


Criação de ISO 26000 servirá

para demonstrar a importância

dos investimentos sociais

brasileiros, ao utilizar

parâmetro internacional de

comparação das iniciativas

de responsabilidade social

POR JUSSARA GOYANO

O PONTAPÉ INICIAL PARA A
criação de uma ISO de
responsabilidade social
já foi dado. O Brasil

está coordenando as primeiras discus-
sões para definir as diretrizes da nova
certificação, que, no País, será vincu-
lada à Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT). Um evento no
Othon Palace Hotel, na Bahia, em
março, foi o marco fundamental para
um esboço daquilo que a nova ISO
vai estabelecer. Seis representantes de
cada país membro da International
Organization for Standardization, o
que corresponde a cerca de 30 pesso-
as, formaram o grupo de trabalho pre-
sidido pelo executivo Jorge Cajazei-

ras, que dará continuidade à consti-
tuição das normas cujo cumprimen-
to precede a certificação. As determi-
nações serão publicadas em três anos,
em complemento às exigências dos
selos NBR 16001 e SA 800, brasilei-
ro e norte-americano, respectivamen-
te. Será a ISO 26000, então, a res-
ponsável pelo estabelecimento de um
parâmetro universal e completo de
comparação das iniciativas de respon-
sabilidade social no mundo todo.

A nova certificação vem como um
divisor de águas entre ação social e in-
vestimento social, acredita o consultor
empresarial Arnaldo Rezende, funda-
dor da Federação das Entidades As-
sistenciais de Campinas (Feac), uma
organização não-governamental que
ajuda outras ONGs a resolver questões
de gestão. Para Rezende, a ISO ajuda-
rá as ONGs à medida que as com-
panhias serão obrigadas a promover
ações comprometidas de responsabili-
dade social. Terão de acompanhar as
iniciativas, dando-lhes continuidade, o
que caracteriza, então, um investimen-
to social com metas e resultados a se-
rem tabulados. "Empresas têm mania
de reinventar a roda, criando seus pró-
prios projetos sociais", alerta o consul-
tor. "Isso, quando seria melhor apoiar
uma entidade especializada, com gen-
te treinada, o que significa ter menos
gastos e melhor qualidade de investi-
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mento social." Ele ressalta que a pres-
tação de contas sobre as iniciativas será
mais transparente, pois a ISO exige de-
monstração da rotina seguida no de-
senvolvimento das ações de responsa-
bilidade corporativa.

Empresas, consumidores e política
E o fim das ações sociais isola-

das, acredita também Joe Sellwood,
sócio da consultoria Atitude — Ge-
rando Resultado Sustentável, pre-
sente no evento na Bahia. Segundo
o consultor, a nova certificação aju-
dará a definir o que se espera das
empresas em termos de responsabi-
lidade corporativa. E assim será
quantificada a importância estraté-
gica de ações sociais contínuas e mo-
nitoradas para a empresa. "Decisões
da área são hoje desintegradas das
estratégias de negócios", explica Sel-
lwood. "Com as normas ISO será
possível ter uma idéia daquilo que
realmente será inovador no campo
da responsabilidade corporativa.
Líderes e inovadores não vão ser
conhecidos assim por aderirem às

REZENDE, DA FEAC: ISO exigirá maior transparência das empresas

normas. A ISO será insumo básico
no desenvolvimento da responsabi-
lidade social", ressalta.

Para Lisa Gunn, subcoordenadora
institucional do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idec), a
ISO é um sinal de que o mercado
está assimilando as exigências e an-

seios dos consumidores, cada vez
mais preocupados com a sustentabi-
lidade da fabricação de seus produ-
tos preferidos e com a transparência



corporativa para demonstrá-la. "A
ISO só vai funcionar se englobar as
expectativas de consumidores, traba-
lhadores e comunidade, estendendo-
se para toda a cadeia de produção",
explica Lisa, que participou do evento
na Bahia. Ela revela que é a primeira
vez que várias frentes (indústrias,
ONGs, consumidores e governo)
estão participando da elaboração de
uma norma para a certificação ISO.
O trabalho das delegações da Inter-
national Organization for Standar-
dization foi acompanhado de diver-
sas palestras nas quais estiveram
presentes representantes das iniciati-
vas privada e pública e de entidades
ligadas ao consumo, meio ambiente
e desenvolvimento social.

Sob o enfoque da integração, o
Instituto Ethos de Empresas e Respon-
sabilidade Social e a ONG britânica
AccountAbility realizaram um seminá-
rio com o tema Lobby responsável: em-
presas e políticas públicas. A palestra
aconteceu durante as discussões na
Bahia, levando em conta o papel das
companhias e do Estado no trabalho
para o bem-estar público. As entida-
des acreditam que as indústrias devem
ver a sinergia dos esforços para mini-
mizar problemas sociais, econômicos
e ambientais da população como par-
te de sua gestão socialmente responsá-
vel. Acreditam, ainda, na necessidade
da inclusão do lobby responsável no
balanço anual, declarado como uma
ação de responsabilidade social, men-

surados os investimentos necessários
para que ela se desenvolva.

Outro seminário encabeçado pelo
Instituto Ethos discutiu a experiência
brasileira com o Global Reporting Ini-
tiative (GRI), o formulário para balan-
ço social mais completo e reconhecido
internacionalmente. O modelo é o úni-
co que permite mensurar os resultados
de um investimento social e reportá-
los, tornando-se uma ferramenta estra-
tégica nas decisões de negócios das em-
presas e na administração de recursos
destinados a ações sociais. O GRI é uti-
lizado por poucas companhias brasi-
leiras, entre elas a Natura e a Petrobras.
A idéia é expandir o uso desse instru-
mento para outras grandes corporações
que ainda não o utilizam.
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