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Elaborado por mais de 300 pessoas representando cerca de 90 países, o texto da Norma 
IS026000, de Responsabilidade Social, está numa fase preliminar ao texto final e passa, por 
isso, por um período crucial. Até 14 de fevereiro do ano que vem, ele estará sendo submetido 
a comentários de cada um dos representantes de associações de normas técnicas de cada país 
e, neste processo, tudo pode acontecer. Até, no pior e mais dramático dos cenários, todo o 
trabalho feito em 63 extensas e polêmicas reuniões desde 2005, ir por água abaixo. 
 
Não é o que se espera. Mas, se acontecer, certamente nosso trabalho não terá sido em vão 
porque, para além de elaborarmos as diretrizes para nortear o caminho das empresas que 
quiserem ser socialmente responsáveis, este está sendo um processo muito bonito, 
extremamente democrático, de elaboração de uma norma internacional — disse o 
representante das ONGs de países em desenvolvimento nos grupos de elaboração da Norma, 
Aron Belinky, que esteve no evento de dois dias organizado pela Petrobras e Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), semana passada em São Paulo, para apresentar o texto 
a representantes de empresas, ONGs e estudantes. 
 
Embora já não seja possível ao público em geral fazer comentários ao texto, durante a reunião 
em São Paulo foi possível fazer apartes, discutir alguns pontos. Para Clóvis Scherer, 
economista do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e 
especialista na categoria trabalhadores na delegação brasileira, houve menos consultas ao 
público do que seria desejável: 
 
De qualquer maneira, é um processo democrático. O Dieese é um organismo de natureza 
sindical e nós estamos na delegação brasileira com um mandato pelas centrais sindicais dos 
trabalhadores do Brasil — explicou ele, salientando que os trabalhadores são uma minoria 
representada nas discussões. Somos um grupo pequeno, porém muito combativo. 
 
Foi preciso mesmo um comportamento combativo, por exemplo, para validar os princípios 
internacionais: 
 
Teve a China, querendo tirar do texto qualquer referência a direitos humanos, que é toda a 
raiz da Norma. A alegação é de que na China os direitos humanos são tão preservados que não 
se precisa ter isso escrito — disse ele. 
 
Outra questão que precisou de muita discussão foi se a IS026000 deveria ser gratuita ou não. 
Os representantes brasileiros levaram a discussão para se decidir favoravelmente pela 
gratuidade, mas não é uma questão fechada. Existe um entendimento de que a Norma deve 
ser vendida, como são as outras. 
 
Houve várias cascas de banana, até mesmo a questão da língua criou alguma confusão porque 
tem palavras pouco traduzíveis — explicou Aron. 
 
A expressão due dilligence, por exemplo, para os ingleses é diligência devida. Para os 
franceses, é cuidado obrigatório. Para a norma IS026000, será a obrigação de que o 
comprador que passa a ter o controle de uma empresa tenha que fazer o levantamento 
completo dos passivos para preservar os interesses dos acionistas de qualquer risco oculto na 
transação. E o tema foi trazido para o campo da responsabilidade social por causa de um 
trabalho feito pela ONU que mostra a relação entre empresas e direitos humanos. E a due 
dilligence deve ser empregada pelas empresas não só na área dos direitos humanos, mas em 
toda a empresa. 
 
De forma geral, a IS02600 vai ajudar também a clarear o conceito de responsabilidade social: 
 
Para a Norma, trata-se de um caminho para se chegar à sustentabilidade. Mas é bom lembrar 
que não se trata de uma lei, mas de responsabilidade moral. Os princípios que orientaram a 
Norma foram baseados nas diretrizes da ONU para a proteção do consumidor e os textos 



adicionados em 1999 — explica Jorge Cajazeira, executivo da Suzano e presidente do grupo 
internacional de trabalho para a elaboração da ISO. O Brasil, pela primeira vez, preside uma 
ISO, e divide esta tarefa com a Suécia. 
 
Na verdade, a ISO, organização não-governamental nascida no pós-guerra e que congrega 
162 países, está estreando não só a criação de uma norma de responsabilidade social, como 
também o fato de ela não ser certificável. Isso quer dizer o seguinte: a IS026000, que se tudo 
der certo deverá ser editada em maio do ano que vem, servirá apenas como uma linha de 
diretrizes para as empresas. E este foi um dos primeiros pontos quentes de discussão na 
elaboração do texto. O Brasil, inicialmente, defendia que ela fosse certificável. Mas os Estados 
Unidos fecharam questão, alegando barreiras técnicas, dizendo que se fosse certificável isso 
poderia prejudicar o comércio para os países pobres. 
 
Foi muita discussão, mas agora até estamos aceitando bem o fato de a Norma não ser 
certificável. Porque vai virar tradição, vai acabar tendo mais força do que a certificação - disse 
Jorge Cajazeira. 
 
No encontro em São Paulo foram apresentados os 17 temas discutidos na última reunião dos 
grupos de trabalho, que aconteceu em Quebec, e os sete temas centrais da Norma: direitos 
humanos; práticas trabalhistas; meio ambiente; práticas operacionais justas; questões dos 
consumidores; desenvolvimento e participação da comunidade e governança operacional. 
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