processos e 
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corporações, que provocaram distorções no conceito do desenvolvimento sustentável. 

O termo passou a ter significados distintos para os vários atores envolvidos nos 

processos de rotulagem.  

Em busca de competitividade e nichos de mercado, houve grande esforço para 

diferenciar os padrões de modo que houvesse alguma vantagem competitiva, mas o 

que se viu foi o desenvolvimento de abordagens e sistemáticas de avaliação 

inconsistentes que fizeram dissolver a captação de clientes e recursos.  

O grande número de selos e certificações levou confusão aos consumidores, 

que, em vez de terem simplicidade no momento da compra, eram exigidos a saber a 

diferença, por exemplo, de um papel com o selo 1 versus o papel com selo 2. Houve 

casos também de empresas que criaram suas próprias rotulagens, agravando o 

excesso de informação disponível aos consumidores e dificultando a decisão de 

compra. 

Para Banerjee e Solomon (2003), a presença de mais de um certificado no 

mercado para produtos de mesma categoria confunde consumidores e produtores: o 

primeiro não sabe em qual deles confiar e o segundo não sabe em qual programa 

deve participar. Quando esses programas trabalham com objetivos contrários, um 

deles terá prosperidade à custa do outro.  

O mercado de certificação ficou dividido e confuso para os consumidores 

individuais e institucionais e era frequente encontrar competição dentro de um mesmo 

setor ou entre produtos similares de empresas afirmando que eram mais verdes ou 

tinham produtos mais verdes que o do concorrente.  

De acordo com Kaphengst e Schlegel (2009), os diversos atores como 

organizações da sociedade civil, corporações, academia e empresas do governo 

passaram a criticar duramente a diversidade que causava confusão para o 

consumidor doméstico. Pediram inclusive para que houvesse harmonização e 

unificação dos sistemas de certificação vigentes. 

Além desses problemas, segundo Teufel et al. (2009) encontrava-se muita 

tensão entre os sistemas de certificação com parâmetros focados no meio ambiente 

e aqueles centrados em aspectos sociais. Começaram aí as primeiras exigências para 

a introdução de algum tipo de processo de rotulagem de sustentabilidade que fosse 

abrangente o suficiente para minimizar essa confusão.  



50 

 

Algumas iniciativas buscavam contribuir com essa questão como a do 

Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, que fez o levantamento de vários rótulos 

e elaborou seu próprio ranking de organizações certificadoras ao analisar o rigor das 

exigências de cada uma delas. Na década de 90, a Organização Internacional de 

Normalização (ISO) foi a responsável pela proposição de um conjunto de normas para 

reger a questão de rotulagem ambiental reconhecida pelas séries ambientais ISO 

14000.  

Essa rotulagem ecológica tornou-se popular, pois deu mais clareza à definição 

de um sistema de gestão ambiental. De acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (2004), a gestão ambiental é um sistema composto por um 

arcabouço institucional, com planejamento, responsabilidades, processos, 

procedimentos e recursos para desenvolver, implementar, alcançar, analisar e manter 

uma política ambiental condizente com a natureza do negócio e os impactos 

ambientais gerados por suas atividades.  

O sistema de gestão ambiental deve atender a legislação e às normas 

ambientais vigentes e ser conhecida e divulgada para as partes interessadas. Os 

aspectos ambientais devem constar desde a etapa de planejamento e elaboração de 

objetivos (ABNT, 2004). Para Sanchez (2008), a gestão ambiental é um conjunto de 

iniciativas para garantir que o empreendimento seja instalado, operacionalizado e 

desativado de acordo com as leis e outras diretrizes ambientais relevantes, 

considerando a minimização de riscos e danos ambientais e a potencialização de 

benefícios.  

Mesmo com os avanços gerados pelas ISO 14000, houve no período um 

enorme número de alegações no mercado sobre produtos com selos ambientais, o 

que levou a Federal Trade Commission (FTC) a estabelecer em 1992 orientações 

sobre o marketing responsável, o que de acordo com a própria FTC (1992) contribuiu 

de modo relevante para que as falsas declarações ambientais quase desaparecessem 

no fim dos anos 90 e os programas de certificação de terceiros ganhassem 

importância.  

Apesar de defenderem que essa questão fosse tratada deliberadamente com 

ações políticas para orientar produtores e consumidores sobre quanto à eficiência dos 

sistemas de certificação, não há ainda um consenso sobre como resolvê-la.  



51 

 

Também não se sabe como os diferentes stakeholders envolvidos, tanto no 

setor público quanto no privado, podem harmonizar as abordagens existentes, mas 

alguns pontos convergem para a realização de esforços conjuntos para 

aprimoramento das ferramentas, desenvolvimento de estruturas flexíveis que aceitem 

complementações de outras abordagens e proposição de soluções integradas para a 

medição dos impactos das certificações (RESOLVE Inc, 2012). 

Outra importante preocupação está relacionada às técnicas utilizadas pelos 

produtores, que podem não ser tão amigáveis ao meio ambiente e que o sistema de 

certificação pode não acusar em virtude da imperfeição. Os fabricantes responsáveis, 

que obtêm a certificação corretamente, podem cobrar um preço mais elevado e 

justificá-lo ao mercado. O preço elevado deveria refletir a preferência dos clientes por 

produção amigáveis e estimular os produtores a mudarem seus modos de fabricação 

(RESOLVE Inc, 2012). 

No entanto, produtores oportunistas podem utilizar selos “de fachada”, sem 

rigor técnico ou fiscalização, para mascarar seus processos danosos e obter uma 

certificação que os permita cobrar a mais por seus produtos, que na verdade não 

contribuem para o meio ambiente. Para Bleda e Valente (2009), selos com número 

reduzido de exigências ou com menos rigor poderiam alavancar as vendas de 

produtos rotulados, mas reduziriam os ganhos ambientais. 

Hansmann (2006) afirmava que a rotulagem e o desempenho ambiental 

pretendiam induzir as organizações a tentarem atender às exigências das 

certificações, pois teriam benefícios ambientais e econômicos a longo prazo. Para 

Dosi e Moretto (2001) as corporações propensas a inovar colhem vantagens 

decorrentes da transformação nos processos produtivos e acabam por penalizar as 

concorrentes que apenas realizam modificações superficiais nos produtos para tentar 

melhorar a reputação.  

Dosi e Moretto (2001) vão além e sugerem que os rótulos ecológicos somente 

poderiam ser aplicados às corporações que conseguissem evidenciar, quando cabível, 

as contribuições ao meio ambiente de todas as suas atividades e não apenas de 

algumas linhas produtivas.   
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2.11 O CONTEXTO DAS CERTIFICAÇÕES  

 

Conforme registros de Amstel et al. (2008), desde os anos 80 os padrões de 

auto-regulação tem sido amplamente utilizados em alternativa aos instrumentos de 

controle. Os rótulos ambientais podem desempenhar a função de regular o mercado, 

quando são aplicados por terceira parte independente, para evitar a publicidade de 

bens e serviços, que não estão em conformidade com os rigorosos requisitos 

ecológicos.  

É uma forma de certificar que só cheguem aos clientes os produtos com selo 

que considera os impactos ambientais durante o ciclo de vida e que são menos 

prejudiciais ao meio ambiente. Normalmente eles são fundamentados com base em 

normas e regulamentos.  

Os aspectos ambientais são, normalmente, bem cobertos pelos rótulos 

ecológicos “clássicos” (por exemplo, o Blue Angel), que são aplicáveis a uma ampla 

variedade de produtos. Eles analisam todo o ciclo de vida, mas ainda há dificuldades 

em utilizar critérios relacionados à redução dos impactos da extração de matéria-prima.  

Já os aspectos sociais estão bem representados por selos distintos (por 

exemplo, certificados relacionados ao comércio justo ou à produção de orgânicos) que 

vieram para complementar a rotulagem ecológica. De acordo com Mazijn et al. (2004), 

eles estimularam debates e solicitações de empresas e consumidores por um 

certificado de sustentabilidade.  

 Devido à complexidade dos sistemas produtivos, não há ainda abordagem que 

integre os aspectos da sustentabilidade, pois, com exceção de alguns critérios de 

usabilidade ou qualidade dos produtos, os aspectos econômicos não estão 

abrangidos nos rótulos existentes.  

Considerando a discussão encontrada na literatura, a maioria dos rótulos é 

ecológica, que incluem alguns critérios sociais, de qualidade e de ciclo de vida. Não 

há um selo que consiga contemplar as dimensões da sustentabilidade, mas são 

encontradas certificações restritas a grupos de produtos, ocasionando a multiplicidade 

de rotulagens específicas. Para Spillemaeckers (2007), há apenas algumas pesquisas 

que estudam propostas mais abrangentes que poderiam ser consideradas para uma 

certificação em sustentabilidade.  
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Segundo Colchester (2006), não há modelo que considere satisfatoriamente 

todas as dimensões de justiça social e sustentabilidade ambiental. Ele apresentou o 

caso de uma certificação em que as normas ambientais e sociais são analisadas, mas 

que alguns estudiosos observaram que as exigências sociais foram negligenciadas 

em determinados momentos a fim de alcançar objetivos ambientais. Philpott et al. 

(2007) reforça esse pensamento de que não há modelo único que atenda eficazmente 

todos os critérios possíveis de sustentabilidade e afirma que os modelos alternativos 

existentes são úteis ou não devem ser descartados.  

Para Rodrigues (2015), grandes partes das rotulagens que afirmam ser 

sustentáveis, são na verdade fundamentadas em requisitos ambientais e, em menor 

medida, com alguns critérios sociais.  

Para integrar as dimensões da sustentabilidade, ela propõe que as certificações 

ecológicas utilizem e se apoiem em abordagens de avaliação de desempenho e 

instrumentos de elaboração de relatórios de sustentabilidade, como por exemplo, as 

diretrizes da Global Reporting Initiative, que segundo Lampinidri e Kubo (2010) trata-

se de uma metodologia comum aplicável e reconhecida internacionalmente que 

possui um conjunto de indicadores abrangente que contempla diversos aspectos que 

permitem mensurar o desempenho de sustentabilidade das organizações.  

Atualmente, são encontrados no mundo pouco mais de 455 rótulos ambientais 

diferentes em 197 países, que contemplam 25 setores industriais distintos segundo o 

Ecolabel Index – Big Room (2014), uma centralizadora global de rótulos ecológicos. 

Para Rodrigues (2015) as propostas dos rótulos ambientais poderiam ser estendidas 

para rótulos de sustentabilidade, se conseguissem integrar as outras dimensões do 

tripé da sustentabilidade: a econômica e a social.  

Nota-se que, na literatura sobre selos de sustentabilidade, há uso excessivo do 

conceito sustentabilidade pelos rótulos, que não abordam todos os aspectos 

aplicáveis e dão grande foco ao meio ambiente e a alguns aspectos sociais. No 

Quadro 1 abaixo, são apresentados alguns exemplos de selos, rótulos e certificações, 

contendo a descrição da sistemática de avaliação e a abrangência dos critérios e 

aspectos da sustentabilidade. Eles foram estudados para embasar o selo de 

sustentabilidade proposto neste trabalho. 
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Quadro 1 – DESCRIÇÃO DE SELOS, RÓTULOS E CERTIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

Selos, Rótulos e  

Certificações Sustentáveis 

Descrição  

Green Tick  É uma rotulagem global, atestada por uma entidade independente, aplicável a 

produtos que atendam a determinadas exigências relacionadas aos impactos das 

operações durante os ciclos de vida. Foram considerados os critérios propostos 

para a certificação Sustainable.  

A sistemática de avaliação é operacionalizada a partir do cumprimento de 

requisitos dos indicadores. 

Com relação às dimensões da sustentabilidade, o selo contempla 8 indicadores 

da dimensão social e 12 indicadores da dimensão ambiental. Além de não 

requerer indicadores diretamente para a dimensão econômica, as dimensões 

social e ambiental contêm lacunas de aspectos da sustentabilidade quando se 

faz referência às diretrizes da GRI. 

Rótulo Ecológico da 

União Europeia 

O rótulo ecológico da União Europeia criou critérios para cerca de 34 tipos de 

avaliações de produtos de grandes áreas industriais e para os serviços de 

alojamento turístico. 

Os requisitos visam diminuir os impactos ambientais mais relevantes ao longo 

do ciclo de vida e, por apresentarem diferenças entre os produtos, são ajustados 

conforme as características de cada um deles.  

A referência de análise foi a avaliação dos serviços de acomodações turísticas.  

São 90 critérios socioambientais ao todo, sendo que 29 deles são obrigatórios. 

Após o atendimento dos requisitos aplicáveis, a prestadora do serviço deverá 

obter 20 pontos a partir de critérios facultativos, aos quais é atribuída pontuação 

que varia de 1 a 4, expressando a diferença de importância entre os critérios 

opcionais.  

Não há indicadores diretamente relacionados à dimensão econômica e as 

dimensões social e ambiental contêm lacunas de aspectos da sustentabilidade 

quando se faz referência às diretrizes da GRI. 

Blue Angel O programa Blue Angel foi criado pelo governo alemão em 1978 e foi um dos 

primeiros sistemas de rotulagem a utilizar padrões ambientais como base.  

Ele disponibiliza ao mercado produtos com melhores características 

relacionadas à sustentabilidade e que são menos danosos ao meio ambiente do 

que produtos convencionais. A concepção do Blue Angel teve início em 1971 e 

demonstrou o forte interesse da opinião pública por questões ambientais.  

Atualmente, há avaliação para cerca de 120 categorias de produtos e os 

indicadores consideram o ciclo de vida, permitindo que o rótulo ofereça 

informação qualitativa aos consumidores. 

Na análise foram considerados os requisitos da avaliação de Contrato de 

Garantia de Economia de Energia. As três dimensões da sustentabilidade estão 

contempladas em 19 critérios, que devem ser atendidos obrigatoriamente. Há 

lacunas de aspectos da sustentabilidade quando se faz referência às diretrizes 

da GRI. 
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Selos, Rótulos e  

Certificações Sustentáveis 

Descrição  
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Environmental Choice  

EcoLogo 

É uma organização independente, que atua nos Estados Unidos e no Canadá e 

elabora padrões de qualidade e desempenho. Já desenvolveu mais de 1.300 

padrões para diversos produtos, dos quais, pouco mais de 400 referem-se a 

avaliações relacionadas ao meio ambiente. São quase 40 padrões que incluem 

requisitos de sustentabilidade, mas que não estão presentes simultaneamente em 

cada um deles. 

O escopo é divulgado publicamente, mas os detalhes das exigências tem acesso 

pago. Com base nas informações públicas disponíveis, percebe-se que não há 

exigências diretamente relacionadas à dimensão econômica e há lacunas de 

aspectos da sustentabilidade nas dimensões social e ambiental quando se faz 

referência às diretrizes da GRI.  

Leadership in Energy and 

Environmental Design 

(LEED) 

O LEED é uma certificação americana criada em 1998 para verificar se 

edificações atendem a requisitos pré-definidos de sustentabilidade. Para o 

cumprimento dessas exigências algumas medidas devem tomadas e mensuradas 

com relação a sete categorias: espaço; uso da água; energia e atmosfera; uso de 

materiais e recursos; qualidade ambiental interna; inovação nos processos do 

projeto e créditos regionais. 

Há critérios de avaliação disponíveis para diferentes tipos de edificação.  

Cada uma dessas categorias possui critérios específicos que são pontuados. 

Deve haver uma pontuação mínima para garantir a certificação e quanto melhor 

for o desempenho, mais graduada será a certificação. 

As maiores pontuações (entre 80 e 110 pontos) obtém o selo Platinum. O selo 

Gold é obtido com pontos que vão de 60 a 79. Com score entre os 50 e 59 

pontos, o selo concedido será o Prata. Pontuação de 40 até 49 pontos garante 

uma certificação simplificada. 

O total de pontos é decorrente do atendimento dos critérios de todas as 

categorias. 

As três dimensões da sustentabilidade estão contempladas nos requisitos que 

devem ser atendidos obrigatoriamente, no entanto há lacunas de aspectos da 

sustentabilidade quando se faz referência às diretrizes da GRI. 

Marine Stewardship 

Council (MSC) 

O MSC tem o objetivo de sistematizar um canal de preferência de compra 

sustentável para consumidores de frutos do mar. A intenção é estimular uma 

melhoria na pesca tanto para os que participam do programa de certificação 

quanto para os pescadores não certificados.  

O processo de avaliação ocorre a partir de 31 indicadores de desempenho 

específicos que englobam três princípios do MSC: estoque pesqueiro 

sustentável; minimização dos impactos ambientais da pesca e eficácia da 

gestão. Cada indicador possui pontos em uma escala de 1 a 100. Para que a 

verificação não seja encerrada, o indicador dever ter no mínimo 60 pontos e 

deve alcançar ao longo do processo os 80 pontos. A norma exige que cada um 

dos princípios tenha uma pontuação média de 80.  

De acordo com o Resolve Inc. (2012), a explicação para esse sistema de pontos 

está num princípio relacionado à teoria da mudança do MSC, que entende que 

os níveis entre 60 e 80 pontos produzem resultados positivos para a pesca no 

mundo e que estão alinhados à visão da entidade certificadora. Jacquet (2010) 

aponta que, durante a década que passou, o MSC recebeu diversas críticas 

relacionadas aos princípios e normas, que foram considerados sustentavelmente 

insuficientes.  

Há critérios e parâmetros previamente estabelecidos para pontuar cada 

indicador. As pontuações estão repartidas em faixas de pontos de acordo com 

as exigências: até os 60 pontos, dos 60 aos 80 e dos 80 aos 100 pontos, esta 

última considerada como melhor prática. A referência inicial é o intervalo que 

vai até os 60 pontos. Se as condições preliminares não forem atendidas, então 
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Selos, Rótulos e  

Certificações Sustentáveis 

Descrição  

Marine Stewardship 

Council (MSC) 

a avaliação é considerada falha e é encerrada. Se os requerimentos desse nível 

forem cumpridos, a avaliação segue para verificar as demandas do próximo 

nível, que vai dos 61 aos 79 pontos. Caso a pontuação desse intervalo também 

seja cumprida, verifica-se se a prática pode alcançar o nível máximo. A 

avaliação pode ser fracionada a cada cinco pontos pela equipe de auditores e 

esses pontos são importantes para obtenção da nota geral final.  

As três dimensões da sustentabilidade são abrangidas pela metodologia, mas há 

grande predominância com as exigências da dimensão ambiental. Há lacunas 

de aspectos da sustentabilidade quando se faz referência às diretrizes da GRI. 

Fair Trade A certificação Fair Trade é uma iniciativa estratégica com o objetivo de 

contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a redução da 

pobreza a partir de transações e relações comerciais mais justas. Propõe a busca 

por melhores condições de negócio ao mesmo tempo em que garante direitos 

de produtores e trabalhadores desfavorecidos. 

Tem alcance mundial e baseia-se no diálogo, transparência e na equidade, que 

são observados em critérios e princípios da Norma de Comércio Justo que 

vendedores e produtores precisam atender para obter a certificação. 

A Fair Trade disponibiliza aos interessados em obter o certificado um 

documento explicativo com perguntas e respostas sobre os seus padrões. Ele 

pode tornar-se um guia para que os empregados, terceirizados, alta governança 

e comitês representantes dos empregados conheçam e contribuam para o 

atendimento das exigências. A proposta é preparar o corpo funcional e facilitar 

o entendimento e a aplicação. Os requisitos padronizados estão resumidos de 

acordo com os prazos de aplicação do selo, que podem ser de 1 a 6 anos. Há 

dois tipos de critérios: os essenciais, que devem ser atendidos obrigatoriamente 

em toda avaliação; e os de desenvolvimento, que verificam a melhoria contínua 

das empresas, e para serem cumpridos precisam alcançar uma pontuação média 

definida previamente pela instituição certificadora. 

O padrão avaliado foi o referente ao Trabalho Contratado e as três dimensões 

da sustentabilidade estão contempladas, no entanto há lacunas de aspectos da 

sustentabilidade quando se faz referência às diretrizes da GRI. 

Selo Casa Caixa Azul O selo Casa Caixa Azul certifica empreendimentos habitacionais do Brasil e foi 

desenvolvido em 2010 para estimular a construção sustentável. As habitações 

podem receber três tipos de certificação de acordo com o desempenho 

apresentado nos critérios avaliados. São 53 critérios divididos em seis 

categorias: qualidade urbana; projeto e conforto; eficiência energética; 

conservação de recursos materiais; gestão da água e práticas sociais. A 

certificação Bronze decorre do cumprimento de 19 critérios obrigatórios 

previamente identificados. A graduação Prata do selo é resultado do 

atendimento dos critérios obrigatórios e mais seis facultativos. O selo Ouro 

representa a melhor graduação e acontece quando os itens obrigatórios são 

cumpridos e mais outros doze itens facultativos são atendidos. 

As três dimensões da sustentabilidade estão contempladas nos critérios 

avaliados, no entanto há lacunas de aspectos da sustentabilidade quando se faz 

referência às diretrizes da GRI. 
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(conclusão) 

ABNT NBR 16001 A norma brasileira 16001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) tem requisitos de um sistema de gestão de responsabilidade social com 

o objetivo de certificar empresas com base nas diretrizes da International 

Organization for Standardization (ISO) 26000.  

Ela estabelece requisitos mínimos para a implantação de um sistema de gestão 

integrado em toda a organização, estabelecendo políticas e objetivos que 

considerem compromissos com a transparência, a conduta ética, o respeito 

pelos interesses dos stakeholders, a conformidade legal e com outros requisitos 

assumidos pela empresa, os direitos humanos e as contribuições ao 

desenvolvimento sustentável. 

O cumprimento dos requisitos indica que a empresa possui um sistema de 

gestão de responsabilidade social corporativa e não que seja socialmente 

responsável.  

Não há indicadores diretamente relacionados à dimensão econômica. A 

dimensão social apresenta alto nível de aderência às diretrizes da GRI, mas a 

dimensão ambiental apresenta lacunas com relação à metodologia.  

Selo Inteligência 

Socioambiental do 

Tribunal do Trabalho da 

9ª Região 

O Selo Inteligência Socioambiental é uma certificação interna do TRT-PR, 

concedida às unidades de trabalho em reconhecimento às práticas e à gestão da 

responsabilidade socioambiental. Ele foi constituído em 2010 como resultado 

de uma campanha do Poder Judiciário, chamada Pare e Pense, com o objetivo 

de reduzir o consumo per capita de energia elétrica, telefone, papel, água e 

combustível.  

A avaliação abrange três categorias, que tratam da gestão de resíduos sólidos, 

do uso eficiente e racional dos recursos naturais e da inovação em práticas de 

responsabilidade socioambiental.  

Cada categoria possui sete diretrizes que considerem em seu escopo questões 

econômicas, sociais, ambientais, de inovação, institucionalização de uma 

prática, participação do público interno e continuidade da execução. Cada 

diretriz pode obter o valor máximo de um ponto e todas elas permeiam quatro 

práticas avaliadas: Coleta Seletiva Solidária; gestão do consumo de água e ou 

energia; gestão do consumo de copo plástico descartável e iniciativas 

inovadoras. O selo é concedido mesmo que não sejam atribuídos pontos em 

uma das categorias. A avaliação total dessas práticas somam 28 pontos.  

Para que uma unidade obtenha o direito de usar o selo por um ano ela precisará 

chegar, no mínimo, aos 21 pontos, que são 75% dos pontos possíveis. As 

questões elaboradas para avaliar as práticas possuem pontuação que varia de 

0,05 a 1,00 ponto. 

As três dimensões da sustentabilidade estão contempladas nas questões de 

avaliação, no entanto há lacunas de aspectos da sustentabilidade quando se faz 

referência às diretrizes da GRI. 

Fonte: O autor 
 

  

Uma importante pesquisa realizada pelo Ecolabel Index (2010), com pouco 

mais de um terço das instituições certificadoras do mundo observou que 71% dos 

programas de rotulagem tinham a sistemática de conceder o selo com base no 

cumprimento de determinado número de requisitos.  

Do total, 17% eram do tipo que concedia níveis de certificação e informação 

com base no desempenho (como exemplo, os selos com níveis Platinum, Gold, Silver, 

Bronze, dentre outros concedidos de acordo com a pontuação). Outros 6% declararam 
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utilizar modelo híbrido, que considere cumprimento de requisitos e níveis de 

desempenho. Os 6% restantes utilizavam outros tipos de avaliação. 

Nos processos de avaliação de conformidade foi encontrada variação no nível 

de rigor exigido e as organizações sem fins lucrativos apresentavam mais requisitos, 

inclusive com visitas aos locais, certificações de terceira parte e auditorias, do que os 

esquemas propostas por empresas privadas. A maioria dos rótulos ecológicos 

pesquisados (87%) tornaram públicos os seus critérios de avaliação assim como as 

entidades (88%) que receberam a certificação.  

De acordo com Schmidt e Brunn-Poulsen (2007), a maior parte dos selos foca 

em aspectos essenciais, no entanto o que é considerado como mais relevante para a 

instituição certificadora não é relevante para stakeholders importantes ou realmente 

apresenta erros no que diz respeito às consequências para o consumo e a produção.  

Além disso, há casos em que os aspectos fundamentais podem ocasionar 

efeitos negativos em aspectos de outras dimensões da sustentabilidade provocando 

forte divergência e perda de legitimidade. Para resolver este problema, segundo 

Scheer e Rubik (2005) uma abordagem de pontuação a partir do atendimento de 

critérios em diferentes graus pode dar a possibilidade de “compensar” o não 

cumprimento de outras exigências. 

 Alguns estudos indicam que, conforme Teisl e Roe (2005), informações 

detalhadas, como as avaliações com níveis de graduação, poderiam dar mais 

satisfação ao consumidor doméstico, o que muitas organizações e representantes da 

sociedade civil também tem se mostrado favorável, no entanto fabricantes e 

produtores preocupam-se em apoiar essa dinâmica de classificação, pois correm o 

risco de terem uma avaliação negativa de seus produtos.  

Uma alternativa que tem sido muito defendida nos últimos anos, conforme 

Bleda e Valente (2009), é a solução híbrida em que um esquema de diferentes classes 

se relaciona com níveis distintos de rigor, o que reduz as divergências relacionadas 

às exigências das normas e evidencia as conformidades atendidas facilitando a sua 

divulgação e comunicação.  

Mazijn et al. (2004) fez uma proposta interessante e que será uma importante 

referência para a abordagem a ser proposta nesse trabalho. Para ele, deve haver 

distinção de aspectos relacionados aos produtos e aos aspectos ligados às 
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organizações. Essa diferenciação reflete o desafio de transportar a mensuração de 

impactos de produtos para os processos de fabricação.  

Ele afirma que muitas das categorias de impactos sociais e econômicos estão 

vinculadas às corporações em vez do produto acabado. Este desafio não é 

exclusividade da área de rotulagem, mas é também uma preocupação geral de 

sustentabilidade. Abaixo estão os exemplos de aspectos identificados na literatura que 

podem ser divididos em ligados ao produto e os ligados à organização:  

 

- Critérios ambientais: 

 Ligados à organização: sistema de gestão ambiental, conformidade legal, gestão 

de riscos, dentre outros. 

 Ligados ao produto: design do produto, redução do uso de substâncias perigosas, 

proteção dos recursos naturais, da biodiversidade, da atmosfera, eficiência 

energética, uso de recursos renováveis, dentre outros. 

 

- Critérios sociais: 

 Ligados à organização: liberdade de associação e negociação coletiva, limitação 

das horas de trabalho, combate ao trabalho infantil, dentre outros; 

 Ligados ao produto: origem do produto, proteção à saúde humana, uso de 

equipamentos de segurança, dentre outros. 

- Critérios econômicos: 

 Ligados à organização: tolerância zero com a corrupção, investimentos em 

desenvolvimento pessoal e em pesquisa e desenvolvimento, investimentos em 

iniciativas de comércio justo, dentre outros; 

 Ligados ao produto: qualidade do produto, preço e fluxos de caixas, seguros e 

garantias, dentre outros. 

A operacionalização desses critérios pode ser realizada com indicadores, que 

para uma sistemática de concessão de selo deve selecionar todos aqueles que são 

aplicáveis, independentemente do seu número, e avaliar o cumprimento e o 

desempenho das empresas candidatas. Apesar dos critérios de rotulagem terem sido 
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pouco explorados na literatura, pode-se elaborar uma proposta que utilize indicadores 

em formato de requisitos ou para graduar pontuação de desempenho.  

Segundo Nader et al. (2008), atualmente é largamente utilizada a informação 

que possa ser disposta aos gestores e líderes em forma de indicadores, pois servirá 

como base para decisões envolvendo instituições públicas e privadas. Além disso, 

conforme anota Rametsteiner et al. (2010), os indicadores disponibilizam informações 

de gestão relevantes, inclusive de natureza política, que são necessárias para 

mensurar o progresso da sustentabilidade.  

A utilização de indicadores de sustentabilidade representa a premissa de que 

a sustentabilidade faz parte de um processo e devem servir para monitorar a situação 

e os avanços em aspectos chave da sustentabilidade e para tornar mais clara as 

contribuições ao desenvolvimento sustentável de uma atividade ou inatividade. O 

desenvolvimento de indicadores deverá sempre integrar diferentes conhecimentos em 

sua abordagem e deverá compreender embasamento científico, exatidão e viabilidade 

de aplicação.  

Embora as propostas e sistemáticas de rotulagem apresentem muitas 

variações nas suas, a maioria dos processos possuem os mesmos componentes 

básicos executados pelas instituições certificadoras. De acordo com o Resolve Inc. 

(2012), são eles:  

▪ O responsável por definir os padrões e por gerir a dinâmica do processo. 

Outros stakeholders são convidados a se envolver diretamente no acompanhamento 

do cumprimento das normas.  

▪ Uma instituição certificadora é responsável pelas decisões relacionadas aos 

resultados das auditorias de cumprimento da norma, ou seja, tecer comentários ou 

realizar avaliações para verificar se as práticas ou serviços atendem às normas 

implementadas.  

▪ Há um organismo de acreditação para avaliar a competência da instituição 

certificadora e de seus auditores. 

▪ As licenças de uso da marca do rótulo e de comercialização do sistema de 

padrões podem ser executadas por uma organização legalmente separada, mas 

ligada à instituição proprietária dos direitos autorais. 



61 

 

▪ A capacitação das empresas que desejam tornar-se certificadoras é realizada 

por uma gama de organizações, algumas independentes e outras podendo ser ligadas 

à instituição criadora da norma.  

▪ Além dessas atividades, as organizações envolvidas no desenvolvimento e 

implementação de um sistema de normas deve participar de uma variedade de 

atividades complementares, que vão desde aconselhamento e sensibilização à 

pesquisa e formulação de políticas.  

  

Apesar de não haver barreiras para que as empresas contratem serviços de 

certificação, uma pesquisa da ISEAL Alliance (2011), identificou que líderes de 17 

países consideraram como principais limitações a complexidade, os custos e a baixa 

efetividade dos processos de rotulagem. No entanto, esses mesmos líderes acreditam 

que a concessão de selos pode contribuir para o alcance de avanços operacionais, 

melhorias nas comunicações com os clientes e evolução nos resultados relacionados 

à sustentabilidade. 

Outros fatores que complicam ou limitam a implementação de práticas de 

gestão com objetivo de obter uma certificação é que os gestores entendem que é mais 

vantajoso iludir os auditores ou obstruir o processo de auditoria. Um exemplo que 

Foster e Harney (2005) apresentam é o de fábricas chinesas em que os gerentes 

falsificam registros ou mantém um dossiê paralelo para apresentar aos auditores, 

treinam os trabalhadores para darem as respostas “certas” para os auditores e tentam 

até oferecer suborno.  

Outro exemplo emblemático é o de Seidman (2007) que pontuou que, em 

auditorias não anunciadas, assim que as pessoas perceberam a presença dos 

auditores conseguiram fazer desaparecer todas as crianças que trabalhavam para a 

empresa.  Edelman (1992) caracteriza essas ocorrências como “conformidade 

simbólica” quando realizadas apenas para o período de verificação externa.  

Outra complicação é que os auditores podem ter interesses comerciais na 

concessão de um selo ou na manutenção de um selo já concedido e pode ter um olhar 

mais brando para algumas situações. Nos sistemas de rotulagens, as cobranças 

referentes aos serviços não acontecem apenas na auditoria inicial, mas também nas 

auditorias periódicas para manutenção ou renovação do rótulo e os auditores podem 
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querer manter relacionamento com organizações com baixo desempenho ou 

desobedientes às normas.  

Para equilibrar esse cenário, há também o alto profissionalismo de auditores 

individuais, o monitoramento de órgãos acreditadores e a proteção da reputação.  

Voltando à questão da mensuração do desempenho em sustentabilidade, 

Zheng et al. (2013) destaca que as questões e os aspectos sociais, ambientais e 

econômicas devem ser considerados com igual valor, não devendo haver a 

priorização de uma delas em detrimento de outra. Atkinson-Palombo (2008) validam 

essa tese e afirmam que a essência da sustentabilidade está na igualdade de pesos 

e proporções que devem ser atribuídos aos aspectos.  

Um dos desafios está em medir o desempenho das dimensões da 

sustentabilidade, pois é comum encontrar indicadores que avaliam uma ou até duas 

dimensões, mas que precisam ser complementados por outros indicadores que 

determinem a medida da dimensão não contemplada. Essa completude é uma 

oportunidade para a proposição de uma abordagem que meça os progressos 

relacionados ao desenvolvimento sustentável. 

A necessidade de suplementação é estendida para o contexto dos sistemas de 

certificação, pois como foi observado na literatura, a diferentes abordagens ainda 

apresentam lacunas com relação aos aspectos e dimensões da sustentabilidade e, 

diante disso, de acordo com Rodrigues (2010) é preferível que se combine diferentes 

abordagens de modo a se complementarem em vez de adotar apenas uma 

abordagem.  

Para o Resolve Inc. (2012), um obstáculo reside no fato de que os esquemas 

de certificação não são modelados para interagir com outras abordagens de rotulagem, 

o que poderia ser previsto na fase de concepção. 

Tendo em vista que o desenvolvimento sustentável considera o conceito de 

integração, Ginson (2006) propõe uma abordagem de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade que também contenha a integração de outras iniciativas que 

contribuam para a eficiência das tomadas de decisões organizacionais, de tal maneira 

que possam compartilhar os benefícios gerados com a sociedade.  

Para Sanderson (2002), abordagens de múltiplos métodos, com 

fundamentação teórica, podem desenvolver propostas sólidas capazes de avaliar as 
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contribuições positivas e duradouras ao desenvolvimento sustentável. É o que 

pretende o trabalho que está sendo construído neste estudo. 

 

2.12 LOCAL DA PESQUISA: ITAIPU BINACIONAL 

 

Em 1973, os presidentes de Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu, 

que estabelecia a criação de uma empresa juridicamente internacional responsável 

pela construção e gestão da hidrelétrica da Itaipu Binacional. O documento 

determinou também que o capital necessário para o início da sociedade seria US$ 

100 milhões, sendo esse valor dividido pela metade pelas Centrais Elétricas 

Brasileiras (Eletrobras) e a Administración Nacional de Electricidad (Ande), além de 

haver divisão igualitária da energia a ser produzida.  

A entidade Itaipu Binacional é criada então em maio de 1974 e é administrada 

a partir do Tratado e seus três anexos, atos diplomáticos complementares e por 

arcabouço normativo próprio. A viabilidade do empreendimento deve-se muito ao fato 

de os governos dos países asseguraram a compra da energia gerada pela Itaipu e 

garantiram recursos financeiros essenciais ao pagamento dos custos do projeto.  

Atualmente, é a maior hidrelétrica do planeta quando se trata de geração 

acumulada de energia. De acordo com o Relatório de Sustentabilidade (2014), foi 

responsável pela produção de 87,8 milhões de megawatts-hora (MWh) em 2014, o 

que representou 14% da energia que abasteceu o mercado energético brasileiro e 

79% do mercado paraguaio. Desde que a primeira unidade geradora entrou em 

operação, em 5 de maio de 1984, a Itaipu já produziu mais de 2,3 bilhões Megawatts-

hora (MWh), resultado suficiente para atender ao consumo de energia elétrica de toda 

o planeta por 38 dias (ITAIPU BINACIONAL, 2015). 

A produção de energia de depende diretamente de quatro fatores: que haja 

recursos hídricos disponíveis; as unidades geradoras precisam estar em perfeitas 

condições para operar; os sistemas de transmissão de instituições parceiras precisam 

ter capacidade para escoar a energia gerada; e o último fator, definido no Brasil pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e no Paraguai pela Administración 

Nacional de Electricidad (Ande), é que deve haver demanda por energia pelos 

consumidores brasileiros e paraguaios. 
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De acordo com o Relatório de Sustentabilidade (2014), o fator relacionado às 

unidades geradoras atingiu um resultado histórico em 2014: o índice de eficiência 

operacional chegou a 99,3%, ou seja, praticamente toda a água que chegou ao 

reservatório pôde ser utilizada para produzir energia. São resultados como esse que 

fazem a usina ser essencial para o suprimento energético do Brasil e do Paraguai. 

Marcas como essa são obtidas por meio do esforço de empregados brasileiros 

e paraguaios. Em 2014, contava com 3.167 funcionários, sendo 1.415 empregados 

na margem brasileira, incluindo os 07 conselheiros e os 06 diretores. O faturamento 

pela prestação dos serviços de eletricidade foi de US$ 3,68 bilhões. 

Com relação à estrutura de governança corporativa, o mais alto órgão é o 

Conselho de Administração, seguido pela Diretoria Executiva, ambos compostos em 

igual número por membros brasileiros e paraguaios. Todas as decisões de gestão 

empresarial são fruto de entendimento entre a Eletrobras e a Ande. Nos casos em que 

não há consenso, as resoluções acontecem pelos governos dos dois países. 

Os conselheiros são nomeados pelo governo brasileiro e paraguaio, em igual 

número. Na parte brasileira, um dos conselheiros deve ser indicado pelo Ministério 

das Relações Exteriores e outros dois pela Eletrobras. O mandato tem duração de 

quatro anos e é permitida a recondução ao cargo.  

A diretoria é composta por membros do Brasil e do Paraguai, nomeados pelos 

respectivos governos, por proposta da Eletrobras ou da Ande.  Todos têm igualdade 

de voz e voto. O mandato dura cinco anos e os membros podem ser reconduzidos. 

São 06 diretorias para cada país: a Geral, a Técnica, a Administrativa, a Financeira, a 

Jurídica e a de Coordenação e Meio Ambiente.  

São 239 unidades organizacionais distribuídas pelas seis diretorias, Diretoria 

Executiva e Conselho de Administração, sendo 69 brasileiras, 69 paraguaias e 101 

formadas por empregados dos dois países. As gerências são organizadas a partir da 

seguinte hierarquia: abaixo do Diretor estão os superintendentes. As 

superintendências podem ter gerentes de departamentos e esses podem ter gerentes 

de divisão 

O Conselho de Administração possui seis áreas subordinadas, metade de 

cada nacionalidade. Do lado brasileiro, com níveis equivalentes aos de 

superintendência, estão a Secretaria do Conselho, a Auditoria Interna e a Ouvidoria. 

A Diretoria Executiva possui as Secretarias da Diretoria Executiva, brasileira e 
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paraguaia, para dar suporte às reuniões e na organização dos documentos produzidos 

e aprovados. 

A Diretoria-Geral conta com 39 áreas, sendo 13 brasileiras, 13 paraguaias e 

13 binacionais e possuem as atribuições de coordenar, organizar, dirigir e controlar as 

atividades que afetam a empresa como um todo. É composta pelas Assessorias de 

Planejamento Empresarial e suas duas divisões brasileiras e duas divisões 

paraguaias, pelas Assessorias de Comunicações e suas oito divisões, pela 

Superintendência binacional de Informática e seus quatro departamentos e oito 

divisões.  

Além dessas unidades organizacionais, ainda fazem parte as Assistências, os 

Escritórios de Assunção e Brasília, as Universidades Corporativas Itaipu e as 

Assessorias: de Informações, de Responsabilidade Social, de Energias Renováveis e 

de Mobilidade Elétrica Sustentável, que não possuem níveis hierárquicos abaixo delas.  

Na Diretoria Técnica, estão a Superintendência de Engenharia, com dois 

departamentos e quatro divisões; a Superintendência de Operação, com dois 

departamentos e seis divisões; a Superintendência de Manutenção, com dois 

departamentos e 12 divisões; a Superintendência de Obras, com dois departamentos 

e quatro divisões; as Assessorias de Planejamento e Coordenação e suas quatro 

divisões; e as Assistências. Elas são responsáveis por conduzir assuntos de 

engenharia, obras, operação e manutenção das instalações destinadas à produção e 

transmissão de energia elétrica. 

 A Diretoria Financeira possui 42 áreas no total, que, juntas, são responsáveis 

pela condução de assuntos econômico-financeiros e de suprimento de bens e serviços 

da Entidade. É composta pela Superintendência de Administração Financeira, com 

dois departamentos e oito divisões; pela Superintendência de Orçamento e 

Contabilidade, com dois departamentos e seis divisões; pela Superintendência de 

Compras, com dois departamentos e oito divisões; pela Superintendência de Materiais, 

com dois departamentos e quatro divisões; pelas Assistências e pelas Assessorias de 

Planejamento e Coordenação. 

 A Diretoria Jurídica está estruturada com 14 áreas, sendo metade delas de 

cada país, responsáveis por conduzir assuntos jurídicos da Entidade e defender os 

interesses da organização. Nessa diretoria estão as Assistências, as Assessorias, as 

Assessorias de Planejamento e Coordenação e os seguintes departamentos: de 
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Direito Ambiental; de Patrimônio Imobiliário; Trabalhista e Tributário; e de Liicitações 

e Contratos.  

A Diretoria Administrativa, com 29 unidades organizacionais de cada 

nacionalidade, detém as atribuições de administrar os recursos humanos e os serviços 

gerais, garantir a segurança física e patrimonial da Entidade e intermediar as 

negociações com as instituições sindicais. 

Para realizar as suas obrigações do lado brasileiro, ela conta com o apoio da 

Superintendência de Recursos Humanos, com três departamentos e sete divisões; da 

Superintendência de Serviços Gerais, com dois departamentos e cinco divisões; da 

Superintendência de Segurança Empresarial, com dois departamentos e quatro 

divisões; da Assistência; do Comitê de Relações Trabalhistas; e da Assessoria de 

Planejamento e Coordenação.  

A condução de assuntos de preservação das condições ambientais na área 

do reservatório fica a cargo da Diretoria de Coordenação. São 16 áreas em cada país, 

sendo que a parte brasileira é composta pela Superintendência de Gestão Ambiental, 

com dois departamentos e quatro divisões; pela Superintendência de Obras e 

Desenvolvimento, também com dois departamentos e quatro divisões; pela 

Assistência e pela Assessoria de Planejamento e Coordenação. 

Sugere-se que, em um primeiro momento, o Selo Itaipu de Sustentabilidade 

seja utilizado para avaliar os resultados e o desempenho das unidades 

organizacionais formadas exclusivamente por empregados brasileiros. 

O modelo de gestão atual da empresa é de responsabilidade do Sistema de 

Planejamento e Controle Empresarial (SPCE), estabelecido pelo Regimento Interno 

da Itaipu, que utiliza no plano empresarial os conceitos do Balance Score Card (BSC) 

e da Gestão Orientada por Processos para realizar os objetivos estratégicos e 

alcançar a visão proposta para 2020. O BSC consegue traduzir o Mapa Estratégico 

Corporativo em mapas setoriais até o nível de superintendência, com o objetivo de 

garantir o alinhamento entre a estratégia e as ações operacionais. 

Com relação à gestão de processos, a Itaipu está implantando o Escritório de 

Processos com o objetivo de analisar e propor melhorias em processos em toda a sua 

abrangência, identificando os processos críticos e seus respectivos indicadores de 

desempenho. Essa atuação visa obter maior controle dos recursos, previsibilidade e 

melhoria contínua dos resultados, de forma sustentável e alinhar os processos às 
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estratégias empresariais.  

O modelo que está sendo construído divide os Escritórios em dois níveis: 

Corporativo e Setoriais. O Escritório de Processos Corporativo será composto por 

especialistas das diretorias e será coordenado pela Assessoria de Planejamento 

Empresarial a fim de apoiar a gestão organizacional no atingimento de resultados 

globais. Já os Escritórios de Processos Setorial serão compostos por especialistas e 

analistas de processos e vão promover melhorias nos processos de suas respectivas 

diretorias. 

Atualmente, considerando-se os Escritórios de Processos Corporativo e 

Setoriais, são 17 profissionais de cinco diretorias, sendo 11 especialistas indicados 

para compor os Escritórios de Processos e 06 analistas da Diretoria Administrativa, a 

que está mais avançada nesse modelo, que apoiarão as atividades dos escritórios.  

Os modelos de Escritórios de Projetos e Processos são orientados pela visão 

empresarial estabelecida para 2020, que propõe que a Itaipu Binacional consolide-se 

“como a geradora de energia limpa e renovável com melhor desempenho operativo e 

as melhores práticas de sustentabilidade do mundo, impulsionando o 

desenvolvimento sustentável e a integração regional”. Para concretizá-la, a binacional 

adotou um novo modelo de gestão voltado à sustentabilidade em seu mais amplo 

sentido, criando o Sistema de Gestão da Sustentabilidade (SGS).  

O SGS é um modelo de gestão criado especialmente para a realidade 

binacional da Itaipu, em que não há divergência com a hierarquia empresarial e busca 

que as pessoas e empresas, com as quais interage, internalizem cada vez mais os 

aspectos e os valores da sustentabilidade no cotidiano.  

Uma das principais atribuições, mas também o principal desafio, é colocar em 

prática um processo de avaliação permanente sob a ótica da sustentabilidade de 

todas as suas unidades organizacionais. Na prática, isso consiste em uma ampla 

mudança cultural para que os aspectos da sustentabilidade façam parte do dia a dia 

dos stakeholders da empresa. No entanto, não há um processo que seja responsável 

por essa avaliação, o que gera oportunidades para que o Selo Itaipu de 

Sustentabilidade assuma esse papel. 

O Cultivando Água Boa é uma das principais iniciativas da Itaipu que tem 

integrado diferentes aspectos de sustentabilidade e buscado a transformação cultural. 

São 19 programas e 61 ações socioambientais nos 29 municípios da Bacia 
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Hidrográfica do Rio Paraná 3 (BP3) para tratar problemas que podem afetar a 

produção de energia na usina, a qualidade da água e o meio ambiente da região. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade (2014), também são realizados 

projetos de sistemas de produção mais sustentáveis, educação ambiental, 

monitoramento da qualidade da água, redução do consumo de materiais e preferência 

pelos com menores impactos ambientais e sociais. Investe em pesquisas de energias 

renováveis, mobilidade elétrica e possui estruturas para conservação de animais e 

plantas, como o Refúgio Biológico Bela Vista (RVB), que é referência na reprodução 

de espécies regionais raras ou em vias de extinção. 

As iniciativas de sustentabilidade da empresa são inspiradas nas políticas 

públicas do governo federal e em documentos globais como a Carta da Terra, a 

Agenda 21, Metas do Milênio, Pacto Global e Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, lançados em setembro de 2014, já tem servido como 

referência também. 
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3 METODOLOGIA  

 

O presente capítulo apresenta as fases e os procedimentos da pesquisa que 

serviram como base para a elaboração deste trabalho.  

Neste estudo, realizou-se uma pesquisa-ação com características qualitativas 

e quantitativas a partir de levantamento bibliográfico e documental. O trabalho foi 

desenvolvido de forma que seus resultados contribuam para o avanço científico e ao 

mesmo tempo gerem possibilidades de transformação na forma de gestão de 

desempenho e na cultura da sustentabilidade da Itaipu.  

Questionários estruturados foram aplicados a empregados dos Escritórios de 

Processos da empresa cujos resultados foram avaliados na análise quantitativa. São 

pessoas indicadas por profissionais de elevado nível hierárquico, que possuem 

relacionamento estreito com a alta administração e tem vasto conhecimento dos 

interesses empresariais.  

Para facilitar a compreensão da metodologia adotada neste estudo, são 

apresentadas, no Quadro 02 abaixo, as 3 fases que nortearam o trabalho e que estão 

relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa, além dos principais produtos 

gerados.  

 

Quadro 2 – FASES DA METODOLOGIA E OS PRINCIPAIS PRODUTOS  

Fases Descrição Produtos 

01 

A Política de Sustentabilidade da 

Itaipu e as Plataformas de 

Desempenho em 

Sustentabilidade 

. Quadro de comparação e convergência 

dos princípios da Política de 

Sustentabilidade e os elementos das 

metodologias de avaliação de desempenho 

em sustentabilidade 

. Quadro com a relação dos aspectos da 

GRI com a Itaipu 

. Quadro com a relação dos indicadores do 

ISE com a Itaipu 
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Quadro 3 – FASES DA METODOLOGIA E OS PRINCIPAIS PRODUTOS 

(conclusão) 

Fases Descrição Produtos 

02 

Desenvolver um processo de 

gestão e relato às partes 

interessadas que operacionalize 

a avaliação de desempenho e o 

estímulo à cultura da 

sustentabilidade 

. Proposta do Selo Itaipu de 

Sustentabilidade 

03 

Coletar percepções sobre a 

proposta do Selo Itaipu de 

Sustentabilidade como um 

processo de gestão e relato. 

. Resultados qualitativos e quantitativos 

dos questionários aplicados 

Fonte: O autor 

 

Cada uma das fases apresentou produtos específicos, mas de maneira muito 

sintética pode-se dizer que: a fase 01 tinha o intuito de gerar um quadro que 

comparasse os princípios da Política de Sustentabilidade com os elementos de 

algumas das principais plataformas mundiais de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade, identificando os conteúdos convergentes. A comparação também 

permitiu identificar a relação dos aspectos da GRI e dos indicadores do ISE com a 

Itaipu.  

O produto da fase 02 foi a proposta do selo Itaipu de sustentabilidade, criada a 

partir dos resultados da primeira fase. O conteúdo da fase anterior permitiu a 

proposição de requisitos, critérios, indicadores, fases do processo e a governança da 

certificação interna.  

A fase 03 teve como produto os resultados quantitativos e qualitativos obtidos 

a partir da aplicação dos questionários.  
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3.1 FASE 01 – A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ITAIPU E AS 

METODOLOGIAS CONSOLIDADAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

EM SUSTENTABILIDADE 

 

Para realizar o objetivo específico de “Comparar os princípios da política de 

sustentabilidade da Itaipu Binacional com os tópicos correlatos das metodologias de 

avaliação de desempenho em sustentabilidade mais aceitas no ambiente corporativo 

mundial” foi considerada a política de sustentabilidade, aprovada por resolução da 

Diretoria Executiva em dezembro de 2014, em comparação com os conteúdos da 

Global Reporting Inititative (GRI), da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a 

International Hydropower Association (IHA), que fazem parte da realidade peculiar da 

Itaipu Binacional.  

As abordagens dessas três instituições serviram como base para estruturar a 

proposta apresentada para a avaliação da gestão dos aspectos de sustentabilidade 

da empresa. Destaca-se que a Itaipu tem como propósito tornar-se, até 2020, a 

geradora de energia limpa e renovável com melhor desempenho operativo e as 

melhores práticas de sustentabilidade do mundo, impulsionando o desenvolvimento 

sustentável e a integração regional (ITAIPU BINACIONAL, 2014). 

O primeiro referencial de comparação foi o protocolo de avaliação de 

sustentabilidade de Hidrelétricas da IHA. Embora não seja uma certificação em 

sustentabilidade ou um padrão de aprovação ou reprovação, a avaliação proposta por 

esta instituição atribui notas a tópicos e critérios específicos, que a Itaipu adotou para 

mensurar o desempenho das diretrizes táticas do plano estratégico.  

A segunda ferramenta utilizada como referencial de comparação foi o 

questionário do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São 

Paulo (ISE Bovespa). Embora a Itaipu não vise lucro, a Eletrobras, proprietária da 

parte brasileira da empresa, comercializa ações na bolsa e integra a carteira de ações 

do ISE.  

Para fazer parte das empresas listadas nesse índice, a metodologia do ISE 

exige que a Itaipu seja avaliada e possa contribuir com a pontuação geral a ser 

atribuída ao desempenho das empresas da Eletrobras. As respostas ao questionário 
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ficam disponíveis ao público e permitem que sejam feitas comparações entre as 

empresas com os melhores desempenhos em sustentabilidade do país.  

A análise comparativa das metodologias deu-se da seguinte maneira: 

relacionou-se as dimensões e os princípios da política de sustentabilidade e esse 

conteúdo foi comparado com os tópicos da IHA, com os indicadores do ISE e com os 

aspectos da GRI.  

Para Vandergeest (2007) a comparação e convergência de assuntos permite 

que as abordagens fortaleçam os trabalhos uma das outras, pois exploram a sinergia 

de temas similares e complementam os aspectos em que uma delas ainda não 

contempla. A complementaridade entre as abordagens contribui também a melhoria 

da regulação pública, pois demonstra que o escopo da análise pode ser mais amplo 

e ao mesmo tempo viável. A previsão é que as abordagens privadas e públicas sejam 

complementares no futuro.  

Trabalhos de comparação desta natureza costumam fazer referência à GRI, 

por sua vasta rede de colaboração composta por milhares de especialistas ao redor 

do mundo e por sua visão de que os relatórios de sustentabilidade podem contribuir 

para as rotinas da gestão empresarial.  

O próprio ISE (2015) considera que as diretrizes da GRI são relevantes pelos 

resultados que podem gerar e também pelos princípios de sustentabilidade e pelas 

boas práticas de governança pelos quais se pauta. As questões do ISE correlacionam 

seus conteúdos aos indicadores da GRI, visando complementar o enunciado das 

perguntas e facilitar o processo de compreensão e resposta.  

Com o objetivo de aprimorar constantemente a sua metodologia, a GRI 

pesquisa assuntos importantes e inovadores relacionados à gestão da 

sustentabilidade e por esse motivo ela correlaciona as suas diretrizes com conteúdos 

de outras abordagens.  

A instituição tem algumas publicações específicas em que faz comparação e 

equivalência com a norma ISO 26000, o Carbon Disclosure Project (CDP), o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Carta da Terra, os princípios do Pacto 

Global das Nações Unidas, Relato Integrado (sigla em inglês, IR) e a International 

Finance Corporation (IFC). Com esse mesmo objetivo, o ISE também compara com 

referências da ISO 26000 e o CDP. 
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Essas comparações, além de contribuírem para a sinergia e 

complementaridade das metodologias estudadas de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade, fornecem elementos para que instrumentos de gestão sejam 

desenvolvidos com base em abordagens já testadas e consideradas como melhores 

práticas no ambiente corporativo. O desenvolvimento do Selo Itaipu de 

Sustentabilidade como um processo de gestão e relato está descrito na fase 02, 

apresentada a seguir. 

 

3.2 FASE 02 – SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE: UM PROCESSO DE 

GESTÃO E RELATO ÀS PARTES INTERESSADAS QUE 

OPERACIONALIZE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E O ESTÍMULO À 

CULTURA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Para alcançar o objetivo específico de “Desenvolver um processo de gestão e 

relato às partes interessadas que operacionalize a avaliação de desempenho e o 

estímulo à cultura de sustentabilidade”, a proposta tomou como base a tabela de 

comparação entre as metodologias.  

Essa tabela apresentou os conteúdos abrangidos pela política de 

sustentabilidade e as comparações com conteúdos das outras metodologias, 

permitindo identificar, dentre aqueles aplicáveis à Itaipu, quais ainda não haviam sido 

contemplados pelo documento. A aplicabilidade dos conteúdos é definida a partir das 

instruções e protocolos das plataformas de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade e a interpretação que a empresa tem dessas referências. 

A verificação dos conteúdos faltantes forneceu novos componentes para que a 

proposta do processo inclua e avalie os temas da política de sustentabilidade da Itaipu. 

A construção da proposta do selo foi realizada por meio dos seguintes itens: a) 

desenvolvimento de um processo de certificação interna; b) proposição de requisitos 

e indicadores de desempenho; c) sistema de pontuação e escopo de aplicação; e d) 

alternativas de reconhecimento para as áreas que conseguirem obter a certificação 

interna a partir dos resultados avaliados.  
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A coleta de percepções sobre a proposta está descrita na fase 03, apresentada 

a seguir. 

 

3.3 FASE 03 – COLETA DE PERCEPÇÕES SOBRE A PROPOSTA  

 

Esta fase teve o objetivo de coletar percepções sobre o processo de 

certificação interna proposto para o Selo Itaipu de Sustentabilidade. Para Cho e Trent 

(2006), ao testar uma hipótese pode-se verificar se ela tem potencial para alcançar 

mudanças nas condições sociais vigentes sejam capazes de provocar transformações 

culturais.  

Esta fase permitiu identificar erros e falhas de interpretação e coletar sugestões 

de ajustes para garantir que a proposta apresentada esteja correspondente à 

realidade dos problemas.  

Para despertar o interesse do respondente, o questionário (apêndice A) teve 

uma apresentação atraente e uma estrutura simples e de curta extensão para facilitar 

o preenchimento.  

A introdução informou brevemente sobre a pesquisa, as motivações para 

realizá-la e as entidades apoiadoras. Também esclareceu como a participação dos 

consultados poderia contribuir com o resultado do trabalho. Instruções sobre o 

preenchimento e sobre as contribuições compuseram a apresentação inicial do 

questionário. 

As questões foram fechadas, simples e objetivas, com opções de respostas 

para facilitar o processamento dos resultados. Elas combinaram essas respostas 

predeterminadas com espaços para que pudessem exprimir seu pensamento, em 

seus próprios termos, a partir de suas referências.  

Para Dione e Laville (1999) esse recurso é importante para o trabalho quando 

as alternativas de respostas à proposta são pouco conhecidas ou imprevisíveis e dá 

ao pesquisador a oportunidade de avaliar a competência do interrogado com base na 

qualidade das sugestões.   

O questionário foi composto por questões específicas que refletiram os 

objetivos da pesquisa e as respostas consideraram os dados necessários para avaliar 
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a proposta do trabalho. Buscou-se recolher opiniões a partir da manifestação de 

concordância ou discordância das pessoas com as questões e afirmações utilizadas. 

As possibilidades de resposta do consultado eram as seguintes: concordância; 

concordância parcial; indeciso ou neutro; discordância parcial; discordância e 

preferência por não responder. 

Para coletar percepções sobre os aspectos de sustentabilidade e a sistemática 

de pontuação dos critérios a serem avaliados para a concessão do Selo Itaipu de 

Sustentabilidade, foram incluídos apenas os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos que facilitassem a assimilação pelos empregados com a intenção de que 

este estudo torne-se efetivamente em uma solução prática.  

O questionário foi aplicado a especialistas e analistas de apoio dos Escritórios 

de Processos de cinco diretorias da empresa. Os representantes dos escritórios de 

processos e a equipe de apoio formam um grupo de 17 pessoas e este foi o universo 

de pesquisa, que respondeu sobre as possibilidades da proposta deste estudo ser 

adotada pela organização.  

A amostra foi formada por 16 pessoas, o que representou praticamente a 

totalidade do universo, garantindo grande representatividade à avaliação critica da 

proposta apresentada. Calculou-se, então, o total de respostas para cada uma das 

alternativas e o percentual que representava na amostra pesquisada.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas três fases do trabalho. A 

primeira fase fez a comparação dos princípios da política de sustentabilidade da Itaipu 

com as metodologias consolidadas de avaliação de desempenho em sustentabilidade.  

Os resultados e elementos da comparação contribuíram para a estruturação do 

Selo Itaipu de Sustentabilidade, que também teve como base várias metodologias, já 

existentes e consolidadas, descritas no referencial teórico. Essa proposta de um 

processo de avaliação interna de desempenho em sustentabilidade das unidades 

organizacionais da Itaipu, capaz de estimular boas práticas e a mudança de cultura, 

foi o resultado da fase 02.  

A fase 03 teve o objetivo de coletar percepções sobre a proposta do processo 

do selo por meio de uma avaliação realizada por especialistas e analistas de gestão 

de processos da empresa e os resultados dos questionários são apresentados em 

item específico.  

 

4.1 FASE 01 – A COMPARAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

DA ITAIPU E AS METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

A comparação entre a política de sustentabilidade da Itaipu e os conteúdos das 

metodologias da GRI, da IHA e do ISE permitiu identificar pontos de convergência 

entre elas e elementos de avaliação de desempenho capaz de atendê-las 

simultaneamente.  

O material para a proposição do Selo Itaipu de Sustentabilidade foi coletado a 

partir dessa comparação e do levantamento de pontos em comuns e das lacunas de 

aspectos de sustentabilidade que ainda não são abordados pela entidade e também 

com base nas experiências de processos de avaliação e relato, descritas no 

referencial teórico. 

A seguir são apresentadas as informações das metodologias comparadas na 

fase 01. 
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4.1.1 A Política de Sustentabilidade da Itaipu Binacional 

 

A política de sustentabilidade, disponível no anexo, possui princípios e valores 

que estão distribuídos em quatro dimensões, a saber: Corporativa, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Socioeconômico e Cultural.  

Na dimensão Corporativa, os princípios são: 

 Gestão racional, equilibrada e eficiente das pessoas, recursos e processos 
empresariais; 

 Relações éticas, transparentes e justas respeitando as diferenças; 

 Visão e gestão ampla, integrada e colaborativa das ações; 

 Compromisso com a melhoria contínua e inovação; e 

 Compras sustentáveis e desenvolvimento de fornecedores locais. 
 

Na dimensão Meio Ambiente, os princípios descritos são:  

 Geração, incentivo e uso de energia de fontes limpas e renováveis; 

 Atuação em parceria com os atores sociais para a sustentabilidade; e 

 Conservação e preservação do meio ambiente e respeito à biodiversidade. 
 

A dimensão Desenvolvimento Socioeconômico prevê a adoção dos seguintes 

princípios:  

 Ser um agente ativo no desenvolvimento humano sustentável; e 

 Promover o desenvolvimento sustentável do território. 
 

Para a dimensão Cultural as atividades da empresa deverão considerar os 

princípios abaixo: 

 Promover e consolidar a cultura de sustentabilidade sendo um exemplo para o 
mundo; e 

 Valorização de atitudes sustentáveis. 
 

A Figura 1 abaixo apresenta a ilustração do Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade (SGS) da Itaipu, identificando as quatro dimensões, os principais 

temas de sustentabilidade observados nos princípios e valores e a indicação dos 

atores responsáveis por disseminar a cultura da sustentabilidade na empresa.  

Figura 1 – SISTEMA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE DA ITAIPU BINACIONAL  
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FONTE: Relatório de Sustentabilidade 2012 

 

As quatro dimensões da Política estão diferenciadas pelas cores. A dimensão 

cultural, identificada pela cor laranja, é simbolizada por uma paleta que deve levar 

para as outras três dimensões conhecimentos e reflexões de sustentabilidade. A linha 

tracejada laranja representa essa transversalidade da dimensão cultural. 

Um dos principais objetivos do SGS é o estabelecimento de um ambiente de 

debate participativo, que identifique sinergias entre as iniciativas empresariais. Há 

também a figura dos articuladores das dimensões, que são apoiados pelos 

Assessores de Planejamento e Coordenação de cada Diretoria e pelos próprios 

Diretores para tratar do desempenho relacionado a princípios específicos.  
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4.1.2 Global Reporting Initiative 

 

Pela vasta proposição dos indicadores, pelos seus princípios, pelo amplo 

conhecimento dos stakeholders envolvidos é que as diretrizes da GRI tornaram-se a 

metodologia mais aceita mundialmente e que alavanca o patamar dos relatórios de 

sustentabilidade ao nível de importância dos relatórios meramente financeiros. 

Os indicadores de desempenho econômico buscam medir os impactos da 

corporação sobre as condições econômicas dos públicos afetados e dos sistemas 

econômicos. A dimensão ambiental possui indicadores para avaliar os impactos da 

empresa sobre os ecossistemas e os sistemas naturais, que tratam dos insumos, 

naturais ou não, dos efeitos da operação e dos produtos, da biodiversidade, de 

conformidade legal, de investimentos, dentre outros.  

O desempenho social é medido com base em indicadores relacionados às 

práticas trabalhistas e de trabalho decente, de direitos humanos e de relacionamento 

com a sociedade. Também há indicadores para avaliar os impactos dos produtos das 

organizações sobre os clientes (GRI, 2015). 

Os relatórios publicados em alinhamento às diretrizes da GRI são considerados 

instrumentos de gestão que divulgam o desempenho em sustentabilidade das 

empresas à sociedade e aos stakeholders.  

A avaliação do desempenho e a verificação do conteúdo divulgado ficam a 

cargo dos públicos de interesse, que encontram informações para comparar com 

outras em empresas que também elaboram relatórios de sustentabilidade seguindo a 

mesma metodologia. São cerca de 60 aspectos de sustentabilidade ligados a mais de 

175 indicadores de desempenho. Cada aspecto possui vínculo com indicadores pré-

estabelecidos. 

 

4.1.3 Índice de Sustentabilidade Empresarial 

 

Para participar da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), as 

companhias emissoras das 200 ações mais negociadas na bolsa de valores devem 

responder ao questionário que observa o desempenho empresarial.  
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As respostas das organizações são analisadas a partir de uma ferramenta 

estatística chamada análise de clusters, que identifica os resultados grupos de 

corporações com performances similares e sinaliza o grupo com melhor desempenho 

geral. A carteira final do ISE, com no máximo 40 empresas, é derivada desse grupo, 

que ainda deve ser aprovado pelo Conselho da BM&F BOVESPA (ISE, 2015). 

São questões que, além do resultado triplo, referem-se também aos critérios 

empresariais gerais, natureza do produto e governança, distribuídas em sete 

dimensões: Geral, Natureza do Produto, Governança Corporativa, Mudanças 

Climáticas, Social, Ambiental e Econômico-Financeira. 

Os conteúdos do ISE foram identificados no questionário 2015 dessa 

metodologia, que é abrangente e verifica o desempenho da companhia nas sete 

dimensões, que possuem entre 3 a 5 critérios cada uma, que, por sua vez, são 

divididos em indicadores e estes em perguntas. Toda a plataforma abrange 33 critérios 

e 80 indicadores e esse conteúdo fica disponível ao público no endereço eletrônico do

 ISE.  

 

4.1.4 Protocolo de Avaliação da International Hydropower Association 

 

O protocolo de avaliação de desempenho da IHA utiliza indicadores para o 

Estágio Inicial e para as fases de Preparação, Implementação e Operação, que 

deverão necessariamente ser avaliados por profissionais credenciados pela IHA.  

De acordo com a metodologia, os itens avaliados poderão receber notas 

graduadas de 1 a 5, sendo que a nota 3 deve ser a referência inicial. Ela corresponde 

às boas práticas básicas de sustentabilidade e a 5 corresponde às melhores práticas 

de sustentabilidade conhecidas e comprovadas até o momento.  

Para auxiliar com a visualização, imagine-se que um determinado projeto 

desenvolva iniciativas de sustentabilidade que aparentam poder alcançar uma nota 3.  

No entanto, após a avaliação mais detalhada, observou-se que a empresa possui um 

item relevante não atendido, o que reduz a nota para 2 segundo a metodologia. 

Caso sejam observados vários itens relevantes não atendidos, pela 

metodologia, a nota deverá ser 1. Exemplificando o caminho contrário, caso a 
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organização tenha ações que levariam a uma classificação de melhores práticas (nota 

5), contudo nota-se que há um item muito relevante não atendido, então a nota será 

4 (IHA, 2015). 

Os critérios que avaliam os tópicos de sustentabilidade são: Avaliação, Gestão, 

Envolvimento das Partes Interessadas, Apoio das Partes Interessadas, Requisitos 

Legais/Conformidade e Resultados. 

No processo de avaliação informações, documentos, relatórios e outros 

materiais são analisados e usados como evidências como forma de comprovar as 

práticas. São usadas, além de evidências documentais, as evidências visuais como 

fotos e verificação in loco e evidências orais como gravação de entrevistas ou coleta 

de depoimentos (IHA, 2015). 

Para avaliar o desempenho em sustentabilidade da Itaipu com base na 

metodologia da IHA, deve-se considerar o protocolo de avaliação para 

empreendimentos hidrelétricos em operação, que possui 19 tópicos, a saber:  

 

 O-1: Comunicações e Consultas;  

 O-2: Governança;  

 O-3: Gestão de Questões Ambientais e Sociais;  

 O-4: Recursos Hídricos;  

 O-5: Confiabilidade e Eficiência dos Ativos;  

 O-6: Segurança da Infraestrutura;  

 O-7: Viabilidade Financeira;  

 O-8: Benefícios do Projeto;  

 O-9: Comunidades e Meios de Subsistência Afetados pelo Projeto;  

 O-10: Reassentamento;  

 O-11: Povos Indígenas;  

 O-12: Condições de Emprego e Trabalho;  

 O-13: Patrimônio Cultural;  

 O-14: Saúde Pública;  

 O-15: Biodiversidade e Espécies Invasoras;  

 O-16: Erosão e Sedimentação;  

 O-17: Qualidade da Água;  

 O-18: Gestão do Reservatório;  

 O-19: Regimes de Vazão a Jusante. 
 

 

A comparação entre os princípios da política de sustentabilidade da Itaipu e os 

conteúdos dessas metodologias consolidadas identificou elementos capazes de 
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mensurar o desempenho em sustentabilidade simultaneamente em todas elas 

conforme demonstrado no Quadro 03 abaixo.  

Quadro 4 - COMPARAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ITAIPU 

BINACIONAL E AS METODOLOGIAS CONSOLIDADES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM 

SUSTENTABILIDADE 
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Quadro 5 - COMPARAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ITAIPU 

BINACIONAL E AS METODOLOGIAS CONSOLIDADES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM 

SUSTENTABILIDADE           

                     (conclusão) 

 

FONTE: O autor 

 

A comparação entre as metodologias identificou diversos pontos de 

convergência entre elas. Por exemplo, o princípio da política de sustentabilidade 

“Utilização eficaz das competências e experiências presentes na estrutura da Itapu e 

suas Fundações” possui elementos similares ao aspecto Governança, da GRI. Esses 

itens possuem conteúdos em comum com o tópico O-2: Governança, da IHA e 

também com o indicador 8: qualidade da gestão, do ISE.  
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Com isso, pode-se inferir que a Política de Sustentabilidade da Itaipu é 

abrangente e possui alinhamento com importantes metodologias de avaliação de 

desempenho em sustentabilidade. No entanto, como será visto adiante, ainda há 

aspectos que não foram considerados pelo documento. 

Vale ressaltar que essas metodologias utilizadas são cientificamente 

consolidadas com base em artigos que serão apresentados a seguir, além de ter 

credibilidade e ampla aceitação pelo setor produtivo.  

Destaca-se também que algumas de suas premissas coincidem com alguns 

dos princípios da norma ISO 14020:1998, que trata de rotulagem e declarações 

ambientais: as informações dos procedimentos, os critérios e a abordagem de 

avaliação ficarão disponíveis às partes interessadas, evidenciando as referências de 

mensuração de resultados das plataformas correlacionadas.  

Os aspectos de sustentabilidade da GRI e seus respectivos indicadores de 

avaliação de desempenho e relato foram considerados na comparação, pois, de 

acordo com Lamprinidi and Kubo (2010), são reconhecidos internacionalmente e 

atualmente os mais aceitos.  

Já os tópicos da IHA têm reconhecimento no setor hidrelétrico internacional e 

por esse motivo foram escolhidos pela alta administração da Itaipu para ser a 

referência empresarial de avaliação de desempenho em sustentabilidade. 

Os indicadores do ISE foram desenvolvidos, segundo Beato, Souza e Parisotto 

(2009), a partir de experiências internacionais de medição de desempenho e 

representam as melhores práticas de sustentabilidade no mercado brasileiro. 

As abordagens da GRI, do ISE e da IHA têm conteúdos que são 

complementares: a GRI traz um conjunto de indicadores que se baseiam no triplo 

bottom line, mas que delega ao stakeholder o fato de dizer se uma iniciativa é ou não 

sustentável. A IHA avalia e pontua as boas e melhores práticas do setor, mas seus 

tópicos deixam de fora importantes aspectos do tripé da sustentabilidade. E o ISE traz 

boas referências do que é sustentável, mas a gama de indicadores é muito ampla 

tornando seu processo de medição muito complexo. 

A combinação de elementos da política de sustentabilidade da Itaipu e das 

plataformas de sustentabilidade confrontadas atende a um dos objetivos desta 

pesquisa e contribui para a elaboração do selo Itaipu de sustentabilidade como um 

processo de avaliação, que integra a mensuração e o relato de desempenho.  
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Para Lundberg et al. (2009), uma organização pública utiliza ferramenta de 

desempenho com o objetivo de melhorar a sua performance e conhecer os efeitos 

sobre o ambiente. Para Ramos et al. (2007), um mecanismo de certificação interna 

que integre avaliação e comunicação de desempenho é capaz de atender a uma 

carência geral observada no setor público, que é a falta de avaliação de desempenho.  

O trabalho de comparação também permitiu conhecer os conteúdos das 

metodologias que podem ou não ser aplicados à realidade da Itaipu. Foram 

levantados os aspectos da GRI e os indicadores do ISE que foram contemplados de 

alguma forma pela empresa.  

Abaixo estão os documentos e outros instrumentos da Itaipu, que podem ser 

um outro processo, sistema, normativo, prática ou projeto, que foram consideradas 

nessa verificação:   

 

 Estrutura de Governança Corporativa;  

 Planejamento Estratégico e o Plano Empresarial;  

 Políticas de Diretrizes Fundamentais;  

 Comitê de Ética;  

 Ouvidoria;  

 Demonstrações Contábeis;  

 Relatórios de Sustentabilidade;  

 Lei Sarbanes-Oxley (SOX);  

 Manual de Organização;  

 Diretrizes de Saúde e Segurança no Trabalho;  

 Auditorias Internas e Externas;  

 Plano de Ação Emergencial;  

 Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens (Ceasb); 

 Laboratório de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos (Lasse); 

 Sistema Integrado de Gestão Empresarial (SAP);  

 Fale Conosco;  

 Compromissos voluntários;  

 Declaração de Compromisso sobre Mudanças Climáticas;  

 Portal de Compras Eletrônico;  

 Código de Conduta de Fornecedores;  

 Manual de Recursos Humanos;  

 Áreas Protegidas, Faixa de Proteção e Refúgios Biológicos; e 

 Programas e ações socioambientais.  
 
O Quadro 4 abaixo apresenta os resultados referentes aos aspectos da GRI e 

a sua relação com a realidade da Itaipu.  
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Quadro 6 – ASPECTOS DA GRI RELACIONADOS COM A REALIDADE DA ITAIPU 

Aspectos da GRI contemplados pela Itaipu 

Documentos e instrumentos da Itaipu Aspectos da GRI  

Política de Sustentabilidade 

Avaliação Ambiental de Fornecedores; Energia; 
Geral; Biodiversidade; Ética e Integridade; 
Governança; Engajamento de Stakeholders; 
Impactos Econômicos Indiretos; Práticas de 
Compras; Pesquisa e Desenvolvimento; Avaliação 
de Fornecedores em Direitos Humanos; 
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva; 
Direitos Indígenas; Não Discriminação; Trabalho 
Forçado ou Análogo ao Escravo; Trabalho Infantil; 
Emprego; Igualdade de Remuneração entre 
Homens e Mulheres; Avaliação de Fornecedores 
em Práticas Trabalhistas; Diversidade e Igualdade 
de Oportunidades; Relações Trabalhistas; 
Treinamento e Educação; Avaliação de 
Fornecedores em Impactos na Sociedade; 
Políticas Públicas; Comunidades Locais 

Estrutura de Governança Corporativa; 
Planejamento Estratégico e o Plano Empresarial; 
Políticas de Diretrizes Fundamentais; Comitê de 
Ética; Ouvidoria; Demonstrações Contábeis; 
Relatórios de Sustentabilidade; lei Sarbanes-
Oxley (SOX); Manual de Organização; Diretrizes 
de Saúde e Segurança no Trabalho; Auditorias 
Internas e Externas; Plano de Ação Emergencial; 
Centro de Estudos Avançados em Segurança de 
Barragens (Ceasb); Laboratório de Automação e 
Simulação de Sistemas Elétricos (Lasse); Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial (SAP); Fale 
Conosco; Compromissos voluntários; Declaração 
de Compromisso sobre Mudanças Climáticas; 
Portal de Compras Eletrônico; Código de 
Conduta de Fornecedores; Manual de Recursos 
Humanos; Áreas Protegidas, Faixa de Proteção e 
Refúgios Biológicos; e programas e ações 
socioambientais. 

Disponibilidade e Confiabilidade; Estratégia e 
Análise; Perfil do Relatório; Emissões; Perfil 
Organizacional; Conformidade Ambiental; 
Aspectos Materiais Identificados e Limites; 
Planejamento e Respostas a Desastres e 
Emergências; Desempenho Econômico; Acesso à 
Energia; Presença no Mercado; Produtos e 
Serviços; Transportes; Investimento; Práticas de 
Segurança; Mecanismos de Queixas e 
Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos; 
Mecanismos de Queixas e Reclamações 
Relacionadas a Práticas Trabalhistas; Saúde e 
Segurança no Trabalho; Comunicações de 
Marketing; Conformidade Social; Conformidade 
com relação ao Serviço; Combate à Corrupção 

Aspectos da GRI não contemplados pela Itaipu 
Água; Efluentes e Resíduos; Materiais; Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a 
Impactos Ambientais; Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos na 
Sociedade 

Aspectos da GRI não aplicáveis à Itaipu 
Eficiência do Sistema; Gestão da Demanda; Prestação de Informações; Descomissionamento; 
Privacidade do Cliente; Rotulagem de Produtos e Serviços; Saúde e Segurança do Cliente; 
Concorrência Desleal 

Fonte: o autor 
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O levantamento demonstra que a Política de Sustentabilidade contempla um 

número significativo de aspectos e o conjunto de demais iniciativas e documentos 

contribuem com a sua complementação, fazendo com que boa parcela dos aspectos 

aplicáveis seja atendida.  

Apenas cinco aspectos aplicáveis ainda não são contemplados por alguma 

iniciativa da Itaipu. Os aspectos da GRI que não se aplicam à Itaipu são aqueles que 

tratam de outros negócios do setor elétrico, que não são compatíveis com a natureza 

jurídica e comercial da Itaipu ou que abordam questões relacionadas a produtos.   

Dentre eles há aspectos que tratam do descomissionamento de plantas de 

usinas nucleares, eficiência do sistema de distribuição de energia, gesta da demanda, 

que no setor elétrico é feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, e os aspectos 

que abordam clientes e concorrência. A Itaipu não possui concorrência e nem clientes 

finais diretos, pois toda a energia produzida é comprada pelos governos do Brasil e 

do Paraguai. 

O levantamento relativo ao ISE seguiu a mesma lógica e foram observados os 

indicadores que são atendidos pela Política de Sustentabilidade da empresa e pelas 

demais iniciativas e documentos da empresa, aqueles que não estão sendo 

contemplados, além do conteúdo não aplicável. O Quadro 5 abaixo aponta os 

resultados da relação dos indicadores do ISE com a realidade da Itaipu.  
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Quadro 7 – RELAÇÃO DOS INDICADORES DO ISE COM A REALIDADE DA ITAIPU 

Indicadores do ISE contemplados pela Itaipu 

Documentos e instrumentos da Itaipu Indicadores do ISE 

Política de Sustentabilidade 

Compromisso, Abrangência e Divulgação; 
Responsabilidade Ambiental; Planejamento; 
Gerenciamento e Monitoramento; Certificações; 
Comunicações com as partes interessadas; 
Compromisso global: Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos; Consumo de recursos ambientais 
- inputs; Riscos e Oportunidades Corporativos; 
Ativos Intangíveis; Gestão do Desempenho; 
Compromisso Fundamental; Prevenção e 
Combate à Corrupção; Consistência dos 
Compromissos; Política de Engajamento com 
Partes Interessadas; Remuneração; Estratégia e 
Posicionamento; Cadeia de Valor; Sistemas de 
Gestão; Resultados; Compromissos com 
Princípios e Direitos Fundamentais nas Relações 
de Trabalho; Compromisso com a Comunidade; 
Aplicação dos Compromissos com Princípios e 
Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho; 
Relação com a Comunidade; Diversidade e 
Equidade; Gestão de Fornecedores 

Estrutura de Governança Corporativa; 
Planejamento Estratégico e o Plano Empresarial; 
Políticas de Diretrizes Fundamentais; Comitê de 
Ética; Ouvidoria; Demonstrações Contábeis; 
Relatórios de Sustentabilidade; lei Sarbanes-
Oxley (SOX); Manual de Organização; Diretrizes 
de Saúde e Segurança no Trabalho; Auditorias 
Internas e Externas; Plano de Ação Emergencial; 
Centro de Estudos Avançados em Segurança de 
Barragens (Ceasb); Laboratório de Automação e 
Simulação de Sistemas Elétricos (Lasse); Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial (SAP); Fale 
Conosco; Compromissos voluntários; 
Declaração de Compromisso sobre Mudanças 
Climáticas; Portal de Compras Eletrônico; 
Código de Conduta de Fornecedores; Manual de 
Recursos Humanos; Áreas Protegidas, Faixa de 
Proteção e Refúgios Biológicos; e programas e 
ações socioambientais. 

Seguro Ambiental; Área de Preservação 
Permanente e Cadastro Ambiental Rural; Passivos 
Ambientais; Requisitos Administrativos; 
Procedimentos Administrativos; Procedimentos 
Judiciais; Emissões Atmosféricas e Efluentes 
Líquidos; Crises e Planos de Contingência; 
Demonstrações Financeiras; Histórico; Atuação 
Política; Compromissos Voluntários; Relatórios; 
Compromisso, Abrangência e Divulgação; Gestão 
da Mitigação; Divulgação; Público Interno; 
Sociedade; Resolução de Demandas de Clientes e 
Consumidores 

Indicadores do ISE não contemplados pela Itaipu 
 
Resíduos; Responsabilidade relacionada às Mudanças Climáticas; Gestão da Adaptação às Mudanças 
Climáticas; Respeito à Privacidade, Uso da Informação e Marketing 
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Quadro 5 – RELAÇÃO DOS INDICADORES DO ISE COM A REALIDADE DA ITAIPU 

(conclusão) 

Indicadores do ISE não aplicáveis à Itaipu 

Aspectos Ambientais Críticos; Reserva Legal; Lucro Econômico; Equilíbrio do Crescimento; Defesa da 
Concorrência; Relacionamento entre Sócios; Conduta e Conflito de Interesses; Transparência; 
Cumprimento Legal; Divulgação; Governança de Contratadas, Coligadas e/ou Subsidiárias; Estrutura 
do Conselho de Administração; Dinâmica do Conselho de Administração; Qualidade da Gestão; 
Prestação de Contas; Riscos para o Consumidor ou Terceiros; Riscos Difusos; Observância do 
Princípio da Precaução; Informações ao Consumidor; Sanções Judiciais ou Administrativas; Clientes 
e Consumidores; Relação com Clientes e Consumidores 

Fonte: o autor 

 

Pode-se verificar que a Política de Sustentabilidade tem importante 

contribuição ao contemplar também um número representativo de indicadores. Com 

a completude das demais iniciativas e documentos da entidade, apenas quatro 

indicadores ainda não estão atendidos.  

O conteúdo não aplicável para esta metodologia é maior em virtude dos motivos 

apresentados anteriormente, mas acrescentando-se os fatos de que as dimensões 

Governança Corporativa e Natureza do Produto são respondidas exclusivamente pela 

Eletrobras; a Itaipu possui legislação própria, estabelecida pelo Tratado de Itaipu, 

tornando alguns indicadores da dimensão ambiental sem aplicabilidade; e a entidade 

não visa lucro, o que faz com que algumas questões da dimensão econômico-

financeira não sejam aplicáveis a esta realidade.  

Com o levantamento dos pontos convergentes entre os princípios da política 

de sustentabilidade da Itaipu, os aspectos da GRI, os tópicos da IHA e os indicadores 

do ISE foi possível observar a relação deles com a Itaipu por meio da política de 

sustentabilidade e com as demais iniciativas e documentos empresariais, além de 

explicitar quais ainda não foram contemplados.  

A comparação permitiu reunir elementos para o desenvolvimento do selo Itaipu 

de sustentabilidade, uma proposta de processo de gestão e relato de resultados às 

partes interessadas que avalie o desempenho em sustentabilidade, estimule a cultura 

e a implementação de práticas de sustentabilidade conforme está descrito na fase 02 

dos resultados. 
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4.2 FASE 02 – SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE: UMA PROPOSTA DE 

PROCESSO DE GESTÃO E RELATO ÀS PARTES INTERESSADAS QUE 

AVALIE O DESEMPENHO EM SUSTENTABILIDADE E ESTIMULE A 

CULTURA E A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 
 

De acordo com Slaughter (2012), a gestão da sustentabilidade é altamente 

relevante e praticamente tornou-se uma obrigação divulgar informações e resultados 

para os stakeholders e, por isso, as organizações incluíram essa questão nas 

estratégias, políticas, procedimentos e outros instrumentos de gestão.  

Para Pellegrino e Lodhia (2012) há uma ligação direta entre as informações 

colhidas pelos sistemas de gestão da sustentabilidade e aquelas publicadas nos 

relatos de sustentabilidade. Os relatórios de sustentabilidade são documentos 

públicos e voluntários para fornecer os resultados, impactos e contribuições ao 

desenvolvimento sustentável para os stakeholders internos e externos, além de 

prestar contas à sociedade no caso de empresas públicas.  

O relato de informações de sustentabilidade decorrentes da gestão corporativa 

deve ser simultaneamente o produto final de um exercício e também a fonte inicial de 

dados para o planejamento dos exercícios seguintes.  

É um processo gerencial que se retroalimenta, e que, para Latridis (2013), deve 

ser divulgado (teoria da sinalização) com o propósito de que os resultados positivos 

sejam legitimados pelas partes interessadas (teoria da legitimidade) e que os 

resultados abaixo do esperado indiquem os ajustes necessários para atender às 

demandas dos stakeholders. 

Os relatórios de sustentabilidade são o principal mecanismo pelo qual as 

empresa tornam públicas as informações a respeito do desempenho em 

sustentabilidade e os indicadores, que também apoiam a tomada de decisão dos 

stakeholders, fundamentam o gerenciamento da sustentabilidade organizacional.  

Para Domingues (2015), a aplicação de um selo pode permitir que as áreas 

identifiquem os aspectos de sustentabilidade mais relevantes e que utilizem os 

indicadores correlacionados para medir a performance e planejar aprimoramentos. 

Diante disso, a proposta do Selo Itaipu de Sustentabilidade tem um processo de 

governança conforme a Figura 2 abaixo.  
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Figura 2 - PROCESSO DE GOVERNANÇA DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE 

BINACIONAL  

 

Fonte: O autor 

 

A área de Planejamento Estratégico, com a participação e o apoio da 

Assessoria de Responsabilidade Social e o Sistema de Gestão da Sustentabilidade, 

define os objetivos estratégicos com base nos interesses dos principais stakeholders 

e das sociedades brasileiras e paraguaias.  

O monitoramento e avaliação dos resultados para a concessão do selo de 

sustentabilidade será coordenado pela Assessoria de Responsabilidade Social e 

contará com o apoio de uma empresa contratada de auditoria externa para checar a 

validade das evidências dos resultados e o atendimento dos requisitos. 

Já na etapa de comunicação dos resultados às partes interessadas, sugere-se 

que sejam divulgados no relatório de sustentabilidade apenas os resultados das áreas 

que conseguiram a rotulagem interna, incluindo o que elas tem feito para melhorar a 

pontuação obtida na avaliação realizada.  

É na fase de legitimação de resultados e ajustes no planejamento que são 

reconhecidas as contribuições promovidas pelas áreas e identificados os resultados 

que não foram alcançados ao se comparar com o que estava previsto com o que foi 

efetivamente realizado. 

A partir da proposição desse processo, espera-se que o selo contribua para 

melhorar o desempenho da Itaipu nas plataformas de sustentabilidade, aprimorando 

os aspectos internos e externos de sustentabilidade. A intenção é que sejam 
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facilitadas as medições das contribuições das áreas ao desenvolvimento sustentável 

ao deixar claro os critérios e as pontuações avaliados na certificação interna.  

Além disso, a transparência desejada pelos stakeholders será ampliada e 

indicará os desempenhos das unidades organizacionais e da empresa como um todo, 

explicitando se as iniciativas estão ou não funcionando.  

O selo poderá ser a referência das áreas para o estabelecimento de metas e a 

pontuação obtida em um determinado exercício pode servir para comparar com os 

resultados alcançados na avaliação seguinte.  

Tendo em vista que a proposta de avaliação do selo tem elementos em comum 

com a metodologia da GRI, principal diretriz mundial para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade, ele poderá institucionalizar o processo de relato do desempenho e 

dos resultados às partes interessadas.  

A certificação interna considera aspectos de sustentabilidade propostos pela 

GRI e pretende utilizá-los como instrumento de apoio à gestão, mensurando e 

pontuando o desempenho a partir dos resultados apresentados pelas áreas.  

O Relatório de Sustentabilidade poderia ser elaborado a partir da avaliação de 

desempenho realizado no processo de concessão do selo. Os resultados, positivos e 

negativos, divulgados no documento seriam decorrentes do somatório da avaliação 

dos requisitos e indicadores observados no processo .  

De acordo com Mazijn et al. (2004), a proposição de um modelo de selo de 

sustentabilidade, bem como o desenvolvimento de critérios e indicadores específicos, 

deve ocorrer a partir de um processo participativo, transparente e que assegure que 

não sejam influenciados por potenciais candidatos. A revisão regular dos critérios 

deve ser uma premissa e a adoção e implantação não pode levar muito tempo em 

virtude das inovações e demandas que surgem, cada vez com mais rapidez.   

A verificação do cumprimento das normas tem de ser levada a cabo por uma 

organização independente. Todos esses pontos serão integralmente atendidos por 

este trabalho tendo em vista que a proposta tem base em metodologias de terceiras 

partes independentes, no caso a GRI, o ISE Bovespa e o IHA, que são atualizadas 

periodicamente. 

Para Schlegel et al. (2008) uma estratégia forte é ampliar a legitimidade da 

proposta por meio da utilização, como referência e até imitar, padrões que já 

conquistaram elevado grau de reconhecimento e institucionalização. É sempre 
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importante especificar como os requisitos estão relacionados com o conceito que a 

organização considera como contribuição à sustentabilidade e também a relação com 

aspectos que são considerados insustentáveis e, por isso, devem ser evitados.  

A partir dessa premissa, o modelo conceitual do Selo Itaipu de Sustentabilidade 

foi construído a partir da adaptação e combinação de diferentes abordagens conforme 

apresentado no Quadro 6 abaixo. 

Quadro 8 - MODELO CONCEITUAL DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE 

 

Quadro 6 - MODELO CONCEITUAL DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE A PARTIR DA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

(conclusão) 

Descrição do 
item 

Inspiração teórica encontrada  
na revisão bibliográfica 

Adaptação para uso na elaboração  
do Selo Itaipu de Sustentabilidade 

Requisitos e 
indicadores de 
desempenho 

Multiplicidade de abordagens 

Princípios da política de Sustentabilidade 
da Itaipu, indicadores da Global Reporting 
Initiative (GRI) e as questões do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de 
Valores de São Paulo (ISE Bovespa) 

Conformidade 

Marine Stewardship Council 
(MSC): cada o indicador dever ter 
no mínimo 60 pontos e devem 
alcançar ao longo do processo os 
80 pontos. A norma exige que 
cada um dos princípios tenha uma 
pontuação média de 80. 

MSC: cumprimento de requisitos 
obrigatórios e atingimento de 80% dos 
pontos aplicáveis em cada dimensão da 
sustentabilidade 

Sistema de 
pontos 

International Hydropower 
Association (IHA): notas 
graduadas de 1 a 5, atribuídas da 
seguinte maneira: 1 corresponde a 
vários itens relevantes não 
atendidos; 2 para um item 
relevante de boas práticas não 
atendido; 3 corresponde às boas 
práticas; 4 para um item não 
atendido de melhores práticas e 5 
corresponde às melhores práticas.  

IHA: os critérios de análise valerão 5 pontos 
para o que a empresa considerar como as 
melhores práticas, 3 pontos para as boas 
práticas e 2 pontos para boas práticas com 
lacunas 

Escopo da 
aplicação 

Mazijn et al. (2004):  
critérios ligados à organização e 
critérios ligados ao produto 

Critérios ligados às áreas e critérios ligados 
aos processos 

Descrição do 
item 

Inspiração teórica encontrada  
na revisão bibliográfica 

Adaptação para uso na elaboração  
do Selo Itaipu de Sustentabilidade 

Objeto de análise 

Resolve Inc. (2012): há estudos 
que apontam que maioria das 
certificações se preocupam com a 
adoção de práticas sem 

A partir da observação do Resolve Inc. (2012), 
incluir no processo do selo exigências 
relacionadas a resultados. 
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Fonte: O autor 

 

Os itens descritos no quadro acima resumem as referências utilizadas para o 

desenvolvimento do selo. A proposta foi elaborada a partir das certificações, rótulos e 

selos estudados na revisão bibliográfica. No geral, observou-se que abordagens como 

a Green Tick, o Rótulo Ecológico da União Europeia e a Environmental Choice 

EcoLogo não contemplam questões da dimensão econômica quando se tem as 

diretrizes da GRI como parâmetro. 

Outra nota importante é que mesmo quando as três dimensões da 

sustentabilidade estão previstas nas certificações, ainda há aspectos relevantes 

propostos pela GRI que acabam não sendo contemplados. Também há casos de 

rótulos como o Blue Angel e o LEED, que possuem focos específicos como produtos 

ou edificações e não verificam se as organizações estão aderentes aos conceitos da 

sustentabilidade. 

Com base nessas observações, a proposição dos requisitos e indicadores de 

desempenho do selo Itaipu de sustentabilidade teve foco nos princípios de 

sustentabilidade da Itaipu, nos indicadores da GRI e nas questões do ISE apesar da 

multiplicidade de abordagens encontrada na literatura. 

As exigências de conformidade do selo tiveram alguma similaridade com a 

metodologia da MSC, que exige o cumprimento de 80 dos 100 pontos avaliados por 

princípios. O sistema de pontos foi estabelecido a partir do protocolo da IHA, que 

gradua suas avaliações com notas de 1 a 5.  

O selo utilizará apenas as notas 2, 3 e 5 para que as áreas avaliadas tenham 

que se esforçar para conseguir a certificação. As notas 1 e 4 não serão consideradas 

para que as unidades organizacionais com menor número de aspectos avaliados 

tenham que obter boas notas em cada um deles. 

A referência para esse item foi a metodologia do Marine Stewardship Council 

(MSC), que exige das empresas interessadas uma avaliação com nota média geral 

de 80 pontos.  

O sistema de pontuação está alinhado com o rigor requerido no item 

conformidade, pois utilizará como referência a pontuação praticada pela IHA. 

considerar os resultados que 
essas práticas podem 
proporcionar.  
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Consideram-se apenas as notas correspondentes às melhores práticas (5 pontos), 

boas práticas (3 pontos) e boas práticas com o não atendimento de um item relevante 

(2 pontos) para exigir das áreas um esforço para obter a certificação interna. 

O escopo de aplicação teve como base os conceitos de Mazijn et al. (2004), 

que afirmava que deveriam haver critérios de rotulagem para a organização e critérios 

para os produtos. A adaptação será no sentido de vincular os indicadores e critérios 

ao desempenho das unidades organizacionais e aos processos em que elas podem 

contribuir com a sustentabilidade empresarial.  

Um dos objetivos do selo será a de tornar-se um instrumento de gestão, que 

avalia não apenas a adoção de práticas de sustentabilidade, mas também se elas 

produzem resultados aderentes aos interesses da organização.  

Esses itens foram combinados de modo a produzir um processo de gestão e 

relato às partes interessadas que avalie desempenho e estimule a cultura e a 

implementação de práticas de sustentabilidade, que resultará na concessão de um 

selo às áreas que cumprirem com todas as exigências. 

Para o Resolve Inc. (2012), uma certificação, além de acompanhar a realização 

de práticas que contribuem com os objetivos de sustentabilidade, deve também 

monitorar o desempenho que consegue impactar real e positivamente os aspectos de 

sustentabilidade.  

Na proposta do selo, a melhoria contínua do processo de avaliação de 

desempenho está vinculada à utilização de métricas e indicadores significativos de 

metodologias mundiais que são atualizadas periodicamente para possibilitar a 

comparação adequada com o desempenho de outras empresas, produzindo dados e 

informações como referência para aprimorar o desempenho mensurado.  

O atingimento desses objetivos depende de áreas e pessoas qualificadas, que 

poderiam aplicar conceitos práticos de sustentabilidade e contribuir para que outros 

stakeholders possam desenvolvê-los também. 

Ainda de acordo com o Resolve Inc. (2012), é comum encontrar certificações 

que exigem que novas práticas ou novos processos sejam estruturados para a 

obtenção do rótulo, no entanto não avaliam se as mudanças provocaram resultados 

robustos ou duradouros. As melhores práticas devem ser aquelas que produzem 

resultados e fornecem informações relevantes de aprendizagem, evidenciando como 

as exigências do selo contribuem para o desenvolvimento sustentável.  
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Pretende-se com a proposta uma transição para um modelo com base em 

resultados, que permite identificar o que pode ser feito para alcançar de modo eficiente 

os resultados desejados, além de indicar as iniciativas cujos esforços promovem 

impactos múltiplos. O selo tornará público os seus critérios e pontos, divulgando para 

as áreas que precisará ser feito para obterem a certificação.  

De acordo com Whittemore, Chase e Mandle (2001), as pesquisas devem ser 

sensíveis à cultura da empresa e aos contextos sociais atuais. Nesse trabalho, o 

pesquisador procurou considerar esses fenômenos na proposição do Selo Itaipu de 

Sustentabilidade, que aparenta ser uma solução apta se levar em consideração os 

problemas desta pesquisa.  

Conforme relatam Laville e Dionne (1999), sabe-se que a proposta do selo não 

é a única possível para os problemas observados e que muitas outras poderiam ser 

utilizadas. Mas, com base nos fenômenos e variáveis estudados neste trabalho, 

retém-se que o processo de certificação interna proposto pode ser suficiente para 

avançar rumo a uma eventual solução do problema. De acordo com Morse et al. 

(2002), estudos, pesquisas e projetos contribuem para suscitar novas ideias. Esse 

pensamento parece ser adequado para o Selo Itaipu de Sustentabilidade.  

O Quadro 7 a seguir apresenta o resumo dos principais pontos desenvolvidos 

para o Selo Itaipu de Sustentabilidade: 

 

 

 

 

Quadro 7 - RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE 

Itens Descrição 

Dimensões 
São 4 dimensões: Corporativa, Social e Cultural, Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Socioeconômico  

Requisitos 
classificatórios 

São 5: três de gestão, um de desempenho operacional e outro de combate à 
corrupção 

Indicadores 
São 28 indicadores de desempenho relacionados a aspectos de sustentabilidade: 
seis na dimensão Corporativa; nove na dimensão Social e Cultural; onze na 
dimensão Meio Ambiente e dois na dimensão Desenvolvimento Socioeconômico 

Desempenho 
classificatório 

A avaliação do desempenho tem que alcançar pontuação superior a 80% dos 
pontos aplicáveis nas dimensões, garantindo que as dimensões sejam avaliadas 
simultaneamente 
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FONTE: O autor 

 

O processo para obtenção do selo conta com uma ferramenta de avaliação 

estruturada da seguinte maneira: são quatro dimensões, cinco requisitos 

classificatórios, 28 indicadores de desempenho, a exigência de um desempenho de 

80% dos pontos aplicáveis nas dimensões e as pontuações de acordo com as 

contribuições à sustentabilidade que as áreas apresentaram no exercício anterior. 

Seguem na Figura 3 abaixo os requisitos exigidos antes da avaliação do 

desempenho em sustentabilidade.  

Figura 3  – REQUISITOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE 

 

FONTE: O autor 

Antes de avaliar o desempenho das áreas, propõe-se avaliar o cumprimento de 

questões operacionais, de gestão e de intolerância à corrupção. A avaliação vai 

observar se as informações e as evidências foram enviadas dentro do prazo 

estabelecido. 

O material referente ao requisito prazo é analisado para verificar se está de 

acordo com as exigências de qualidade e se é aderente aos protocolos de 

sustentabilidade utilizados como referência. As duas próximas verificações estão 

relacionadas à utilização pelas áreas de indicadores de sustentabilidade e se os 

Sistema de 
pontos 

Sistema de pontos de acordo com o grau de contribuição para a sustentabilidade: 
baixa contribuição (2 pontos), média contribuição (3 pontos) e alta contribuição (5 
pontos) 
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resultados estiveram próximos de serem alcançados. O intuito desses itens é induzir 

a gestão por indicadores e resultados. 

O último requisito refere-se à intolerância à corrupção, uma demanda constante 

em todas as metodologias consolidadas de avaliação em sustentabilidade, para 

reforçar o compromisso empresarial em enfrentar esse male. 

Os indicadores foram classificados nas dimensões Corporativa, Social e 

Cultural, Ambiental e Desenvolvimento Socioeconômico. No Quadro 7 abaixo são 

apresentados os 28 indicadores e as respectivas pontuações que permitem a 

mensuração dos resultados e as contribuições ao desenvolvimento sustentável que 

as unidades organizacionais obtiveram no exercício anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - INDICADORES E PONTOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE  
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Quadro 8 – INDICADORES E PONTOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE 

(continuação) 
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Quadro 8 – INDICADORES E PONTOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE 

(conclusão) 

 

Fonte: O autor 
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Os 28 indicadores foram distribuídos por dimensões alinhadas com a Política 

de Sustentabilidade da Itaipu. A dimensão Corporativa tem seis indicadores. A 

dimensão Social e Cultural ficou nove indicadores. Na dimensão Meio Ambiente são 

11. E para a dimensão Desenvolvimento Socioeconômico foram propostos dois. 

Pode-se observar no Quadro 7 a coluna “Aplicabilidade”, que traz sugestões de 

justificativas para que um determinado item não faça parte da avaliação das áreas. 

Há casos em que os itens somente podem ser avaliados para algumas áreas. Quando 

não houver justificativa no campo “Aplicabilidade” deve-se entender que o item é 

passível de ser avaliado por todas as áreas. 

As colunas de baixa, média ou alta contribuição ao desenvolvimento 

sustentável explicitam às áreas o que está sendo avaliado, como as contribuições 

evoluem e o que pode ser feito para que a nota da avaliação seja elevada.  

As avaliações com base nos requisitos e critérios apresentados podem 

destacar as práticas de sustentabilidade que uma determinada área dedica aos seus 

processos de trabalho. O somatório das contribuições das unidades organizacionais 

que obtiverem o selo constará no relatório de sustentabilidade e demonstrará a 

contribuição da Itaipu às demandas do governo, dos consumidores, das organizações 

da sociedade civil, dentre outros atores.  

É o reflexo de que é uma empresa consciente, responsável e com evidências 

e argumentações suficientes para comprovar que contribui para o desenvolvimento 

sustentável efetivamente. O desenvolvimento e internalização de uma cultura de 

desempenho sustentável é um dos objetivos previstos na governança do selo de 

sustentabilidade.   

A proposta é que o selo seja utilizado como uma ferramenta pedagógica, que 

estimule a participação das áreas na contribuição para a sustentabilidade da empresa 

e que evidencie os ganhos de se obter a certificação, para que as áreas que não 

obtiveram o selo sintam-se estimuladas em consegui-lo na avaliação seguinte.  

O processo do selo deve almejar um nível de exigência equilibrado para não 

desestimular a participação das unidades organizacionais. Um ponto de reflexão 

sobre isso foi feito por Ponte (2008), que citou o dilema da Marine Stewardship Council 

(MSC) ao avaliar empresas pesqueiras.  
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A metodologia demonstrava os ganhos ambientais alcançados com a 

certificação, mas para ampliar esses ganhos elevou também as exigências da 

avaliação, o que diminuiu o interesse das empresas em aplicá-la.  

De acordo com Potoski e Prakash (2009), um processo de certificação pode ter 

a função de induzir as empresas a aprimorar o seu desempenho, pois, para conseguir 

a rotulagem, novas práticas terão de ser introduzidas e métodos antigos serão 

eliminados ou revistos.  

Outra motivação pode ser decorrente da diferenciação de desempenhos. 

Empresas com desempenho inferior vão tender a usar organizações com performance 

superior, que pode ser um concorrente, como referência para buscar melhorias nos 

seus resultados. 

O mesmo pode acontecer com a proposta do selo Itaipu de sustentabilidade, 

onde uma área com selo, representando um desempenho superior, vai servir como 

modelo para as áreas que tiveram desempenhos considerados baixos ou médios na 

avaliação.  

O sistema de certificação interna da Itaipu foi estruturado de acordo com as 

premissas citadas por Domingues (2010), em que um selo pode ser um processo de 

gestão e relato às partes interessadas que são:  

. define claramente os objetivos para a sustentabilidade e as maneiras de alcançá-los;  

. consegue integrar os conceitos de sustentabilidade às operações, tornando os 

processos mais eficientes e econômicos;  

. contribui para a integração das estratégias das áreas e entre as áreas e para a 

valorização dos sistemas de gestão existentes;  

. simplifica as comunicações, pois os stakeholders sabem o que pode ser e o que tem 

sido feito e assegura às partes interessadas que os compromissos estão sendo 

cumpridos com otimização de recurso;  

. uma das principais funções é a de promover a cultura da sustentabilidade, 

destacando o conhecimento presente nas atividades da empresa e desenvolvendo os 

princípios de aprendizagem. 

Além das funções relacionadas à gestão, em que apoia a tomada de decisão, 

enriquece o planejamento de estratégias, aprimora processos e produz relatos mais 

consistentes e eficazes, o selo pode ser utilizado para influenciar o comportamento 

organizacional, estimulando também uma cultura de qualidade e excelência, pois 
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reconhece os resultados e os desempenhos das áreas podendo utilizá-los como um 

sistema de recompensas e incentivos para alavancar o desempenho de modo 

duradouro.  

O processo de concessão do Selo Itaipu de Sustentabilidade deve ser também 

uma referência para o reconhecimento de desempenho das unidades organizacionais 

certificadas através da concessão de benefícios específicos, que serão utilizados 

como estímulo à sua obtenção. Algumas práticas relacionadas a essa função estão 

descritas no quadro 9 abaixo.  

Quadro 9 - PROPOSTA DE PRÁTICAS DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSA UTILIZANDO O 

SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE COMO REFERÊNCIA  

Fonte: o autor 

 

São sugeridas práticas de reconhecimento e recompensa relacionadas a 

aumentos salariais para empregados, ampliação de orçamento para treinamentos, 

abertura de novos programas e ações e também distribuição de valor decorrente de 

participação nos resultados da empresa. 

Com relação às questões salariais, propõe-se que as áreas com selo tenham 

1% a mais de recurso do que as áreas não certificadas para realizarem a distribuição 

de aumentos, podendo assim contemplar mais empregados do quadro funcional.  

As áreas que obtiverem o selo também terão 15% a mais de orçamento para 

treinamentos em relação às áreas não certificadas. Outro ganho para as unidades 

organizacionais com rótulo será a possibilidade de abertura de novos programas e 

ações, pois a certificação pode simbolizar que a área usa bem os seus recursos.  

Descrição 
Práticas antes da  
criação do selo 

Propostas de práticas utilizando o 
selo como ferramenta de avaliação 

Progressão 
salarial 

2,5% da folha salarial da área 
3,5% da folha salarial para as áreas 
certificadas 

Orçamento 
Valor específico para treinamento 
por área 

15% a mais de valor para treinamento 
para as áreas certificadas 

Novos 
programas e 
ações (inclusive 
de Pesquisa, 
Desenvolvimento 
e Inovação) 

Não há critério de avaliação de 
desempenho para abertura de 
novos programas e ações 

Somente poderão abrir novos 
programas e ações as áreas com selo 

Participação nos 
resultados 

2 remunerações e não há metas 
de sustentabilidade 

2 remunerações + 0,3 remunerações 
caso 20% das áreas consigam obter o 
selo no primeiro ano de avaliação 



105 

 

A proposta de reconhecimento, utilizando-se o selo como referência, poderia 

ser aplicável à toda a organização como forma de atrelar remuneração variável ao 

desempenho em sustentabilidade. Caso mais de 20% das áreas da Itaipu obtenham 

o selo de sustentabilidade no primeiro ano de avaliação, então todos os seus 

empregados perceberão 0,3 remuneração a mais do que a atualmente praticada, que 

é de 2 remunerações para manter o alinhamento com as práticas da Eletrobras. 

Diante dos impactos que podem provocar, é necessária uma avaliação 

orçamentária mais aprofundada das alternativas para verificar a viabilidade de 

implantação. Devem-se levar em consideração as economias e os ganhos tangíveis, 

como por exemplo, redução nas contas de luz e água, no consumo de papel, e 

também os intangíveis, como mídia espontânea, mão de obra motivada, cultura da 

eficiência e para a sustentabilidade, dentre outros. 

Tendo em vista os efeitos que a certificação pode provocar na cultura da 

empresa, recomenda-se que a legitimação e a priorização dos principais indicadores 

de medição de desempenho sejam feitas a partir de uma construção coletiva, com a 

participação do público afetado, que tornará a ferramenta e os resultados desse 

processo importantes e interessantes aos olhos dos profissionais envolvidos.  

Fraser et al. (2005) mostraram, ao estudar o desenvolvimento de indicadores 

de degradação de pastos na região de Kalahari, em Botswana, que as tomadas de 

decisão foram mais bem sucedidas quando contou com a participação de membros 

da comunidade no processo ao contrário das abordagens top-down convencionais. 

O estudo permitiu, não apenas a identificação e escolha de indicadores de 

desempenho mais apropriados, valiosos para a tomada de decisão, mas também o 

engajamento e a capacitação de pessoas da comunidade, algo que outras 

abordagens não conseguiram fazer. 

Essa lógica foi planejada para a fase de coleta de percepções sobre os 

indicadores do Selo Itaipu de Sustentabilidade, para engajar os consultados e 

envolvê-los na construção de uma proposta que pode ser utilizada pela organização 

para tomada de decisão. Os resultados da fase 03 são apresentados a seguir. 
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4.3 FASE 03 – RESULTADOS DA COLETA DE PERCEPÇÕES SOBRE A 

PROPOSTA 

  

Sistemas de medição e ferramentas de avaliação precisam equilibrar 

contribuições significativas do público e diretivas da liderança e da governança.  O 

ponto de equilíbrio é um desafio e requer amplo conhecimento político, social e 

cultural. Não incluir a participação do público pode reduzir o tempo necessário para a 

definição do processo, mas diminui a legitimidade e a abrangência dos resultados.  

Além do processo participativo para a coleta de percepções sobre a proposta, 

esse procedimento também deve ser realizado na etapa de revisão e atualização dos 

indicadores para que a sua operacionalização esteja em constante evolução.  

A participação do público tem presença intensa neste trabalho, pois as 

metodologias escolhidas para fundamentar a proposta são resultantes de processos 

de elaboração caracterizados como multi-stakeholders, em que há a participação de 

diferentes atores, representantes de áreas de conhecimento e de setores de atuação, 

para a construção de uma abordagem coletiva e abrangente.  

A GRI, por exemplo, conseguiu em 2006 coletar contribuições de mais de 3.000 

especialistas de organizações, movimento sociais e da sociedade civil do mundo 

inteiro para produzir as diretrizes G3 de elaboração de relatos de sustentabilidade, 

que permaneceu utilizando a inclusão de atores múltiplos na atualização das versões 

posteriores (GRI, 2015). 

Com relação ao Índice de Sustentabilidade Empresarial, o Centro de Estudos 

em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces) realiza anualmente o 

processo de consulta pública para aprimorar o diálogo com a sociedade civil e os 

critérios utilizados pela ferramenta para avaliar a sustentabilidade nas corporações 

listadas na bolsa de valores de São Paulo (ISE, 2015)..  

O questionário respondido pelas empresas em 2015 teve significativas 

alterações estruturais e conceituais, além da inclusão de novos e relevantes critérios 

que foram validados pela participação de mais de 80 representantes de empresas e 

organizações da sociedade civil.  

A construção do protocolo de avaliação da IHA não foi diferente e contou com 

a ampla participação, de 2008 a 2010, de representantes de governos, de 



107 

 

organizações não governamentais sociais e ambientais (tais como a Nature 

Conservancy, WWF – World Wildlife Fund, Transparency International), bancos 

comerciais e de desenvolvimento e de membros do setor hidrelétrico. O material 

reuniu proposições vindas de mais de 1.930 pessoas de 28 países, além de coletas 

em campo pelos seis continentes (IHA, 2015).  

Para o Resolve Inc. (2012) os modelos podem oferecer às empresas 

referências para o desenvolvimento de sistemas de gestão da sustentabilidade sem 

precisarem iniciar do zero, além de terem custos mais baixos e agilizar a criação de 

requisitos e critérios.  

A fase de coleta de percepções sobre o Selo Itaipu de Sustentabilidade é a 

oportunidade para que o público consultado faça suas contribuições à proposta 

desenvolvida. Embora tenha sido construído com base em metodologias 

consolidadas, há sempre oportunidade de melhoria quando há o envolvimento das 

partes interessadas. Esse momento de participação e inclusão faz parte das melhores 

práticas. 

A utilização de modelos com base em melhores práticas contribui para acelerar 

o aprendizado e consequentemente o atingimento da eficácia organizacional referente 

ao desempenho em aspectos da sustentabilidade.  

Também podem provocar rápidas modificações na gestão quando baseadas 

em melhores práticas, estendendo esses avanços e desempenho aos seus 

fornecedores. Podem ser utilizadas para complementar ou extrapolar a legislação 

vigente e tornar-se mecanismo de mudança da cultura interna.  

As melhores práticas podem ser entendidas, conforme conceito adaptado da 

proposta do Project Management Institute - PMI (2008), como aquelas em que os 

conhecimentos e as iniciativas podem ser aplicados à maioria dos processos das 

empresas e há um consenso dos seus usuários sobre a utilidade e o valor da sua 

aplicação.  

Há um consenso geral de que a correta aplicação das melhores práticas e de 

seus instrumentos e técnicas podem aumentar as possibilidades de sucesso e de 

alcance de resultados positivos pelas empresas que as utilizarem ou as considerarem 

como referência.  

Diante do exposto, a legitimidade e coleta de percepções sobre a proposta 

deram-se a partir de consulta a 16 especialistas e analistas de apoio dos Escritórios 
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de Processos, que são coordenados pelas áreas de planejamento e coordenação das 

diretorias da Itaipu.  

A aplicação do questionário contou com a participação de quase a totalidade 

do universo cujos resultados, quantitativos e qualitativos, serão apresentados na 

sequencia e ordenados conforme constam no questionário.  

Com relação à questão 1, que tratava da clareza que o trabalho dá ao conceito 

de sustentabilidade, a Tabela 1 abaixo traz as seguintes medições: 

 

Tabela 1 – RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA QUESTÃO 1 DO 

QUESTIONÁRIO  

 

Questão 1 - A metodologia proposta torna mais claro o conceito de sustentabilidade.  

Resultado quantitativo 

 
 

Resultado qualitativo 

. O conceito de sustentabilidade pode ser complexo, mas o trabalho traz conteúdo qualitativo que pode ser 
levado em consideração. 
. A metodologia pode contribuir para internalizar a cultura da sustentabilidade. 
. Trata-se de uma forma interessante de abordar o conceito de sustentabilidade. 
. A metodologia permite às áreas conhecer o conceito e utilizá-lo para criar metas de desempenho. 
. A metodologia não esclarece o conceito, mas a aplicação da sustentabilidade no dia a dia da empresa. 

Fonte: O autor 

 

Dos 16 consultados, 100% disseram que concordam e concordam parcialmente 

que os indicadores de avaliação para a concessão do selo contribuem para tornar 

mais claro o conceito de sustentabilidade. O resultado qualitativo indicou que a 

abordagem é interessante e pode contribuir com a internalização da cultura da 

sustentabilidade, além de ser referência para o estabelecimento de metas de 

desempenho.  
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A Tabela 2 abaixo apresenta os resultados referentes à questão 2, que 

mensurou se os indicadores e a graduação de pontos estavam adequados e se 

facilitavam a compreensão do que uma área poderia fazer para ser sustentável. 

Tabela 2 – RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA QUESTÃO 2 DO 

QUESTIONÁRIO 

 

Questão 2 - Os indicadores e a graduação de pontos são adequados e facilitam a compreensão do que 
uma área pode fazer para ser considerada sustentável.  

Resultado quantitativo 

 

Resultado qualitativo 

. Há a impressão de que alguns indicadores são mais adequados para a empresa como um todo e não para as 
unidades organizacionais e isso poderia prejudicar a pontuação das áreas. 
. Os indicadores e os pontos ainda podem ser aprimorados considerando-se as peculiaridades da Itaipu. 
. As exigências dos indicadores e dos pontos ainda estão muito distante da realidade dos empregados. Será 
necessário um trabalho para explanar sobre a medição e como evidenciar o desempenho que se avalia. 
. Para facilitar a assimilação, deve-se definir previamente os indicadores de cada área para que saibam o que 
precisam fazer para ser sustentável. 
. A aplicação efetiva poderia realçar as necessidades de ajustes e identificar os pontos de melhoria. 
. A graduação de pontos poderia ser em uma escala de 1 a 5. 
. Os indicadores contribuem para que as áreas possam ter bom desempenho, além de ser um guia também 
para os auditores. 

Fonte: O autor 

 

O resultado quantitativo diz que 81,25% dos respondentes concordam e 

concordam parcialmente com a afirmação. O percentual de profissionais que 

discordaram, discordaram parcialmente ou ficaram neutros foi de 6,25%. As 

contribuições qualitativas indicaram que os indicadores e pontos podem ser 

aprimorados à realidade da Itaipu e que, para muitos empregados, ainda é algo 

distante.  

Sugeriu-se trabalhar com uma escala de 1 a 5 pontos e que uma efetiva 

aplicação da proposta possa ser muito útil para levantar os pontos de melhoria e as 
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necessidades de ajustes. Também se comentou que a estrutura de pontos pode 

contribuir para elevar o desempenho das áreas e facilita o processo de auditoria.  

Com relação à compatibilidade da exigência e do rigor da proposta à visão 2020 

de que a Itaipu seja líder em sustentabilidade no setor, contemplada pela questão 3 

do questionário, a Tabela 3 abaixo demonstra os seguintes resultados: 

 

Tabela 3 – RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA QUESTÃO 3 DO 

QUESTIONÁRIO 

 

Questão 3 - O nível de exigência e rigor está compatível com a visão 2020 da Itaipu de ser líder em 
sustentabilidade. 

Resultado quantitativo 

 

Resultado qualitativo 

. Para uma proposta inicial, caso seja aplicada até o nível de divisão a exigência está demais e haveria 
necessidade de tempo para preparo e aculturamento. 
. A utilização de importantes plataformas de sustentabilidade contribuiu para construir uma proposta com 
exigência compatível com a visão da empresa. 
. Poderia haver penalização para as áreas que não atingirem os requisitos. 
. A proposta não seria capaz de afetar a empresa até 2020 como está proposto na visão. São compatíveis com 
um prazo mais longo do que esse. 

Fonte: O autor 

 

O resultado referente aos profissionais que concordaram e concordaram 

parcialmente com a afirmação foi 14 (87,5%). Uma pessoa ficou neutra e outra 

discordou parcialmente. O resultado quantitativo sinalizou que o nível de exigência 

está demais para a realidade e cultura atuais e que as plataformas de sustentabilidade 

estudadas foram boas referências para o nível de exigência e rigor que está sendo 

proposto.  
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Outras contribuições foram em sentido oposto cujas percepções são de que a 

proposta não conseguirá afetar a empresa em tempo hábil para atingir a visão 

empresarial e que uma abordagem penalizadora poderia ser utilizada com as áreas 

que não atenderem os requisitos.  

A questão 4 buscou verificar a necessidade de alterações, no processo, nos 

indicadores ou nas contribuições ao desenvolvimento sustentável pelas áreas. Na 

Tabela 4 abaixo estão os resultados: 

Tabela 4 – RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA QUESTÃO 4 DO 

QUESTIONÁRIO 

Questão 4 - Uma alteração na proposta seria interessante: poderia acrescentar algum outro indicador ou 
contribuição ao desenvolvimento sustentável para ser pontuada.  

Resultado quantitativo 

 

Resultado qualitativo 

. Tornar a proposta mais equilibrada com relação ao número de indicadores por dimensão ou ponderar com 
pesos a avaliação. 
. Antes de implantar a proposta, a empresa deve preparar os empregados a respeito do conceito, da importância 
de se mensurar o desempenho em sustentabilidade e como a conduta de cada um pode contribuir para esse 
desempenho. E cada área poderia saber previamente em quais critérios seria avaliada. 
. O sistema de recompensa deve ser analisado com cautela para não beneficiar algumas áreas e não gerar 
problemas com entidades sindicais. Também deve-se tomar cuidado com o vínculo com o desempenho individual 
na distribuição de ajustes salariais obtidos por uma área certificada. 
. Poderia explorar melhor a abordagem de gerar benefício para quem possui o selo em vez de tratar de punição. 
Sugere-se a não utilização do selo como critério para abertura de novos programas ou ações. 
. Uma revisão dos indicadores precisa ser feita após a definição das etapas do processo de certificação.  
. Uma alternativa poderia ser a utilização de critérios gerais e individuais para tornar as medições e os resultados 
mais palpáveis aos indivíduos. 
. A gestão por processos ainda está sendo mapeada e, quando concluída, poderá demandar alterações nos 
indicadores. Sugestão para repensar os indicadores 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 23. 
. Iniciar processos piloto com algumas áreas e os ajustes seriam realizados após as lições aprendidas. 
. Há muitos indicadores e alguns de difícil mensuração e acompanhamento. A priorização deles poderia ser com 
base em pesquisa com os stakeholders. 
. É importante realizar pesquisa também com o corpo gerencial. 
. Tendo em vista que a utilização do BSC pelas áreas é recente, essa exigência poderia ser retirada do processo 
ou, em vez de ser requisito, poderia ser indicador de avaliação e aumentar a nota de quem já trabalha com 
indicadores e metas. 

Fonte: O autor 
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A medição da parcela quantitativa foi: 37,5% (6) dos consultados ficaram 

indecisos ou neutros sobre esta afirmação e outros 37,5% responderam que 

concordam e concordam parcialmente que deva haver alterações na proposta. 

18,75% discordaram da ideia de modificações e 6,25% preferiram não responder.  

Essa questão foi a que mais apresentou contribuições qualitativas, que podem 

ser resumidas da seguinte maneira: há muitos indicadores e alguns são de difícil 

mensuração e a priorização poderia acontecer com base em pesquisa com os 

stakeholders; o número de indicadores por dimensão poderia ser mais equilibrado; 

deve haver um tempo de preparo pelas áreas antes de serem avaliadas; os 

indicadores devem ser revistos conforme as etapas da proposta forem sendo 

aprovadas e os indicadores 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 23 podem ser repensados. 

 Tendo em vista que a utilização do BSC é recente e que a gestão de processos 

ainda precisa mapear alguns processos, poderá haver alteração nos indicadores 

conforme essas metodologias evoluem. Um trabalho inicial poderia pontuar o fato de 

ter ou não indicadores em vez de ser um requisito que exclui do processo de avaliação 

a área que não tenha esse instrumento de medição.  

Outra sugestão seria a de fazer avaliações piloto em algumas áreas e realizar 

ajustes conforme as lições forem aprendidas. Foi feito alerta para alinhar o 

desempenho das áreas com o desempenho dos indivíduos quando se tratar das 

recompensas salariais. Também foi sugerido que o estudo seja apresentado ao corpo 

gerencial e seja feita uma consulta para coleta de percepções e contribuições. 

Com relação à adoção deste trabalho pela Itaipu, considerada na questão 5, os 

resultados estão explicitados na tabela 5 abaixo: 
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Tabela 5 – RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA QUESTÃO 5 DO 

QUESTIONÁRIO 

Questão 5 - A proposta final deste trabalho pode vir a ser adotada pela Itaipu.  

Resultado quantitativo 

  

Resultado qualitativo 

. As chances vão depender do avanço da Itaipu na gestão por indicadores. 

. A proposta pode ser adotada, mas exigirá grande esforço em virtude da abrangência, pela estrutura hierarquica 
e departamentalizada e pela cultura vigente. 
. Um obstáculo vai ser a operacionalização da proposta de modo binacional.  
. Por ser um processo novo, de mudança deve gerar muita resistência. Seria interessante que os indicadores 
estivessem formalizados no Balanced Score Card (BSC) das áreas. Esse poderia ser um trabalho em conjunto 
com áreas da empresa para contemplar aspectos de sustentabilidade e não haver sub ou superestimativa de 
metas. 
. Sugere-se predeterminar os indicadores que serão utilizados para avaliar cada área e explorar os benefícios e 
o valor que o desempenho de cada uma delas vai produzir para si e para a Itaipu. 
. Poderia ser operacionalizada em fases: definir os indicadores de avaliação de cada área, preparação dos 
empregados, monitoramento do desempenho, análise dos resultados e feedback. 

. Poderia ser uma certificação classificatória, com graduações de selos: ouro, prata, bronze, por exemplo. 

. O selo poderia integrar as iniciativas da empresa, atualmente isoladas, e propor indicadores de desempenho 
em sustentabilidade para as áreas. 
. Mesmo que não seja adotada na Itaipu, a proposta pode ser referência para outras organizações. 
. Pode ser aplicada efetivamente e contribuir aprimorar os resultados e o desempenho em sustentabilidade da 
Itaipu. 

Fonte: O autor 

 

Para 15 (93,75%) dos 16 consultados, que assinalaram concordar e concordar 

parcialmente com a afirmação, a proposta deste trabalho poderá vir a ser adotada 

pela Itaipu. Apenas uma pessoa ficou neutra/indecisa sobre esta questão. 

Os resultados qualitativos indicaram que a proposta vai passar por um período 

de resistência por se tratar de um processo novo e pela cultura vigente não estar ainda 

habituada a trabalhar com indicadores e metas de desempenho em sustentabilidade. 

Outro desafio está no modo de operacionalizar o processo binacionalmente e na 

necessidade ser um trabalho conjunto entre diferentes áreas para que os aspectos de 

sustentabilidade sejam atendidos e não haja sub ou superestimativa de metas.  



114 

 

Também anotaram que, para que a proposta seja implantada na Itaipu, é 

importante que ela aconteça em fases: definir os indicadores que serão referência 

para avaliar cada uma das áreas; preparar os empregados de modo a conhecerem e 

contribuírem com o processo; monitorar o desempenho; analisar o resultados e 

fornecer o feedback. Os empregados precisam entender os benefícios e o valor que 

serão produzidos para as áreas e para a Itaipu. 

Uma das contribuições assinalou que a proposta do selo pode ser aplicada 

efetivamente e isso permitirá aprimorar o desempenho em sustentabilidade da Itaipu, 

além de integrar iniciativas que atualmente estão isoladas. Outras sugestões referem-

se à graduação do selo, que poderia ser concedido em três modalidades (ouro, prata, 

bronze, por exemplo) de acordo com a pontuação da área ou de acordo com critérios 

gerais da área e individuais.  

Uma importante contribuição foi a de que, mesmo que não seja utilizado 

imediatamente pela Itaipu, o trabalho pode servir como referência para outras 

organizações que pretendem trabalhar com gestão de desempenho e na criação de 

uma cultura voltada para a sustentabilidade. 

A partir da sistematização das respostas e contribuições coletadas nos 

questionários foi possível observar alguns resultados que serviram como subsídio 

para fundamentar as conclusões. No Quadro 10 abaixo estão os principais resultados 

e as providências a serem tomadas para a implementação:  

Quadro 10 - RESULTADOS E PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS  

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

PROVIDÊNCIAS 
 

PRAZO 

A Política de 
Sustentabilidade é 
abrangente, mas não 
contempla alguns aspectos 
de sustentabilidade 
relevantes de acordo com 
plataformas de 
sustentabilidade 
consolidadas. 

Dar conhecimento à Diretoria e ao corpo gerencial 
das lacunas observadas na política de 
sustentabilidade. 
 

Curto prazo 

Não há indicadores de 
desempenho que 
verifiquem se a Política de 
Sustentabilidade é efetiva. 

Apresentar ao alto escalão e ao corpo gerencial o 
selo como solução para a ausência de indicadores e 
como um processo capaz de avaliar o desempenho 
em sustentabilidade das áreas 

Curto/Médio 
prazo 

Os requisitos, indicadores e 
o sistema de pontos 
poderiam ser aprimorados. 

Trocar a coluna “aplicabilidade” do quadro 7 pela 
coluna “abrangência” para esclarecer quais áreas 
são avaliadas por determinado indicador;  alterar a 
descrição do indicador “Cultura de Eficiência” para  

Imediato 
(Apêndice B) 
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Quadro 10 - RESULTADOS E PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS 

(conclusão) 

Fonte: o autor 

 

Os principais resultados estão relacionados: à abrangência da política e à 

consideração de aspectos de sustentabilidade identificados nas metodologias de 

avaliação de desempenho estudadas; à existência de indicadores para mensurar a 

efetividade da Política de Sustentabilidade da Itaipu; à necessidade de ajustes e 

aprimoramentos da proposta do Selo Itaipu de Sustentabilidade; à sugestão de discutir 

amplamente a proposta e preparar o ambiente interno e alinhar aos instrumentos de 

gestão vigentes. 

Para cada um dos principais resultados identificados, há proposta de 

providências a serem tomadas e a estimativa de prazo em que elas poderão 

acontecer. Mais detalhes sobre esses conteúdos estão disponíveis no capítulo de 

considerações finais, apresentado a seguir. 

  

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

PROVIDÊNCIAS 
 

PRAZO 

Os requisitos, indicadores e 
o sistema de pontos 
poderiam ser aprimorados. 

“Cultura de Melhoria de Desempenho”; excluir o 
critério 18F do sistema de pontos “Possui gerador 
solar, eólico ou de energia renovável próprio”; excluir 
o requisito sobre indicadores de sustentabilidade; 
pontuar a utilização de indicadores.  

Imediato 
(Apêndice B) 

O processo do selo poderia 
ser amplamente discutido 

Apresentar as sugestões de modificações do 
processo do selo para o alto escalão e para o corpo 
gerencial, tais como: equilibrar o número de 
indicadores; repensar alguns indicadores e algumas 
descrições de pontos; reconhecer o desempenho 
com base em níveis (bronze, prata, ouro); e realizar 
um processo piloto com algumas áreas. 

Curto/Médio 
prazo 

Preparação para a 
implantação 

Alinhar a proposta do selo ao BSC, à gestão por 
processos e ao sistema de gestão de desempenho 
dos empregados e realizar apresentações de 
conscientização e de instrução para as áreas.  

Médio/Longo 
prazo 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Com relação ao objetivo de comparar a política de sustentabilidade da Itaipu 

com as metodologias consolidadas de avaliação de desempenho em sustentabilidade, 

observou-se que a política é ampla e atende a diversos aspectos de sustentabilidade 

presentes nas outras abordagens.  

No entanto, ainda há aspectos importantes que não estão sendo contemplados 

tais como indicadores e metas relacionados a resíduos, efluentes, consumo de água 

e materiais, mudanças climáticas, dentre outros.  

O objetivo de desenvolver um processo de gestão e relato às partes 

interessadas a partir da comparação entre metodologias de avaliação de desempenho 

em sustentabilidade consolidadas demonstrou que não há indicadores no Balanced 

Score Card da empresa para verificar os resultados das áreas e a efetividade da 

política de sustentabilidade.  

O selo desenvolvido pode ser uma solução para essa lacuna observada, pois 

a utilização de indicadores inadequados ou a falta de informações às partes 

interessadas podem levantar questionamentos sobre o desempenho empresarial e a 

utilização dos recursos públicos.  

No que se refere ao terceiro objetivo específico, entendeu-se que a proposta 

do selo é meritória, mas os requisitos, indicadores e sistema de pontos ainda podem 

ser aprimorados.  

Alguns pontos de melhorias, citados no Quadro 10, foram realizados 

imediatamente (disponíveis no apêndice B), tais como abrangência dos indicadores; 

alteração da descrição do indicador “Cultura de Eficiência”; exclusão do critério 18F 

“Possui gerador solar, eólico ou de energia renovável próprio” do sistema de pontos e 

a exigência de indicadores de sustentabilidade torna-se um critério a ser pontuado em 

vez de ser um requisito classificatório. 

Outros pontos de melhoria anotados na fase de coleta de percepções sobre a 

proposta, e que dependem de decisões superiores ou coletivas, foram registrados 

para serem amplamente discutidos. São apontamentos relacionados ao número de 
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indicadores das dimensões, sobre a redação de indicadores e de pontos, sobre a 

concessão de selos com base em graduação de pontos (bronze, prata, ouro, por 

exemplo) e a realização de um piloto com algumas áreas. 

Para a efetiva implantação do selo, há a necessidade de preparação do 

ambiente interno, pois a estrutura é hierarquizada e departamentalizada e a cultura 

vigente não está ainda habituada aos trabalhos com indicadores e metas de 

sustentabilidade.  

O nível de exigência proposto, fundamentado na visão da Itaipu de ser líder em 

práticas sustentáveis até 2020, ainda é incompatível com a cultura vigente e com a 

estrutura hierarquizada que trata os aspectos de sustentabilidade de maneira 

fragmentada. 

No entanto, conclui-se que a proposta do Selo Itaipu de Sustentabilidade é 

abrangente e propõem a utilização de indicadores que outras abordagens não 

consideram, especialmente os relacionados a questões culturais e comportamentais. 

Suas medições seguem as principais tendências estudadas e exige que resultados 

mínimos sejam alcançados, não se limitando à existência de práticas.  

O selo foi sistematizado de tal modo que as três dimensões da sustentabilidade 

sejam contempladas simultaneamente, não havendo priorização de uma em 

detrimento de outra. A estrutura é flexível e pode ser adaptada para alavancar o 

desempenho da Itaipu nas metodologias de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade.   

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que a proposta seja apresentada aos tomadores de decisão e 

fundamente as discussões e negociações com a Diretoria até a sua efetiva utilização.  

É importante dar conhecimento à Diretoria e ao corpo gerencial no curto prazo 

das lacunas na política de sustentabilidade tais como a ausência de indicadores e 

metas relacionados a resíduos, efluentes, consumo de água e materiais, mudanças 

climáticas e outros.  
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Recomenda-se a apresentação à Diretoria e ao corpo gerencial, no curto ou 

médio prazo, do Selo Itaipu de Sustentabilidade como uma possível solução para a 

utilização de indicadores inadequados ou a falta de informações às partes 

interessadas, que podem resultar em questionamentos sobre o desempenho 

empresarial e a utilização dos recursos públicos.  

Há também a recomendação de que a versão já ajustada do selo seja 

apresentada à Diretoria e ao corpo gerencial no curto ou médio prazo para auxiliá-los 

com a decisão sobre a melhor forma de aproveitar o conteúdo.  

Recomenda-se ainda a realização, no médio ou longo prazo, do alinhamento 

do selo com o BSC, com a gestão de processos e o sistema de gestão de desempenho 

dos empregados, além de periódicas apresentações de conscientização e instrução 

para as áreas. 

O trabalho também poderia ser inscrito no prêmio de inovação e melhoria de 

processos da Itaipu em virtude das lacunas as quais ele pretende resolver tais como 

a ausência de metodologia para verificar a efetividade da Política de Sustentabilidade 

e a falta de indicadores para mensurar as contribuições das áreas para a 

sustentabilidade. 

Um estudo que considere a percepção da proposta pelos Diretores poderia ser 

desenvolvido no sentido de aprimorar a estrutura apresentada e de legitimar uma 

eventual adoção pela empresa. 

Também poderia desenvolver um estudo para realizar avaliações testes com 

algumas áreas da empresa para verificar sua aplicabilidade e efetividade cujos 

resultados poderiam validar a extensão do uso para as demais unidades 

organizacionais da Itaipu, inclusive identificando oportunidades de melhoria e 

enriquecendo o portfólio de lições aprendidas.  
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ANEXO  

Política de Sustentabilidade da Itaipu 

 

1    FINALIDADE 

Estabelecer os princípios e valores referentes à sustentabilidade, que devem 

ser seguidos na execução das atividades diárias inerentes à Entidade e nas ações 

que visam à promoção do desenvolvimento sustentável no Paraguai e no Brasil para 

o bem comum e um futuro melhor. 

 

2    ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Esta política deve ser aplicada e difundida perante o corpo funcional da 

ITAIPU Binacional e considerada em todas as relações institucionais. 

 

3    PREMISSAS 

Esta política esta alinhada ao Plano Estratégico da Itaipu Binacional, às 

Políticas Governamentais existentes em ambos os países e buscará ter convergência 

com as normas mundiais aplicáveis ao tema. 

 

4    PRINCÍPIOS E VALORES 

Os princípios e valores de sustentabilidade a serem observados pela Entidade 

estão definidos em 4 dimensões que orientarão de forma equilibrada a atuação dos 

programas do Plano Operacional da Entidade. 

 

Dimensão Corporativa 

Adotar em todas as atividades os seguintes princípios: 

•  Gestão racional, equilibrada e eficiente das pessoas, recursos e processos 

empresariais; 

• Relações éticas, transparentes e justas respeitando as diferenças; 

• Visão e gestão ampla, integrada e colaborativa das ações; 

• Compromisso com a melhoria contínua e inovação; 

• Gestão integrada dos riscos empresariais; 

• Compras sustentáveis e desenvolvimento de fornecedores locais. 
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Dimensão Meio Ambiente 

Adotar em todas as atividades os seguintes princípios: 

• Geração, incentivo e uso de energia proveniente de fontes limpas e 

renováveis; 

• Atuação em parceria com os atores sociais para a sustentabilidade; 

•  Conservação e preservação do meio ambiente e respeito à biodiversidade. 

 

Dimensão Desenvolvimento Socioeconômico 

Adotar em todas as atividades os seguintes princípios: 

• Ser um agente ativo no desenvolvimento humano sustentável; 

• Promover o desenvolvimento sustentável do território. 

 

Dimensão Cultural 

Adotar em todas as atividades os seguintes princípios: 

• Utilização eficaz das competências e experiências presentes na estrutura da 

ITAIPU Binacional e suas Fundações; 

• Promover e consolidar a cultura de sustentabilidade sendo um exemplo para 

o mundo; 

• Valorização de atitudes sustentáveis. 
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APÊNDICE A 

Selo Itaipu de Sustentabilidade – avaliação da proposta 

Olá! Sou estudante pela Itaipu do mestrado em Governança e Sustentabilidade, do Instituto Superior de 

Administração e Economia do Mercosul - ISAE/FGV, e este é um questionário de pesquisa para coletar a sua 

percepção sobre a proposta de um Selo para avaliar o desempenho em sustentabilidade das áreas. A metodologia 

pretende criar um processo que deixe claro o que é sustentabilidade e como as áreas podem contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, estimulando uma mudança na cultura e na forma de gestão de aspectos sustentáveis 

relevantes da empresa.  

Conto com a sua colaboração para preencher o questionário abaixo em um tempo estimado de 10 minutos. Suas 

respostas serão mantidas em sigilo e usadas exclusivamente para fins de pesquisa. Cada questão traz uma afirmação 

para que você indique se concorda ou não. Há um campo em cada uma delas para tecer comentários e sugestões. 

Agradecemos desde já, pois sua contribuição é muito importante para este trabalho. 

1- A metodologia proposta torna mais claro o conceito de sustentabilidade.  

Concordo (5) 
Concordo 

Parcialmente (4) 

Indeciso/ 

Neutro (3) 

Discordo  

Parcialmente (2) 
Discordo (1) 

Prefiro não 

responder (0) 

 

Comentários  

 

 

 

 

2- Os indicadores e a graduação de pontos são adequados e facilitam a compreensão do que uma área 

pode fazer para ser considerada sustentável.  

Concordo (5) 
Concordo 

Parcialmente (4) 

Indeciso/ 

Neutro (3) 

Discordo  

Parcialmente (2) 
Discordo (1) 

Prefiro não 

responder (0) 

 

Comentários  

 

 

 

3- O nível de exigência e rigor está compatível com a visão 2020 da Itaipu de ser líder em 

sustentabilidade. 

Concordo (5) 
Concordo 

Parcialmente (4) 

Indeciso/ 

Neutro (3) 

Discordo  

Parcialmente (2) 
Discordo (1) 

Prefiro não 

responder (0) 

 

Comentários  

 

 

 

4- Uma alteração na proposta seria interessante: poderia acrescentar algum outro indicador ou 

contribuição ao desenvolvimento sustentável para ser pontuada.  

Concordo (5) 
Concordo 

Parcialmente (4) 

Indeciso/ 

Neutro (3) 

Discordo  

Parcialmente (2) 
Discordo (1) 

Prefiro não 

responder (0) 

 

 

Comentários  
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5- A proposta final deste trabalho pode vir a ser adotada pela Itaipu.  

Concordo (5) 
Concordo 

Parcialmente (4) 

Indeciso/ 

Neutro (3) 

Discordo  

Parcialmente (2) 
Discordo (1) 

Prefiro não 

responder (0) 

 

 

Comentários ou considerações adicionais sobre a metodologia proposta 
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APÊNDICE B – REQUISITOS, INDICADORES E SISTEMA DE PONTOS 

AJUSTADOS 

REQUISITOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE AJUSTADOS 

 

INDICADORES E PONTOS DO SELO ITAIPU DE SUSTENTABILIDADE AJUSTADOS 
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