
ISO 26000 promete padronizar conceitos a partir do próximo ano 
Carmen Guerreiro 
 
Nova série pretende ser abrangente, mais flexível e complementará as demais certificações.  
 
Na última quinta-feira, 12, o Instituto Ethos promoveu um encontro para esclarecer as últimas 
deliberações da reunião mais recente do Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social da ISO 
(International Organization for Standardization), que vem atuando desde 2004 para a 
construção da série 26000, com publicação prevista para o segundo semestre de 2008. A 
norma pretende estabelecer diretrizes internacionais para orientar as práticas de organizações 
de diferentes portes e naturezas - não apenas empresas -, de modo a otimizar seus resultados 
em responsabilidade social (RS). "É um grande esforço transpor as lições de sustentabilidade 
que temos aprendido nos últimos 30 anos. Existe muita dificuldade em concretizar as 
experiências. O grande mérito da ISO é traduzir essa explicação em linguagem prática para as 
organizações", explica Aron Belinky, secretário executivo do GAO (Grupo de Articulação de 
ONGs) e especialista da delegação brasileira para a categoria de ONGs no grupo de trabalho da 
ISO.  
 
O objetivo da ISO 26000 é a conciliação. A norma vai ao encontro de relatórios e documentos 
já existentes sobre RS de instituições como a Anistia Internacional, o Forest Stewardship 
Council (FSC), a Global Reporting Iniciative (GRI), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Belinky alerta que a nova série não será um selo 
de certificação, portanto não basta a empresa consegui-lo para ser considerada socialmente 
responsável, já que não há exigências como pré-requisitos. Tampouco será uma receita 
pronta, com um passo-a-passo de como se tornar uma organização sustentável. Outro cuidado 
que vem sendo tomado é para que a norma não anule ações e processos anteriores em RS e 
que também não monopolize as regras na área, de modo a sufocar iniciativas já existentes. 
"Queremos que ela efetivamente tenha o potencial transformador", enfatiza.  
 
Padronização  
 
As intenções são boas. Mas resta a questão: em que uma norma como essa pode ajudar as 
empresas em um momento em que a responsabilidade social avança como prática entre as 
organizações brasileiras? Belinky garante que o primeiro benefício da ISO 26000 é padronizar, 
entre os profissionais, uma definição de RS. Pode parecer banal, mas em um setor no qual a 
sustentabilidade passou a significar mais espaço no mercado, qualquer iniciativa é assumida 
como socialmente responsável. "Tem gente que chama desconto na mensalidade escolar de 
RS, o que é um absurdo, e outros que acreditam que ser sustentável é fazer projetos de 
investimento social emancipatórios e de empoderamento da comunidade beneficiada, mas se 
esquecem de que a prática também deve envolver seus funcionários e sua relação com a 
sociedade e com o meio ambiente", argumenta.  
 
Outro ponto que faz a diferença, segundo Belinky, é oferecer às instituições um roteiro que 
auxilie tanto aquelas preocupadas em mergulhar na prática da RS pela primeira vez quanto as 
mais experientes, que precisam apenas ajustar e aperfeiçoar suas iniciativas. "A ISO não é um 
instrumento de conscientização, mas um documento que ajuda as organizações a passarem da 
teoria para a prática", constata.  
 
Em outras palavras, a série 26000 deve definir aqueles que estão realmente comprometidos 
com uma responsabilidade social que envolva todos os níveis da organização. A obtenção de 
um documento como esse exige que a entidade seja constantemente fiscalizada e monitorada 
por meio de auditoria externa e, portanto, a obriga a repensar a sustentabilidade em sua 
cultura. Aqueles com o discurso desalinhado da prática também devem ficar de fora da ISO se 
não reverem seus conceitos.  
 
Considerando a padronização que a ISO 26000 pretende trazer para a RS, o que mudará, na 
prática, entre as organizações brasileiras? "Dependerá do que a empresa está fazendo hoje. 
Temos instituições que estão no estado da arte e outras na pré-história no que se refere à RS. 
Para uma empresa altamente avançada no aspecto sustentável, o documento possivelmente 



vai oferecer uma certeza maior da direção tomada e ajudar a complementar alguns buracos 
que eventualmente ainda existam", explica Belinky. Para ele, a diferença será grande no 
Brasil, porque muitas empresas estão atentas ao assunto, mas poucas sabem como agir de 
maneira consistente. "Na medida em que a ISO 26000 for implantada, essas organizações vão 
rapidamente se alinhar e procurar atuar dentro de um determinado direcionamento 
reconhecido pelo mundo, e não sozinhas, a seu modo como ocorre hoje."  
 
Já que o objetivo é não só aperfeiçoar, mas também ajudar as instituições a articularem a RS 
internamente, o novo documento pretende ser flexível e atender a diferentes culturas 
empresariais e nacionais, além de se adaptar conforme o porte da organização. "Exatamente 
porque as realidades são muito diferentes, cada uma vai analisar as questões propostas pela 
ISO dentro das suas possibilidades e do impacto produzido. Não se vai exigir o mesmo de todo 
mundo", explica Belinky. Segundo ele, espera-se que cada organização leve em conta os 
impactos gerados, ou seja, os efeitos de sua prática na sociedade e no meio ambiente. Pela 
lógica, considera-se que quanto maior o porte da empresa, maior o impacto, mas também 
maior a capacidade de investimento para a redução desses impactos.  
 
A ISO 26000 promete ser uma proposta mais abrangente, diferente de sua parente 14000, 
que certifica empresas atuantes na redução dos efeitos de sua produção sobre o meio 
ambiente. Ainda assim, deve observar os mesmos princípios. De acordo com Belinky, embora 
a série de RS não tenha o caráter de selo certificador que tem a 14000 e a 9000 (de gestão de 
qualidade) e também as suas atualizações, ela deverá ser complementar às mesmas, por ser 
mais ampla. Assim, indicará o que pode ser acrescentado ao processo das organizações 
interessadas em ir além na padronização dos processos de RS.  
 
53 países discutem a norma  
 
Embora as negociações para a formatação da ISO 26000 venham avançando nas duas 
reuniões anuais do grupo de trabalho, Belinky admite que existem discordâncias e dificuldades 
em manter o ritmo de construção. Não é para menos. São 53 países e 32 organizações 
envolvidos no debate, somando cerca de 300 especialistas. "É uma canseira lidar com esse 
monte de gente e discutir tantos assuntos. E com uma pretensão tão modesta como essa, de 
estabelecer um acordo válido para todos os lugares do mundo", ironiza. E como avançar? 
Belinky não perde o otimismo. "É interessante perceber como as pessoas são capazes de se 
organizar quando têm necessidade. A produtividade, então, é impressionante. A negociação 
faz parte de um cenário dinâmico, não se trata do bem contra o mal. São pessoas com 
opiniões que mudam com o tempo e o contexto."  
 
Veja mais no site:  
www.revistaideiasocial.com.br  
 

 
Leia mais: 
 
Uma norma necessária, não imprescindível 
Ricardo Voltolini  
 
A esta altura do processo de desenvolvimento da responsabilidade social empresarial no País, 
é justo perguntar até que ponto uma norma como a IS0 26000 pode ser considerada 
imprescindível para a consolidação das práticas socialmente responsáveis entre as empresas 
brasileiras. Imprescindível ela certamente não será, por várias razões. Necessária, talvez. Mas 
não como foi a sua prima mais velha, a ISO 9000, para o estímulo à implantação da qualidade. 
Nem como sua irmã, a ISO 14000, para a disseminação das práticas de ecoeficiência e 
redução de impactos ambientais.  
 
Os tempos são outros. Os movimentos são outros. Nos anos 1980 e 1990, a International 
Organization for Standartization tomou a frente dos debates sobre qualidade e ecoeficiência. 
Foi a sua principal referência, a sua fonte de geração de padrões. E, por causa disso, seu 



conjunto de normas, mais do que sugestivas, serviu como diretriz básica, roteiro de orientação 
e implantação dos processos então iniciados nas empresas.  
 
A RSE nasceu mais solta, menos regulamentada, fruto de um período de gestação menor e 
mais acelerado. Produto de uma mudança radical no modo de pensar e fazer negócios, 
demandada a partir da segunda metade dos anos 1990, cresceu muito rápido, ganhou corpo e 
se expandiu pelo mundo como uma resposta das empresas aos reclamos de uma sociedade 
globalizada, que passou a contestar eticamente um modelo de desenvolvimento fundamentado 
no crescimento econômico, mas com prejuízo do equilíbrio social e da preservação do meio 
ambiente.  
 
Não houve tempo, portanto, para estabelecer padrões ou normas. Muito menos para que esse 
debate fosse incubado tecnicamente no âmbito de uma única organização certificadora. Tanto 
isso é verdade que o maior esforço dos idealizadores da ISO 26000 tem sido o de harmonizar 
avanços conceituais propostos por diferentes organizações em todo o mundo: um cuidado 
importante de quem não quer mudar as regras de um jogo que não começou hoje, de quem 
não está a fim de assumir o ônus de engessar movimento que, bem ou mal, segue seu curso 
autônomo e flui com energia própria.  
 
Este quadro talvez explique também o fato de que a ISO 26000, ao contrário das séries 
anteriores que pretende complementar, não será elaborada com base em pré-requisitos nem 
fornecerá selo de certificação. Sua principal finalidade parece ser a de consubstanciar, a partir 
de documentos já existentes, como o do Global Reporting Initiative (GRI), uma definição 
simples e um conjunto de procedimentos-padrão internacionalmente aceitos, apoiando não só 
as empresas, mas também outras organizações, na formalização de políticas efetivas de RS.  
 
Com tal propósito e tais zelos, tem tudo para ser necessária e bastante útil. O seu potencial de 
contribuição, no entanto, não se esgota nesses pontos específicos. Além de se propor conferir 
unidade de linguagem às práticas de RS, constituir-se em guia de orientação para 
organizações de diferentes tipos e portes e servir como guia operacional, em qualquer estágio 
de implantação, a 26000 traz como benefícios básicos, a rigor, os mesmos oferecidos, de 
modo geral, pelas demais normas: a avaliação permanente de processos e a auditoria externa.  
 
O primeiro item, fundamental em qualquer processo de gestão, consiste em pré-condição para 
formar cultura de RS nas organizações, retirando o tema da confortável posição de prática de 
adesão voluntária para o status de política estratégica, o que poderá - se bem conduzido - 
fazê-lo migrar da epiderme para a corrente sangüínea do negócio. O segundo benefício, 
igualmente relevante, produzirá impacto decisivo na credibilidade da empresa. A 
independência, fator intrínseco a todo esforço de auditoria externa que se preze, constitui um 
modo de eliminar definitivamente uma certa desconfiança das pessoas sobre até que ponto o 
que as companhias dizem fazer em RS não é mera retórica para fortalecer imagem e 
reputação, em tempos nos quais uma e outra equivalem a ativos intangíveis muito valorizados 
no mercado.  
 
Que venha, portanto, a ISO 26000. Ela será muito útil. 
  



 
 



 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2007. Responsabilidade Social, p. A12. 
 


