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A primeira norma internacional de responsabilidade social, a ISO 26000, entrou na semana 
passada na fase de homologação e votação por parte dos cerca de 150 países membros. Seu 
texto final deve ser concluído até maio próximo e a publicação está prevista para setembro de 
2010. A 26000 é o resultado de mais de cinco anos de trabalhos e reuniões internacionais e a 
primeira norma ISO a ter brasileiros na sua presidência e na coordenação de produção do 
conteúdo. 
 
A ISO é uma federação mundial de órgãos internacionais de normatização sediada em Genebra 
e criada ainda em 1946. É a sigla para International Standards Organization ou, em português, 
Organização Internacional para Padronização. Seu objetivo é fornecer referências 
internacionais para regular obrigações contratuais entre fornecedores e compradores, 
centrados na garantia de manutenção e de uniformidade da qualidade do produto.  
 
A 26000 vem na esteira da 9000, a primeira ISO da série iniciada nos anos 1980 e que trata 
da gestão e garantia de qualidade. Já a série de normas 14000, que veio anos depois, foi uma 
resposta à demanda mundial por uma gestão ambiental mais confiável, onde o meio ambiente 
foi introduzido como uma variável importante na estratégia dos negócios. 
 
Mais avançada e abrangente, a ISO 26000 foi pensada para responder ao conjunto de 
questões ligadas aos conceitos de responsabilidade social. "O objetivo da 26000 é dar 
diretrizes para qualquer tipo de organização atuar de uma perspectiva socialmente 
responsável. Significa que, tanto do ponto de vista ambiental ou humano, ou da organização 
das atividades de trabalho, tem que seguir uma série de diretrizes que visam o 
desenvolvimento sustentável", diz Aron Belinky, secretário executivo do Grupo de Articulações 
das ONGs Brasileiras (GAO) e um dos coordenadores da produção do conteúdo técnico da 
norma. 
 
Para ele, "hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, em responsabilidade social, mas 
na hora de colocar na prática, não há muita clareza". "O objetivo da norma é dar uma noção 
concreta do que é atuar numa organização socialmente responsável." 
 
Segundo Belinky, a 26000 é uma norma de diretrizes que deve orientar empresas, sindicatos, 
ONGs, "qualquer instituição que queira assumir uma postura de responsabilidade social, um 
termo que estava muito confuso e com diferentes classificações ou avaliações". Algumas 
normas estão próximas da 26000, mas outras classificam a responsabilidade social como algo 
próximo da filantropia. "A nova norma, resultado de negociação global, conseguiu encontrar 
pontos convergentes e veio para botar ordem nessa casa, definiu o que é responsabilidade 
social e o que se espera de uma organização que atua dentro desse conceito." 
 
Jorge Cajazeira, executivo da Suzano Papel e Celulose e que está à frente do Grupo de 
Trabalho em Responsabilidade Social (GT RS), diz que o fato de um brasileiro presidir 
mundialmente uma norma - "e justamente o comitê de responsabilidade social" - demonstra 
um reconhecimento internacional de que muitas instituições no Brasil "já atendem a uma 
legislação social e ambiental" comparáveis à de países desenvolvidos. "O Brasil tem várias 
ações reconhecidas contra o trabalho infantil e o trabalho escravo. Tem tradição de filantropia 
no sentido empresarial", diz Cajazeiras. Por isso mesmo, "era muito importante uma norma 
com grau de requisito compatível com o que nós temos aqui, para você ter igualdade, justiça, 
nesse comércio internacional". 
 
Cajazeiras diz que a 26000 significa para a questão da responsabilidade social um marco tão 
importante quanto foi a ISO 9000 para a gestão e qualidade, com "impacto nos negócios 
mundiais sem precedentes, resultando num comércio mais justo e harmônico". 
 
Até o momento, a legislação sobre responsabilidade social estava espalhada por diferentes 
normas e tratados internacionais, sem uma diretriz única. "Normas ambientais padronizadas, 



questões sociais como a discriminação, o respeito aos direitos humanos, o trabalho infantil e 
escravo, a corrupção nos governos, tudo isso é contemplado pela nova norma", diz.  
 
Para Belinky, o "grande diferencial dentro da norma 26000 é que se trata do primeiro 
documento que articula todo o campo da responsabilidade social, que é muito vasto e que 
deixava pessoas e empresas perdidas".  
 
A ISO 26000 tem sete temas centrais, subdivididos em dezenas de outros. Entre eles estão as 
práticas de trabalho, relações internacionais de compra e venda, respeito aos direitos 
humanos, a preservação do meio ambiente, questões do consumidor e desenvolvimento 
comunitário.  
 
Diferentemente dos comitês de outras ISO, a direção das chefias da 26000 é dividida entre um 
país em desenvolvimento e um desenvolvido - no caso específico, entre Brasil e Suécia. O 
vice-presidente do GT-RS é o sueco Staffan Soderberg . A secretaria geral do grupo está com o 
Instituto Sueco de Normatização, tendo como co-secretaria da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) - 430 membros de 84 países formam a força de trabalho que produziu e 
está conduzindo a ISO 26000.  
 
Essa ampla "comunhão" de países não afasta a tensão que deve se acirrar nos próximos 
meses. Justamente por suas diretrizes abrangentes, tocando em questões que não agradam a 
muitos países, Belinky acredita que poderá haver dificuldade nessa fase de homologação da 
26000 que se inicia. "É um processo de votação global, com 150 países participantes, e por 
isso está mexendo com interesses muito fortes. Essa norma fala, por exemplo, de direitos 
humanos, de uso de recursos naturais, aquecimento global, temas que têm provocado fortes 
discussões, especialmente envolvendo a China", diz. "Os chineses, que participaram 
relativamente pouco no começo do processo da norma, agora na fase final começaram uma 
campanha muito forte questionando e querendo reduzir o alcance da norma, das exigências de 
observância de normas internacionais ligadas a direitos humanos e condições de trabalho", 
afirma. "Agora é o momento, vamos ter uma tensão de negociação muito forte, que envolve 
interesses bem pesados." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 set. 2009, Negócios Sustentáveis, p. 
F4. 


