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“A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam 

revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas 

por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria 

natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, 

recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza 

criada geme até agora, como em dores de parto.” 

 

Bíblia Sagrada: Romanos 8:19-22 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O Desenvolvimento Sustentável surge como um dos temas mais discutidos deste 
século. A situação agonizante do planeta, face ao estilo de vida consumista das 
pessoas e à degradação provocada pelo abuso na utilização dos recursos naturais é 
o ponto central do debate. Neste curso, há uma maior exigência para que as 
organizações sejam responsáveis pelos impactos gerados decorrentes de suas 
atividades. Medir e relatar esses impactos é uma contribuição essencial para a 
incorporação da Responsabilidade Social (RS) à lógica organizacional e, 
consequentemente, ao desenvolvimento sustentável. Este estudo teve como objetivo 
principal avaliar a gestão da responsabilidade social de uma instituição pública federal 
por meio dos indicadores de sustentabilidade que integraram o Balanço Social (BS). 
A partir da pesquisa bibliográfica, foi verificado um conjunto de indicadores por meio 
de um questionário com trinta questões fechadas, que foi aplicado à comissão interna 
A3P/PLS, composta por 21 membros, encarregada de planejar, implementar e 
monitorar práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. Foram 
obtidas 21 respostas. O resultado dos indicadores sinalizou que a instituição busca 
incluir a sustentabilidade como elemento integrante de sua estratégia e que ações de 
engajamento do corpo funcional e a efetivação das ações propostas no Plano de 
Logística Sustentável (PLS) podem melhorar o resultado de indicadores com baixo 
nível de concordância. Desta forma, foi possível verificar que demonstrações como o 
BS são parte integrante da RS, porque fornecem elementos para avaliação e 
comunicação às partes interessadas sobre a contribuição da organização para o 
desenvolvimento sustentável. . 

 

Palavras-chave: Balanço social. Sustentabilidade. Indicadores de Sustentabilidade. 

Indicadores sociais. Gestão Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Sustainable Development emerges as one of the most discussed themes of this 
century. The agonizing situation of the planet, in the face of the consumer lifestyle of 
the people and the degradation caused by the abuse in the use of natural resources, 
is the central point of the debate. In this course, there is a greater requirement for 
organizations to be responsible for the impacts generated by their activities. Measuring 
and reporting these impacts is an essential contribution to the incorporation of Social 
Responsibility (SR) into organizational logic and, consequently, to sustainable 
development. The main objective of this study was to evaluate the social responsibility 
management of a federal public institution through the sustainability indicators that 
integrated a Social Balance (BS). From the bibliographic research, a set of indicators 
was verified through a questionnaire with 30 closed questions, which was applied to 
the internal A3P / PLS committee, composed of 21 members, in charge of planning, 
implementing and monitoring practices of sustainability and rationalization of Expenses 
and processes. 21 responses were obtained. The result of the indicators indicated that 
the institution seeks to include sustainability as an integral element of its strategy and 
that actions of engagement of the functional body and the implementation of the 
actions proposed in the Sustainable Logistics Plan (PLS) can improve the result of 
indicators with a low level of agreement. In this way, it was possible to verify that 
demonstrations such as BS are an integral part of RS, because they provide elements 
for evaluation and communication to stakeholders about the organization's contribution 
to sustainable development. 
 

Keywords: Social Balance Sheet. Sustainability. Sustainability Indicators. Social 

indicators. Public administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Cada vez mais, com o amadurecimento da sociedade e a disseminação da 

informação no mundo globalizado em que vivemos, percebemos uma maior exigência 

para que as organizações desenvolvam suas atividades com responsabilidade e ética, 

não visando apenas o lucro ou à formalidade, mas reforçando seu compromisso com 

o desenvolvimento sustentável, por meio de uma gestão transparente e atenta aos 

impactos decorrentes de suas operações, que podem afetar a economia, as pessoas 

e o ambiente.  

As consequências das decisões da organização podem afetar sua própria 

sobrevivência, pois, “[...] a longo prazo, todas as atividades das organizações 

dependem da saúde dos ecossistemas do mundo [...]”. (ABNT, 2010, p.7). A pressão 

sobre os recursos naturais é crescente e cada vez mais perceptível, fruto 

principalmente do comportamento consumista presente em nossa sociedade 

(ARRUDA; QUELHAS, 2010).  Isso tem se refletido no clima, no declínio da 

biodiversidade, na escassez de água e alimento.  

Em direção contrária, algumas entidades têm respondido positivamente às 

demandas desse novo tempo, buscando conduzir suas ações de forma sustentável; 

agindo com transparência, ética e equidade no relacionamento com os empregados e 

os demais envolvidos no desenvolvimento de suas atividades. Este processo atinge 

inclusive organizações públicas, que por essência têm uma responsabilidade social a 

cumprir.  

A administração pública (AP) atua como gestora das ações do Estado, para 

que este alcance o seu objetivo de assegurar os direitos coletivos fundamentais da 

população. As demandas sociais atendidas pelas organizações públicas são 

intrínsecas à sua natureza (BRULON, 2012). 

Relatar às partes interessadas as ações desenvolvidas nesta direção, além de 

influenciar positivamente na vantagem competitiva, reputação, e outros aspectos, é 

elemento propulsor no processo de internalização da Responsabilidade Social (RS), 

tornando públicos seus resultados e desafios, e seu compromisso para com a 

sociedade. 
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Evidenciar essas ações por meio de relatórios é também parte integrante da 

Responsabilidade Social. Para uma boa gestão dos recursos, análise de políticas, e 

promoção do desenvolvimento sustentável, é necessário lançar mão de 

demonstrativos que sejam capazes de fornecer informações sobre gestão 

socioambiental. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

  

Campos et al (2013) ressaltam que a publicação de relatórios de 

sustentabilidade é uma prática realizada com mais frequência em países 

desenvolvidos. No entanto, organizações de países emergentes têm percebido a 

necessidade de se mensurar impactos sociais e ambientais decorrentes das 

atividades executadas. Essa prática promove uma melhor relação entre sociedade e 

meio ambiente, porque favorece a transparência, fornecendo insumos para a tomada 

de decisão e aprimoramento da gestão socioambiental.  

Tradicionalmente, os sistemas contábeis, através de seus métodos e modelos, 

fornecem a seus diversos usuários informações patrimoniais, financeiras e 

econômicas; subsidiando a análise das organizações pelo público interno e externo 

(REIS et al., 2011).  

Paris et al (2011) esclarecem que a contabilidade é uma ciência social aplicada, 

que estuda os aspectos sociais do mundo humano, isto é, que dizem respeito à vida 

social de indivíduos e grupos humanos. Os usuários da contabilidade, como indivíduos 

inseridos neste contexto, ao se desenvolverem, também favorecem, ao longo da 

história, a evolução desta ciência. 

  A partir da necessidade das organizações evidenciarem às partes interessadas 

suas práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, surgem os relatórios de 

responsabilidade social; que são demonstrações que têm por objetivo tornar público 

as políticas socioambientais da organização, servindo como ferramenta de gestão e 

avaliação, mostrando o desempenho econômico financeiro, associado ao retorno 

socioambiental, observadas na literatura como Balanço Social (BS), Relatório de 

Sustentabilidade ou Relatório Social. 
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 O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) insere-se nesse contexto como 

uma instituição de pesquisa e valoração da biodiversidade, uma instituição pública 

que contribui para a materialização das ações do Estado, que, neste sentido, não pode 

“[...] deixar de considerar a sustentabilidade como um valor maior; uma plataforma 

matricial para suas mudanças, grandes ou pequenas [...]” (JBRJ, 2013a).  

Desta forma, a problemática levantada para este estudo se apresenta por meio 

das seguintes questões de pesquisa e objetivos descritos a seguir: 

 

1.2.1. Questões da pesquisa: 

 O balanço social é aplicável para gestão da responsabilidade social de 

instituições públicas?  

 Há alinhamento entre as práticas de responsabilidade social e os 

objetivos estratégicos da organização? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a gestão da responsabilidade social de uma organização pública por 

meio de indicadores de sustentabilidade do Balanço Social (BS), e verificar se a forma 

de atuação da instituição atende sua missão e metas estabelecidas no planejamento 

estratégico relativas ao tema. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar na literatura científica publicações acerca da aplicabilidade de 

indicadores de sustentabilidade; 

 Verificar conjunto de indicadores de sustentabilidade para elaboração do BS; 

 Analisar as práticas sustentáveis evidenciadas no BS e inferir sobre o nível de 

sustentabilidade do JBRJ. 
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1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O âmbito da pesquisa é o JBRJ, autarquia federal vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente, localizada na cidade do Rio de Janeiro. É o jardim botânico mais 

antigo em funcionamento do Brasil, e o único sob a administração do governo federal 

desde a sua criação.  

O foco do estudo é o Balanço Social (BS), demonstrativo de gestão e 

comunicação da responsabilidade social. 

A coleta de dados foi realizada entre setembro de 2015 e setembro de 2016.  

 

 

1.5. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Como o objetivo de tornar os processos sustentáveis, as organizações avaliam 

as ações que podem tornar seus produtos mais ecoeficientes e, nesse contexto, os 

modelos contábeis devem estar preparados para fornecer informações sobre o fluxo 

físico e monetário envolvidos nos sistemas de produção, gerando insumos para a 

tomada de decisão e adequação de seus mecanismos de operação (VELLANI, 2009). 

Indicadores de sustentabilidade representam um mecanismo de avaliação que 

se baseia na comparação entre a situação presente e a situação sustentável que se 

pretende alcançar e mostra até que ponto os objetivos são atingidos. Desta forma, a 

contribuição que se espera é a experimentação de critérios de medição de níveis de 

sustentabilidade das organizações; ressaltando, desta forma, os mais eficazes na 

produção de informações relevantes à gestão socioambiental (RAGAS et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 
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A pesquisa foi estruturada em oito capítulos. O primeiro apresenta a 

contextualização do tema, a situação problema, objetivos, delimitação, justificativa e 

relevância da pesquisa, fornecendo elementos para a compreensão do campo 

estudado e os objetivos que se pretende alcançar. O capitulo dois apresenta a revisão 

da literatura, que foi dividida em quatro tópicos, conforme quadro 01.  

Quadro 01 – Quadro de revisão da literatura 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Nações Unidas (2012); Moldan, 
Janouskova e Hak, (2012); 

Domingos (2008); Arruda e Quelhas 
(2010) 

 

TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE: 
Brundtland (1987); Elkington (2001); Wu (2013); Hockerts (1999); Elkington (2004); 

Hubbard (2009) 

AGENDA 21: 
Owen e Videras (2008); MMA (2016) 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
ABNT (2010); Walls, Berrone e Phan 

(2012); Den Hond et al (2014); 
Domingos (2007); Carvalho e 

Medeiros (2013); Zhang (2013); 
Fernandez-feijoo, Romero e Ruiz 

(2014); Harazin e Kósi (2013) 
 

ACCOUNTABILITY: 
Keohane e Grant (2005); Silva, Freire e Oliveira (2014); Belal e Owen (2015); 

Emeseh e Songi (2014) 

RESPONSABILIDADE SOCIAL PÚBLICA: 
Matias-Pereira (2008); Sarmento (2015); Pereira (2005) 

AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) 
MMA (2009); Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) 

INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDADE 

Guimarães e Feichas (2009); Delai e 
Takahashi (2011); Hak, Kovanda e 

Weinzettel (2012); Veiga (2010) 
 

PEGADA ECOLÓGICA 
Siche et al (2007); Huang et al. (2007); Guimarães e Feichas (2009) 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – ISE 
Agustini et al (2015);Bertolini, Rojo e Lezana (2012); Silva, Freire e Oliveira (2014) 

GLOBAL REPORT INITIATIVE – GRI 
Marimon et al. (2012); Milne e Gray (2013); Brown, Jong e Lessidrenska (2009); 

Silvestre e Amaro (2014) 

RELATÓRIOS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Carroll e Buchholtz (2008) 
 

BALANÇO SOCIAL 
Souza e Pimmel (2013); Silveira e Pfitscher (2013); Machado et al. (2014); Portal et 

al. (2016); Bianchi e Nardecchia (2016); Gonçalves et al. (2013); García-Marzá 
(2005); Hegde, Bloom e Fuglister (1997); Wegner (2001); Lurol e Pélisse (2002) 

RELATÓRIO SOCIAL 
Belal e Owen (2015); Berner (2011); Ingram (1959) Bernstein; Mellon; Handelman 
(1973); Edgren (2011); Haunberger (2013); Nistor; Urea; Neacsu (2014); Bitsch-

Christensen e Mikkelsen (1989); Brugnoli, Gonzalez-Quijano e Albu (2015); 
Cardamone, Carnevale e Giunta (2012); Carini e Chiaf (2015); Estudos Fuoli (2013); 

Cordazzo (2005); Farneti e Siboni (2011); Montanini, D’andrea (2012) 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
Walter e Wilkerson (1994); Dittrick (2008); Bavaria (1999); Wallage (2000); Fonseca 

(2010); Perego; Kolk (2012); Branco e Matos (2016); De Grosbois (2015);  
Homayoun; Al-Thani; Homayoun (2016); Cinquini (2012); Fernandez-Feijoo; Romero 
e Ruiz (2015); Kaspereit e Lopatta (2014); Berthelot; Coulmont; Serret (2012); Lu et 

al. (2016); Alvarez Etxeberria; Garayar; Calvo Sánchez (2015); Campos et al. (2013); 
Corley; Vannoy; Cazier (2013); Boiral (2013); Cho; Michelon, Patten (2012); Larrán-

Jorge, Martínez-Martínez, Reyes (2013) 

Fonte: autor 

Nesta seção foram descritos os fundamentos teóricos e os principais conceitos 

acerca do tema. O capitulo três descreve a metodologia utilizada para investigação e 
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atendimento dos objetivos e o capítulo quatro apresenta o estudo de caso. O capítulo 

cinco demonstra a análise e discussão dos resultados. O capítulo seis apresenta os 

pontos de destaque observados através da análise dos indicadores. O capítulo sete, 

as considerações finais, e o oitavo, as sugestões para trabalhos futuros. Por fim, são 

apresentadas as referências bibliográficas e os apêndices. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser disseminado na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAD), em 

1972. O tema tornou-se mais popular em 1987, quando foi introduzido pela ex-primeira 

ministra da Noruega, Gro Brundtland, no Relatório "Nosso Futuro Comum".   

O Relatório Brundtland introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável à 

comunidade internacional, como um novo paradigma para o crescimento econômico, 

igualdade social e sustentabilidade ambiental.  O conceito diz respeito ao uso 

sustentável dos recursos naturais, que deve ser capaz de suprir as necessidades da 

geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas 

(ONU, 2012).   

Como resultado do relatório Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), recomendou a convocação de uma 

conferência sobre esses temas. Deste modo, em junho de 1992 foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também chamada de Cúpula 

da Terra. O principal documento produzido na conferência foi a agenda 21, que 

estabelece diretrizes para um novo padrão de desenvolvimento global, onde seja 

possível conciliar ações de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica 

(MOLDAN; JANOUSKOVA; HAK, 2012). 

O tema desenvolvimento sustentável tem sido discutido largamente nos dias 

de hoje, entretanto, ainda está longe de ser tornar uma realidade no cotidiano das 
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pessoas. Há uma concordância universal quanto à necessidade de mudança do nosso 

estilo insustentável de vida. No entanto, ainda resta muito a se fazer para que se 

consolide um modelo desenvolvimento global com menos pressão ao nosso planeta.  

Atribui-se o insucesso das metas estabelecidas para o desenvolvimento 

sustentável à falta de vontade dos governos, pois costumam concentrar seus esforços 

em empreendimentos que tenham retono no curto prazo, diferente do retorno aqui 

tratado, que pode levar gerações para se concretizar (ONU, 2012).   

Ainda que algumas organizações estejam tratando o tema com destaque, 

buscando alinhar suas ações a valores socioambientais, para outras, as práticas 

socialmente responsáveis se tornaram apenas um meio de melhorar a imagem, 

deixando dúvidas se as ações são, de fato, relevantes (DOMINGOS, 2008).  

 A utilização desenfreada dos recursos naturais gera consequências 

desastrosas. Previsões apontam para o esgotamento desses recursos se 

mantivermos o ritmo atual de consumo. “A humanidade vem estabelecendo uma 

relação cada vez mais predatória com a natureza em face do modelo capitalista de 

produção e, por isso, se aproxima rapidamente de um cenário de desastre ambiental” 

(ARRUDA; QUELHAS, 2010, p.54).   

No entanto, Munck e Borim-de-Souza (2013) enxergam vulnerabilidades no 

conceito de desenvolvimento sustentável apresentado por Brundtland no Relatório 

"Nosso Futuro Comum". Sem a intenção de invalidar a definição consagrada, os 

autores ressaltam que o conceito é genérico, pois não leva em conta contextos 

específicos regionais, que são importantes na execução das políticas organizacionais 

voltadas para esse fim, e ainda defendem que a ideia de desenvolvimento sustentável 

pode assumir diferentes contornos dependendo do nível de desenvolvimento da 

sociedade em que está inserida.  

 

 

2.1.1 Tripé da sustentabilidade 
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Com base nos fundamentos de Brundtland (1987), um pouco mais tarde, em 

1994, o sociólogo britânico John Elkington cunhou o termo "Triple Bottom Line (TBL)" 

para representar as três dimensões da sustentabilidade: a social, ambiental e 

econômica ou "as pessoas, planeta e lucro" (ELKINGTON, 2001), conforme 

apresentado na figura 01. 

 

Figura 01 – Tripé da sustentabilidade 
Adaptado de Elkington (2001) 

 

O conceito é o eixo de um modelo de gestão que pressupõe a necessidade de 

se medir não apenas o lucro e as formas de multiplicá-lo, mas também a necessidade 

de avaliar os impactos das operações da organização no ambiente e na vida das 

pessoas. As atividades econômicas geram consequências sociais e ambientais 

importantes que devem ser assumidas pela organização (WU, 2013). 

Em geral, o principal objetivo das organizações é a geração de valor para seus 

acionistas. O desafio para se alcançar o equilíbrio entre as três dimensões do TBL 

está na capacidade de gerenciamento das relações conflitantes entre os interesses 

(trade-offs). É importante entender como as dimensões interagem e se interdependem 

e em que medidas pode haver alternância de pesos entre elas (WU, 2013). 

O relatório Brundtland definiu o desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento que “satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (ONU, 
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2012, p.25). No nível organizacional, podemos dizer que sustentabilidade corporativa 

é a capacidade do empreendimento de atender as necessidades das partes 

interessadas, sem comprometer a capacidade de também atender às suas 

necessidades no futuro. A empresa tem de garantir que as suas operações são 

sustentáveis em relação a sua coesão econômica (HOCKERTS, 1999). 

Os aspectos das três dimensões do TBL podem ser compreendidos como 

descrito no quadro 02: 

Quadro 02 – Aspectos das dimensões do TBL 

Dimensão Aspectos da dimensão 

Econômica 
 
 
 

A dimensão econômica inclui a economia formal e as atividades informais que 

fornecem serviços para os indivíduos e grupos e que aumentam a renda 

monetária e o padrão de vida dos indivíduos. É o resultado econômico positivo 

(lucro) de uma empresa, que deve ser gerado de forma honesta, sobrepondo-se 

ao lucro a qualquer custo, prevalecendo a harmonia com os aspectos sociais e 

ambientais. Também diz respeito aos mecanismos internos e externos de 

controle, que orientam sobre comportamentos éticos em conformidade a 

legislação (ELKINGTON, 2004). 

 
 
Social 
 
 
 

O desempenho social diz respeito aos impactos da organização (e seus 

fornecedores) sobre os sistemas sociais que atua. Entre muitos, isso inclui 

respeito aos direitos humanos, atenção aos direitos trabalhistas, promoção do 

trabalho decente, responsabilidade pelo produto. (ELKINGTON, 2001b; GRI, 

2013). 

Ambiental 
 

De forma geral, a dimensão ambiental tem relação com a quantidade de recursos 

que a organização utiliza em suas operações, e os subprodutos de suas 

atividades. Diz respeito aos impactos sobre ecossistemas (ex: água, ar, solo), à 

utilização de insumos (ex: energia, água, terra), e à destinação dos resíduos 

gerados (ELKINGTON, 2004). 

Fonte: autor 

 

Medir algo que está em mudança não é tarefa fácil. O conceito de 

sustentabilidade tem se estendido e não há concordância sobre um padrão comum 

de relatório ou estrutura com esta finalidade (HUBBARD, 2009). O TBL tem sido 
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amplamente aceito como estrutura de avaliação da sustentabilidade. Apesar das três 

dimensões não esgotarem por total este campo, “[...] dado o espírito sempre em 

movimento do conceito de sustentabilidade [...]” (ELKINGTON, 2001b, p.27), essa 

estrutura busca atender as premissas do desenvolvimento sustentável. 

 

2.1.2 Agenda 21 

 

A Agenda 21 foi o principal produto da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992. Na ocasião, 

179 países participantes acordaram e assinaram a Agenda 21 Global: 

 

Um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos, que 

constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover, em 

escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, denominado 

“desenvolvimento sustentável”. O termo “Agenda 21” foi usado no 

sentido de intenções, desejo de mudança para esse novo modelo de 

desenvolvimento para o século XXI (MMA, 2016). 

 

O acordo é um compromisso global que tem por objetivo principal estabelecer 

diretrizes para correção dos rumos do nosso planeta, e, ainda, nos preparar para os 

desafios do século XXI.  

A Agenda 21 é um acordo de alto nível sobre desenvolvimento, racionalização 

e proteção ambiental, direcionado aos Governos, que são partes fundamentais na 

elaboração dos planos e políticas para o desenvolvimento sustentável. 

 

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento 

para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social 

e eficiência econômica (MMA, 2016). 

 

 

Além dos compromissos de alto nível dos governos, há também uma 

proposição de ações em esferas menores. Isso parte do pressuposto que é necessário 

primeiramente um consenso a nível local para que se consiga alcançá-lo no nível 

global (OWEN; VIDERAS, 2008). 
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A Agenda 21 reforça a relevância do papel das organizações no 

desenvolvimento sustentável, propondo a promoção da responsabilidade empresarial, 

considerando o papel importante que as organizações desempenham no 

desenvolvimento da sociedade (MMA, 2016), como será visto adiante. 

 

2.2. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A norma ABNT-NBR-ISO26000 define Responsabilidade Social (RS) como a 

“[...] responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 

atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e 

transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável” (ABNT, 2010). Isso 

diz respeito não somente ao cumprimento das normas, mas também às práticas de 

uma organização que se estendem além das obrigações legais, e que se propõe a 

atender não somente aos seus interesses imediatos, mas também a demandas e 

expectativas externas.  

A ABNT NBR ISO 26000 é uma norma de diretrizes de responsabilidade social 

com conteúdo idêntico à ISO 26000:2010, que foi elaborada pelo ISO/TMB Working 

Group on Social Responsibility (ISO/TMB WG SR), que reuniu especialistas de mais 

de 90 países e 40 organizações internacionais ou com ampla atuação regional 

envolvidas em diferentes aspectos da responsabilidade social. Especialistas oriundos 

de variados grupos de partes interessadas e diferentes nacionalidades, entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, propuseram diretrizes que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável. A norma não é apropriada para certificação, mas busca 

incorporar o comportamento socialmente responsável à organização (ABNT, 2010). 

A Responsabilidade Social tem como eixo central a organização. Apesar dos 

avanços no entendimento de como as questões sociais influenciam a governança das 

empresas, ainda há campo para exploração, tendo em vista as divergências 

conceituais ainda existentes relacionadas ao tema (WALLS; BERRONE; PHAN, 

2012). Além disso, também não há uma lista definitiva de diretrizes a serem adotados. 
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No entanto, conforme a ABNT (2010), convém que as organizações respeitem os sete 

princípios descritos abaixo (quadro 03): 

Quadro 03 – Princípios de responsabilidade social 

Accountability 
Diz respeito à responsabilização e prestação de contas de contas por parte da 
organização por seus impactos na sociedade, na economia e no meio 
ambiente; que seja responsiva pelos afetados por suas decisões e atividades. 

Transparência 
Divulgar de forma clara, precisa e completa, e em grau razoável e suficiente, 
as políticas, decisões e atividades pelas quais é responsável, inclusive seus 
impactos conhecidos e prováveis na sociedade e no meio ambiente. 

Comportamento 
ético 

Comportamento baseado em valores de honestidade, equidade e integridade, 
que implica na preocupação com pessoas, animais e meio ambiente. 

Respeito pelos 
interesses das 
partes 
interessadas 

Considerar direitos de outros indivíduos ou grupos; reivindicações ou 
interesses, além dos direitos de acionistas ou associados da organização.  

Respeito pelo 
estado de direito 

Obedecer a leis e regulamentos aplicáveis. Isso significa que convém que a 
organização tenha conhecimento das leis e dos regulamentos e promova a 
divulgação dentro na organização sobre sua obrigação de cumprir e 
implementar essas medidas. 

Respeito pelas 
normas 
internacionais de 
comportamento 

Da mesma forma como se deve respeitar o estado de direito, deve-se respeitar 
as normas internacionais de comportamento. Onde a legislação não 
apresentar normas de proteção socioambiental adequadas, deve-se, no 
mínimo, respeitar as normas internacionais. 

Respeito pelos 
direitos humanos 

Respeitar e, sempre que possível, promover os direitos previstos na Carta 
Internacional dos Direitos Humanos. Respeitar a universalidade desses 
direitos, reconhecendo que eles são aplicáveis em todos os países e culturas. 

Fonte: ABNT (2010) 

 

Ao passo que se os movimentos sociais cada vez mais pressionam as organizações 

a serem socialmente responsáveis, estas, por sua vez, veem na RS uma oportunidade 

de vantagem competitiva, que gera benefícios para todas as partes (DEN HOND et 

al., 2014).  

Há múltiplos direcionamentos quanto ao fator que realmente move as 

organizações à prática da RS. Domingos (2007a) diz que esses movimentos são uma 

alternativa da sociedade na busca de atenuar os males advindos do sistema 

capitalista de produção quando desprovido de qualquer sentido humano. E também 

alerta que, em não poucos casos, a RS se resume apenas ao discurso. Neste sentido, 

a RS: 

[...] parece muito mais voltada para a preservação do sistema capitalista, 

liderado pelas empresas, do que centrada numa questão de decoro, 

representada pela vergonha. Em meio à concorrência exacerbada do 

mercado global, as empresas buscam sobreviver criando alternativas para se 

diferenciarem de seus concorrentes. A apresentação de avaliações (selos ou 

certificações) vem se tornando a garantia da imagem empresarial que 
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possibilita sua identificação como socialmente responsável para que, em 

troca, lhe seja permitido ter condições de sobrevivência (DOMINGOS, 2007b, 

p.8) .  

 

Carvalho e Medeiros (2013), buscando compreender os mecanismos de 

propagação da RS, após estudo com organizações brasileiras listadas no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA, chegaram à conclusão que, 

em geral, a RS é adotada vislumbrando-se a maximização dos ganhos e a 

possibilidade de se evitar danos à imagem da organização diante da sociedade. 

Para Zhang (2013), o objetivo da organização é a maximização dos lucros de 

seus acionistas. Entretanto, todas as demais partes interessadas desejam que seus 

anseios sejam supridos.  Há níveis de riscos diferenciados envolvidos nestas múltiplas 

relações, e também há níveis de responsabilização diferenciados. Apesar dos 

acionistas terem a posse do capital físico, não quer dizer que devam ser o ponto 

central dessas relações.  

A organização deve estar atenta aos interesses dos stakeholders, uma vez que 

estes, quando atendidos, geram valor para os acionistas. No primeiro instante a 

prática da responsabilidade social pode impactar nos ganhos da organização. Desta 

forma, ao invés da maximização, deve-se buscar a otimização do desempenho 

financeiro de curto prazo, buscando garantir no longo prazo um crescimento 

sustentável (ZHANG, 2013). 

Conforme Fernandez-Feijoo, Romero e Ruiz (2014), a forma como as 

organizações se expressam por meio dos relatórios de sustentabilidade, mostra seu 

nível de maturidade relativo à responsabilidade social. Segundo eles, a partir da 

análise das informações publicadas, é possível identificar estágios do comportamento 

social responsável. 

A RS não é vista mais como uma opção. Além da relevância de sua contribuição 

para o desenvolvimento sustentável, é um fator importante na criação de valor para 

as partes interessadas. As primeiras definições da Comissão Europeia sobre o tema 

descreviam a Responsabilidade Social como a integração das questões 

socioambientais às operações da organização, com embasamentos voluntários. No 

entanto, a nova definição publicada em 2011, omite a noção de voluntariedade e 
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expressa que a RS é uma expectativa, determinando que os negócios da organização 

estejam integrados às questões sociais (HARAZIN; KÓSI, 2013). 

Neste processo, o Estado tem seus deveres e responsabilidades próprias a 

cumprir que não podem ser substituídas. E, além disso, os governos têm o papel de 

“[...] auxiliar as organizações em seus esforços para atuarem de forma socialmente 

responsável [...]” (ABNT, 2010, p.10).   

 

2.2.2 Responsabilidade Social Pública 

 

O estado é o governo de um povo em determinado território, que se dá por meio 

de instituições criadas para organização e gestão de bens e interesses coletivos 

variados. Desta forma, o estado se materializa através da Administração Pública, que 

existe para executar as demandas definidas por essa estrutura organizacional e 

política (MATIAS-PEREIRA, 2008).  

A Constituição é a lei maior que rege o país. “Em síntese, a constituição é o 

conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado” 

(SARMENTO, 2015, p.549). Em seu arcabouço, no título VIII - Da Ordem Social - 

Capítulo VI, Artigo 225, a constituição apresenta normas aplicadas à problemática 

ambiental, definindo meio ambiente como bem de uso comum do povo, demonstrando 

a relevância do tema para a sociedade. 

Outros marcos legais importantes foram estabelecidos com o objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável. Eles estão listados a seguir: 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos - A Lei nº 12.305/10 - Dispõe sobre 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público 

e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010a); 

 

 O Decreto nº 5.940/2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 
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catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2006); 

 Lei nº 12.349/2010 – que altera o Art. 3º Lei nº 8.666/1993 com a inclusão da 

Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável como objetivo das 

licitações (BRASIL, 2010b); 

 Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento E 

Gestão (MPOG) – Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração 

Pública Federal (BRASIL, 2010c); 

 Recomendação CONAMA Nº 12/2011 – indica aos órgãos e entidades do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA a adoção de práticas 

sustentáveis (BRASIL, 2011); 

 Portaria Interministerial MP/MMA/MME/MDS nº 244/2012 – Cria o Projeto 

Esplanada Sustentável – Formado pela A3P do MMA, PEG/MPOG, do 

PROCEL/MME e da Coleta Seletiva Solidária da Secretaria Geral da 

Presidência da República, com metas de redução nos gastos e consumos pela 

administração pública federal (BRASIL, 2012a); 

 Decreto nº 7.746/2012 – Estabelece critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações 

realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP 

(BRASIL, 2012b);  

 Instrução Normativa Nº 10/2012: MPOG – estabelece as regras para 

elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável pela administração 

pública federal bem como suas vinculadas (BRASIL, 2012c); 

 

É possível observar, por meio dos dispositivos legais editados, que o “[...] 

funcionamento adequado do Estado é indispensável para o desenvolvimento 

sustentável. O papel do Estado é essencial para assegurar a aplicação efetiva de leis 

e regulamentos de forma a promover uma cultura de cumprimento às leis [...]” (ABNT, 

2010). Um Estado mal dimensionado não cumprirá adequadamente seu papel. É 

necessário reconhecer as funções essenciais que cabem ser executadas, 

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/a3p_recom_conama.pdf
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distinguindo-as das que podem ser executadas por outras entidades (PEREIRA, 

2005). 

 

 

2.2.3 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), cujas atividades, resumidamente visam 

à valoração e preservação da biodiversidade, é responsável pela formulação de 

planos de proteção e recuperação do meio ambiente e também pela inserção do 

desenvolvimento sustentável na concepção das políticas públicas. Sobre isso: 

 

[...] a publicação da Lei nº 6.938, em agosto de 1981, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente, constituiu o marco inicial das ações para 

conservação ambiental e incorporação do tema nas atividades de diversos 

setores da sociedade. A partir daí várias normas e regulamentações 

passaram a disciplinar a questão ambiental, relacionadas à conservação do 

meio ambiente, uso dos ecossistemas, educação ambiental, água, patrimônio 

genético, fauna e flora, entre outras. Outro marco importante para a 

conservação ambiental no Brasil foi a publicação da Lei de Crimes Ambientais 

- nº 9.605, em fevereiro de 1998, que definiu sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (MMA, 2009, 

p.11). 

 

 

De acordo com essas diretrizes, e fundamento nas recomendações do Capítulo 

IV da Agenda 21, que orienta aos países a criação de programas voltados ao exame 

dos padrões insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas 

e estratégias nacionais de estímulo a mudanças desses padrões (MMA, 2016), o MMA 

criou o programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), buscando a 

formação de uma nova cultura institucional nos órgãos públicos. A A3P é um programa 

de adesão voluntária, que tem como objetivo:  

[...] estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão 

socioambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de 

recursos naturais e à redução de gastos institucionais por meio do uso 

racional dos bens públicos, da gestão adequada dos resíduos, da licitação 

sustentável e da promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de 

vida no ambiente de trabalho (MMA, 2009, p.9). 

A A3P é o principal programa público de promoção da gestão socioambiental, 

que se traduz em um conjunto de diretrizes que buscam motivar, propor debates e 
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implementar ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável (FREITAS; 

BORGERT; PFITSCHER, 2011).  

O Estado cumpre um papel fundamental na promoção da Responsabilidade 

Social. Por meio de seu espectro de atuação, tem a capacidade de estimular e criar 

políticas de efetivação da RS integradas ao interesse público. Além disso, há o 

impacto “[...] da economia exercido pelas compras governamentais, que movimentam 

de 10 a 15% do Produto Interno Bruto (PIB), podendo ser usado para garantir a 

mudança e adoção de novos padrões de produção e consumo [...]” (MMA, 2016, p.1). 

A A3P foi organizada em cinco eixos temáticos prioritários, conforme se 

observa no quadro 04: 

 

Quadro 04 – Eixos temáticos da A3P 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

Usar racionalmente os recursos naturais e bens públicos implica em usá-
los de forma econômica e racional evitando o seu desperdício. Este eixo 
engloba o uso racional de energia, água e madeira além do consumo de 
papel, copos plásticos e outros materiais de expediente. 

Gestão adequada dos 
resíduos gerados 

A gestão adequada dos resíduos passa pela adoção da política dos 5R´s: 
Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar. Dessa forma deve-se 
primeiramente pensar em reduzir o consumo e combater o desperdício 
para só então destinar o resíduo gerado corretamente. 

Qualidade de vida no 
ambiente de trabalho 

A qualidade de vida no ambiente de trabalho visa facilitar e satisfazer as 
necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na 
organização através de ações para o desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

Sensibilização e 
capacitação dos 
servidores 

A sensibilização busca criar e consolidar a consciência cidadã da 
responsabilidade socioambiental nos servidores. O processo de 
capacitação contribui para o desenvolvimento de competências 
institucionais e individuais fornecendo oportunidade para os servidores 
desenvolverem atitudes para um melhor desempenho de suas atividades. 

Licitações sustentáveis 

A administração pública deve promover a responsabilidade 
socioambiental nas suas compras. Licitações que levem à aquisição de 
produtos e serviços sustentáveis são importantes não só para a 
conservação do meio ambiente mas também apresentam uma melhor 
relação custo/benefício a médio ou longo prazo quando comparadas às 
que se valem do critério de menor preço. 

Fonte: MMA (2009) 

 

 

Há consonância entre a A3P e o princípio da economicidade, “[...] que se traduz 

na relação custo-benefício e, ao mesmo tempo, atende ao princípio constitucional da 

eficiência [...]” (MMA, 2009, p.32); sendo este um dever da administração, conforme 
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texto incluído no art. 37, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 

19/1998. 

 

 

2.3 ACCOUNTABILITY  

 

Conforme define a ABNT NBR ISO 26000:2010, o princípio do accountability é: 

“convém que a organização preste contas e se responsabilize por seus impactos na 

sociedade, na economia e no meio ambiente” (ABNT, 2010, p.11).  

No entanto, o conceito tem um sentido bem mais amplo, que diz respeito 

também às estruturas de governo, que precisam institucionalizar mecanismos de 

responsabilização adequados. “[...] Uma característica fundamental da democracia 

representativa é que aqueles que governam sejam responsáveis perante seus 

governados [...]” (KEOHANE; GRANT, 2005, p.29).  

Neste sentido, accountability implica que alguns atores têm o direito de cobrar 

que outros atores se submetam a um conjunto de normas, julgar se estão sendo 

cumpridas, e responsabilizá-los à luz destas normas. Os atores têm a obrigação de 

agir de forma consistente com os padrões aceitos de comportamento estabelecidos. 

(KEOHANE; GRANT, 2005). 

 No âmbito organizacional, a transparência é ponto fundamental na adoção de 

uma gestão socialmente responsável. Isso não diz respeito somente aos impactos 

positivos decorrentes da operação da organização, mas também aos riscos inerentes 

ao negócio (SILVA; FREIRE; OLIVEIRA, 2014). Transparência e accountability são 

conceitos que se relacionam: 

 

Transparência é frequentemente vinculada à accountability, e é propensa a 

ter dois significados relacionados: Ela pode ser usada como sinônimo de 

responsabilidade, ou pode se referir à ética na dimensão dos negócios. Neste 

último sentido, a transparência implica em ausência de corrupção 

(ELKINGTON, 2001b, p.28). 

 

A prestação de contas por organizações multinacionais, que operam em países 

em desenvolvimento, torna-se ainda mais significativa, principalmente pelas falhas de 
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regulação de mercado desses países e também pela baixa consciência da sociedade 

civil (BELAL; OWEN, 2015). 

 

Os relatórios de sustentabilidade são instrumentos utilizados para a efetivação 

da transparência, servindo de veículo para a comunicação aos stakeholders dos 

objetivos e compromissos éticos da organização (SILVA; FREIRE; OLIVEIRA, 2014). 

Apesar de reconhecerem a utilidade do instrumento para o princípio do accountability, 

Emeseh e Songi (2014) ressaltam que muitas organizações não submetem as 

informações a processos aceitáveis de auditoria, omitindo, em muitos casos, as 

ameaças existentes. 

 

2.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

Indicadores de sustentabilidade são medidas geralmente quantitativas que 

auxiliam na compreensão e elaboração de estratégias que promovem o 

desenvolvimento sustentável. Têm a capacidade de favorecer a discussão sobre o 

tema, contribuindo para a construção de ações de planejamento e monitoramento 

(GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). De fato: 

   

Se não medimos, não podemos gerir de maneira eficaz. Sem contabilidade 

financeira, os negócios funcionam às escuras, arriscando a bancarrota. Sem 

a contabilidade dos recursos, os déficits ecológicos e o excedente passariam 

despercebidos e persistiriam. Quando os efeitos do excedente se tornassem 

evidentes, poderia ser tarde demais para mudar o curso e evitar a bancarrota 

ecológica (WWF, 2006, p.26). 

 

Para incorporar o tema sustentabilidade no processo de tomada de decisão de 

uma organização, são necessários mecanismos para a medição dessas ações. 

Índices ou um conjunto de indicadores podem ser utilizados para avaliação das 

atividades (DELAI; TAKAHASHI, 2011).  

O desafio na utilização de indicadores de desenvolvimento sustentável não está 

propriamente na medição, mas na escolha dos indicadores adequados e na 
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interpretação dos dados. A adoção de uma linha de base para comparação e análise 

de resultados é uma prática comum e necessária. Serve para avaliar a situação dos 

cenários e dar direção ao objetivo futuro que se quer alcançar (HAK; KOVANDA; 

WEINZETTEL, 2012).  

O debate científico sobre indicadores de sustentabilidade iniciou-se em 1972, 

por meio do trabalho de William D. Nordhaus e James Tobin. Especificamente no 

quinto volume da série Economic Research: trospect and Prospect, do National 

Bureau of Economic Research (NBER), dos Estados Unidos. O estudo tratava sobre 

a obsolescência do crescimento econômico. Mesmo não tratando estritamente de 

indicadores de sustentabilidade, o trabalho iniciava com referências ao texto atribuído 

ao ecólogo Paul Ehrlich: “Devemos adotar um estilo de vida que tenha como objetivo 

o máximo de liberdade e felicidade para o indivíduo, não um máximo Produto Nacional 

Bruto (PNB)” (VEIGA, 2010, p.41). 

Mais tarde, em 1989, Herman Daly e John Cobbe criaram o Índice de Bem-

estar Econômico Sustentável, considerado um marco no desenvolvimento de 

indicadores de sustentabilidade. O indicador busca mensurar o bem-estar econômico 

com base na sustentabilidade econômica e ambiental, utilizando-se de informações 

sociais e ambientais, por exemplo: consumo pessoal, distribuição de renda, 

crescimento líquido de capital, trabalho doméstico e perda de recursos naturais 

(VEIGA, 2010).  

A criação de indicadores específicos capazes de medir os aspectos da 

sustentabilidade ficou evidente através da elaboração da Agenda 21. No relatório, a 

orientação é que “[...] países devem desenvolver sistemas de monitoramento e 

avaliação do avanço para o desenvolvimento sustentável adotando indicadores que 

meçam as mudanças nas dimensões econômica, social e ambiental. [...]” (MMA, 2016, 

p.1). 

 

 

 

2.4.1 Pegada Ecológica 
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Os especialistas William Rees e Mathis Wackernagel, na busca por meios de 

medir a dimensão crescente das marcas que deixamos no planeta, desenvolveram 

uma importante contribuição para o uso de indicadores de sustentabilidade: a Pegada 

Ecológica (Ecological Footprint), no início dos anos 90 (SICHE et al, 2007). 

A Pegada Ecológica “[...] é uma ferramenta importante para trabalhar as 

questões ambientais, por meio da análise do consumo e de seus impactos sobre os 

recursos ambientais. Ela também traz informações importantes que possibilitam 

direcionar políticas públicas municipais, estaduais e federais”. Resumidamente, 

Pegada Ecológica: “[...] é uma metodologia de contabilidade ambiental que permite 

avaliar a demanda humana por recursos naturais renováveis, com a capacidade 

regenerativa do planeta.” (WWF, 2013, p.32).  

O método de cálculo se utiliza de dados estatísticos já existentes, de cada país 

ou região. São analisados padrões de consumo nas áreas de habitação, transporte, 

bens de consumo e serviços; e também os recursos naturais necessários à produção. 

“A Pegada Ecológica é o indicador mais conhecido quando se fala em medir o impacto 

do consumo humano sobre os recursos naturais renováveis.” (WWF, 2013, p.12).  

No entanto, a tentativa de incluir todos os itens de consumo, os tipos de 

resíduos e funções do ecossistema na estimativa poderiam levar a problemas de 

informação e de processamento de dados intratáveis. Estimar a pegada ecológica de 

uma população definida é um processo multi-estágio (HUANG et al., 2007). 

O método apresenta limitações, pois pressupõe em sua forma de cálculo que 

as unidades produtivas se utilizam das melhores práticas de operação. Tendo em vista 

estas limitações, é possível que a pegada ecológica dos países seja maior que o 

estimado (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

 

 

 

2.4.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE Bovespa 

 

O risco, o retorno e a liquidez são as três colunas do investimento. São pontos 

essências a serem observados para aquisição de ativos. O equilíbrio entre esses 
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pilares pode determinar o sucesso nos ganhos de determinada aplicação (AGUSTINI 

et al, 2015).  

Bertolini, Rojo e Lezana (2012) julgam que as empresas também são avaliadas 

pela forma como tratam as questões ligadas à sustentabilidade. Os investidores 

avaliam que a inobservância dessas questões pode interferir na rentabilidade e 

sobrevivência das empresas. 

Diante deste cenário, por iniciativa da Bovespa e várias outras instituições 

associadas ao mercado de capitais, foi criado o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), com a finalidade de fornecer elementos para a comparação de 

empresas listadas na Bolsa de Valores a partir de critérios sustentáveis, considerando 

fatores como: eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança 

corporativa (AGUSTINI et al, 2015). Esta ferramenta segue a mesma perspectiva aos 

indexes Dow Jones Sustainability: 

 

O ISE da BM&FBOVESPA é uma proposta semelhante aos Dow Jones 

Sustainability Indexes da Bolsa de Nova York. Diante de um cenário 

em que os investidores procuram as bolsas para maximizar seus 

ganhos nas melhores ações do mercado, passou-se a acreditar que as 

empresas que investem na sustentabilidade estariam mais preparadas 

para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais e, portanto, 

ofereceriam possibilidades de maiores retornos nas suas diversas 

operações, com consequente valorização dos rendimentos para os 

acionistas (SILVA; FREIRE; OLIVEIRA, 2014, p.136). 

 

 

O ISE Bovespa é quarto indicador desta categoria no mundo e o primeiro na 

América Latina. O objetivo do indicador é incentivar organizações a adotarem um 

comportamento socialmente responsável e dar suporte a investidores para a escolha 

de investimentos com as características relacionadas à sustentabilidade. 

 

 

 

2.4.3 Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
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Os Indicadores Ethos são uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social. A organização foi criada em 1998 por decisão de 

empresários da iniciativa privada, e tem por missão incentivar empresas a conduzirem 

seus negócios de forma socialmente responsável. 

Os indicadores são uma ferramenta de gestão que auxilia as organizações a 

incorporarem a sustentabilidade em seus processos. É um instrumento de 

autodiagnóstico integrado à Norma de Responsabilidade Social ABNT NBR ISO 

26000 e o modelo de relatório de sustentabilidade do Global Reporting Initiative (GRI) 

(INSTITUTO ETHOS, 2016). 

Os indicadores são flexíveis, adaptáveis ao nível de maturidade em RS de cada 

organização. São divididos em quatro níveis: Básico: composto por 12 indicadores; 

Essencial: com 24 indicadores; Ampla: com 36 indicadores e Abrangente: com 47 

indicadores.  

O conteúdo dos Indicadores é composto por questões de profundidade, 

questões binárias e questões quantitativas. As de profundidade e as binárias são 

obrigatórias para a elaboração do relatório de diagnóstico. As questões quantitativas 

são de preenchimento facultativo, podendo ser preenchidas em paralelo às perguntas 

qualitativas, sem impacto na geração do relatório de diagnóstico (INSTITUTO ETHOS, 

2014). 

Penteado e Duarte (2014) analisaram os indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social, à luz dos princípios de Bellagio1, e chegaram à conclusão 

que os indicadores atendem em sua maioria os princípios estabelecidos e podem ser 

considerados um instrumento útil de direcionamento ao desenvolvimento sustentável. 

Quadro 05 - Princípios de Bellagio 

1 - Estabelecimento de 
visões 

Proporcionar bem-estar dentro da capacidade da biosfera e mantê-la em 
condição para as gerações futuras 

                                                
 

1 Fórum de Bellagio: em Novembro de 1996, um grupo internacional de profissionais de medição e 

pesquisadores dos cinco continentes reuniram-se no Rockefeller Foundation’s Study and Conference Centre, em 

Bellagio, na Itália, para um diálogo de ciência e política internacional com a finalidade de melhorar os indicadores 

de desenvolvimento sustentável existentes (PINTÉR; HARDI; MARTINUZZI, 2012).  
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2 - Considerações 
essenciais 

Bem-estar dos subsistemas e interação entre eles 

A adequação dos mecanismos de governança 

Dinâmicas, tendências atuais e padrões de mudança 

Riscos, incertezas e limites 

Implicações para o tomador de decisão 

3 - Escopo adequado 
Horizonte de tempo apropriado 

Escopo geográfico apropriado 

4 - Estrutura e 
indicadores 

Domínio dos principais indicadores 

Inferir tendências e criação de cenários 

Métodos padronizados de medição 

Comparação dos valores com metas e padrões 

5 – Transparência 

Indicadores e resultados sejam acessíveis para o público 

Tornar clara as escolhas, suposições e incertezas 

Revelar as fontes de dados e métodos 

Revelar fontes de financiamento e conflitos de interesse 

6 - Comunicação efetiva 

Utilizar-se de linguagem clara e simples 

Apresentar informações de forma justa e objetiva 

Usar ferramentas visuais e gráficos inovadores 

Tornar os dados disponíveis 

7 - Ampla participação 
Refletir o ponto de vista do público 

Envolver usuários da informação 

8 - Continuidade e 
capacidade 

Repetição de mensuração 

Capacidade de resposta à mudança 

Desenvolvimento e capacidade adequada 

Aprendizado e melhoria contínua 

Fonte: Pintér; Hardi; Martinuzzi (2012). 

 

O quadro 05 contém a descrição dos princípios: o princípio 1 é o ponto de partida de 

qualquer avaliação, onde é estabelecida uma visão de desenvolvimento sustentável e 

metas claras adequadas ao escopo. Os princípios 2 a 4 tratam do conteúdo essencial 

de qualquer avaliação e a necessidade de associar o sistema global de forma prática 

às questões prioritárias atuais. Os princípios 5 a 7 tratam de questões-chave do 

processo de avaliação, enquanto o princípio 8 trata da necessidade de estabelecer 

uma capacidade contínua de avaliação. (DALAL-CLAYTON; BASS, 2002). 

 

2.4.4 Global Report Initiative – GRI 
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O Global Report Initiative (GRI) é uma organização que dá suporte a empresas, 

governos e organizações dos mais diversos tipos a compreenderem e relatarem o 

impacto de suas atividades no ambiente e na vida das pessoas.  É uma organização 

pioneira em relatos de sustentabilidade, desenvolvendo padrões de Relatórios de 

Sustentabilidade. A organização foi fundada em Boston, 1997. Suas raízes estão na 

organização americana sem fins lucrativos Coligação para Economias 

Ambientalmente Responsáveis (CEARES) e no Instituto Tellus (MARIMON et al., 

2012). 

O padrão GRI de Relatórios de Sustentabilidade é uma dos mais difundidos. 

Das 250 das maiores corporações do mundo, 93% publicam relatórios de 

sustentabilidade. Destas, 82% usam o padrão GRI de relato (GRI, 2016). As diretrizes 

de relatório de sustentabilidade da GRI foram reconhecidas no Plano de 

Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável e estão 

presentes em uma série de contextos institucionais internacionais influentes e 

interconectados (MILNE; GRAY, 2013). 

Para Brown, Jong e Lessidrenska (2009), um dos pilares do sucesso da GRI foi 

a manutenção de um equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos de seus 

diversos públicos, entre inclusão e busca eficiente dos objetivos técnicos, e entre a 

construção de uma nova instituição sem desafiar as instituições existentes e as 

relações de poder. 

O conjunto de indicadores do GRI permeia as três dimensões do Triple Bottom 

Line (SILVESTRE; AMARO, 2014).  As diretrizes para elaboração do relatório estão 

divididas em duas opções: Essencial e Abrangente.  A primeira opção dispõe sobre 

os elementos essenciais da sustentabilidade. A versão Abrangente incorpora o perfil 

Essencial e ainda trata de informações relativas à estratégia, análise, governança, 

ética e integridade da organização. (GRI, 2013). 

 

 

 

 

2.5. RELATÓRIOS DE RS 
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Um dos pontos fundamentais para a prática da Responsabilidade Social é o 

engajamento da organização com as partes interessadas (stakeholders). Conforme 

definem Carroll e Buchholtz (2008, p.10), stakeholders “são aqueles grupos ou 

indivíduos com quem a organização interage ou tem interdependências”. 

É importante que os atores envolvidos direta e diretamente nas operações do 

negócio sejam mapeados e reconhecidos, para assim entender de que forma eles são 

afetados, e também de que forma podem afetar a organização. A relativa satisfação 

desses diversos grupos de interesses é fundamental para o alcance dos resultados. 

Para que isto ocorra, é vital que haja uma comunicação transparente, não somente 

no que diz respeito aos demonstrativos financeiros tradicionais, mas é importante 

comunicar de forma eficaz as ações que vão além da conformidade legal (CARROLL; 

BUCHHOLTZ, 2008).  

 Relatar às partes interessadas as ações desenvolvidas nesta direção, além de 

influenciar positivamente na vantagem competitiva, reputação, e outros 

beneficiamentos, também promove o processo de internalização da Responsabilidade 

Social (RS), tornando públicos seus resultados e desafios, e seu compromisso para 

com a sociedade. 

Relatórios de sustentabilidade, balanços sociais e relatórios sociais surgem na 

literatura como instrumentos que têm a finalidade de comunicar aos stakeholders o 

engajamento da organização às práticas que contribuem para o desenvolvimento 

sustentável. No entanto, parece haver uma dualidade de entendimentos acerca das 

ferramentas, que em muitos casos são vistas como sinônimos de um mesmo 

instrumento e em outros casos como demonstrativos de estrutura e finalidades 

diferentes. Desta forma, a partir da pesquisa bibliográfica, buscou-se identificar as 

convergências e diferenças acerca dos relatórios mais difundidos.  

 

 

2.5.1 Análise Conceitual Comparativa do Balanço Social, Relatório de 

Sustentabilidade e Relatório Social 
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A pesquisa foi realizada com base nas orientações de Costa (2010), que propõe 

um modelo de mineração bibliográfica e texto direcionado a pesquisadores 

introduzidos recentemente em uma área de conhecimento. A revisão foi estruturada 

nas etapas de: levantamento do material pesquisado e análise do material 

pesquisado. 

Foi realizado o levantamento de cada uma das palavras-chave e os termos 

correspondentes na língua inglesa, na base científica SCOPUS (Elsevier), entre os 

dias 01/05/2016 e 15/05/2016. A seleção foi feita somente para artigos, mas não foi 

aplicado filtro para restrição de ano de publicação e região. Os resultados constam no 

quadro 06. Para o corte inicial, foi utilizada a classificação de Pareto.  

Quadro 06 – Registros encontrados por palavra-chave 

Palavra-chave 
Registros 

localizados 

Artigos 

selecionados 

Relatório de sustentabilidade (sustainability report) 310 211 

Balanço social (Social balance sheet) 12 12 

Relatório social (Social report) 94 64 

Fonte: autor 

Para os termos: Relatório de sustentabilidade (sustainability report) e Relatório 

social (Social report), os artigos selecionados correspondem a 68% do total de artigos. 

No caso do termo Balanço social (Social balance sheet), por causa da baixa 

incidência, optou-se pela seleção de todos. 

 Em seguida, conforme as orientações de Costa (2010), foram realizadas as 

seguintes seleções:  

a) Seleção dos 3 artigos mais antigos de autores diferentes presentes na base;  

b) Seleção dos 8 artigos mais recentes de autores diferentes presentes na base;  

c) Seleção dos 8 artigos com maior grau de relevância, presentes na base (a 

ordenação pelo grau de relevância é fornecida pela base Scopus, cujo de motor de 

busca usa modelo baseado em conceitos consagrados da ciência da informação); 



41 
 

d) Seleção dos artigos com maior relevância para o ciclo de maior produção: Período 

2012 – 2013 para os termos Relatório de sustentabilidade (sustainability report) e 

Relatório social (Social report). 

 

O quadro 07 contém o conjunto de artigos selecionados: 

 

Quadro 07 – Artigos encontrados por palavra-chave e autor 

Palavra-chave Artigos selecionados 

Relatório de 
sustentabilidade 
(Sustainability report) 

 
Walter, G. R., & Wilkerson, 0. L. (1994); Bavaria, J. (1999); Wallage, P. (2000); 
Branco, M. C., & Matos, D. (2016); De Grosbois, D. (2016); Fernandez-Feijoo, 
B., Romero, S., & Ruiz, S. (2015); Hąbek, P., & Wolniak, R. (2016); 
Homayoun, S., Al-Thani, F. F. J., & Homayoun, S. (2016); Kaspereit, T., & 
Lopatta, K. (2016); Lu, W., Ye, M., Flanagan, R., & Ye, K. (2016); Yunus, S., 
Elijido-Ten, E., & Abhayawansa, S. (2016); Alvarez Etxeberria, I., Garayar, A., 
& Calvo Sánchez, J. A. (2015); Corley, J. K., Vannoy, S. A., & Cazier, J. A. 
(2013); De Souza Campos, L. M., Sehnem, S., De Alencar Souza Oliveira, 
M., Rossetto, A. M., De Araújo Lima Coelho, A. L., & Dalfovo, M. S. (2013); 
Dittrick, P. (2008); Dragomir, V. D. (2012); Fonseca, A. (2010); Hu, A. H., 
Chen, L. -., Hsu, C. -., & Ao, J. -. (2011); Leszczynska, A. (2012); Berthelot, 
S., Coulmont, M., & Serret, V. (2012); Boiral, O. (2013); Cho, C. H., Michelon, 
G., & Patten, D. M. (2012); Cinquini, L., Passetti, E., Tenucci, A., & Frey, M. 
(2012); Larrán-Jorge, M., Martínez-Martínez, D., & De Los Reyes, M. J. M. 
(2013); Perego, P., & Kolk, A. (2012) 
 

Balanço social  

(Social balance sheet) 

 
Bianchi, M. T., & Nardecchia, A. (2016); Da Silveira, M. L. G., & Pfitscher, E. 
D. (2013);De Souza Gonçalves, R., Rodrigues, A. P., Santana, C. M., & De 
Oliveira Gonçalves, A. (2013); García-Marzá, D. (2005); Gemaehling, P. 
(1950); Gond, J. -., Igalens, J., & Brès, L. (2013); Hegde, P., Bloom, R., & 
Fuglister, J. (1997); Lurol, M., & Pélisse, J. (2002); Machado, R., De 
Francisco, A. C., Dos Santos, A. C., Garabeli, B., & Mazzei, T. K. (2014); 
Portal, M. T., Menegotto, M. L. A., Camargo, M. E., Pacheco, M. T. M., Da 
Motta, M. E. V., Renner, R., & Da Cruz, M. R. (2012); Souza, M. A., & Pimmel, 
R. M. (2013);Wegner, E. (2001) 
 

Relatório social 
 (Social report) 

Belal, A., & Owen, D. L. (2015); Berner, F. (2011); Bitsch-Christensen, M., & 

Mikkelsen, B. G. (1989);  Brugnoli, F., Gonzalez-Quijano, G., & Albu, L. 

(2013); Cardamone, P., Carnevale, C., & Giunta, F. (2012); Carini, C., & 

Chiaf, E. (2015); Clemente, M., Padilla-Racero, D., Gandoy-Crego, M., Reig-

Botella, A., & Gonzalez-Rodriguez, R. (2015); Cordazzo, M. (2005);  Edgren, 

M. (2011);  Farneti, F., & Siboni, B. (2011); Fuoli, M. (2013);  Haunberger, S. 

(2013);  Bernstein, S. J., Mellon, W. G., & Handelman, S. (1973);  Ingram, T. 

T. S. (1959);  Montanini, L., & D'andrea, A. (2012); Nistor, G., Urea, R., & 

Neacsu, I. (2014); Olson Jr., M. (1969); Tieghi, M., & Gigli, S. (2012);  Wang, 

D., & Guan, X. (2013);  Zarone, V., Patuelli, A., & Lazzini, S. (2015) 

Fonte: autor 

Os artigos descritos no quadro 07, selecionados a partir das orientações de Costa 

(2010), se constituem no referencial inicial para a revisão bibliográfica. 
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2.5.2 Análise dos artigos selecionados 

2.5.2.1 Relatório de Sustentabilidade 

 

A verificação do desempenho do ambiental das organizações depende do 

reconhecimento, mensuração, verificação e relatórios de indicadores (DRAGOMIR, 

2012). Walter e Wilkerson (1994) apresentam os relatórios de sustentabilidade como 

instrumentos utilizados para o relato do estado da sustentabilidade. Segundo eles, 

são utilizados indicadores que permitem orientar decisões e comunicar ideias para 

diferentes atores da sociedade. Nos relatórios, as organizações relatam suas 

realizações e também seus desafios relativos às questões ambientais (DITTRICK, 

2008). 

Para Bavaria (1999), a medição dos impactos ambientais na gestão da 

organização tem a mesma importância que medição financeira para a análise do 

desempenho corporativo. Ainda que seja uma ferramenta em processo de 

desenvolvimento, o relatório de sustentabilidade é capaz de fornecer uma visão 

ampliada de impactos a longo prazo,  que envolvem as questões ambientais, sociais 

e econômicas. 

Wallage (2000), sob o ponto de vista da auditoria, analisa que as 

demonstrações financeiras tradicionais não são suficientes para atender as novas 

demandas do mercado, que exige mais transparência e informações sobre fatores 

críticos relativos a impactos decorrentes da operação da organização. A garantia das 

informações relatadas pode ser um novo nicho de mercado para os auditores. A 

garantia externa das informações reforça a credibilidade dos relatórios de 

sustentabilidade (FONSECA, 2010; PEREGO; KOLK, 2012) 

Branco e Matos (2016), observando a prática da RS em organizações 

portuguesas, ressaltam que é mais fácil medir e detectar riscos relacionados às 

questões sociais e ambientais do que riscos relacionados à corrupção. Eles alertam 

para as consideráveis consequências do suborno, tanto para as organizações como 

para a economia de forma geral. Os relatórios de sustentabilidade tem evoluído de um 

modelo que evidenciava principalmente as questões ambientais, para um modelo com 

indicadores específicos que também tratam do tema anti-fraude. 
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Nos relatórios sustentabilidade as questões ambientais e sociais costumam 

receber mais atenção em detrimento de questões econômicas (DE GROSBOIS, 

2015). No entanto, as informações devem ser abrangentes e comparáveis, e que 

contenham todos os temas propostos (HOMAYOUN; AL-THANI; HOMAYOUN, 2016). 

Cinquini (2012) fala sobre a baixa incidência de informações relativas ao capital 

intelectual das organizações nos relatórios de sustentabilidade. 

Para Fernandez-Feijoo, Romero e Ruiz (2015), relatórios de sustentabilidade 

são um produto natural da responsabilidade social corporativa, e a inclusão de uma 

declaração de confiabilidade acrescenta uma camada adicional de credibilidade ao 

relatório, reduzindo o risco de inconsistências. Entretanto, a demanda para a garantia 

se justificaria desde que os benefícios obtidos em termos de credibilidade fossem mais 

elevados que os custos do serviço de certificação. 

É fundamental que os relatórios de sustentabilidade incluam não apenas 

informações sobre o estágio da sustentabilidade da organização, mas também seus 

objetivos de sustentabilidade. Esses instrumentos têm a capacidade de influenciar a 

estrutura organizacional a agir de forma ambientalmente mais consciente 

(HOMAYOUN; AL-THANI; HOMAYOUN, 2016). 

 Kaspereit e Lopatta (2014), sugerem que existe associação entre 

sustentabilidade corporativa e valor de mercado de uma organização. Entretanto, não 

veem relações entre a relevância da sustentabilidade empresarial e os relatórios de 

sustentabilidade. Os investidores interpretam a publicação de um relatório de 

sustentabilidade como um sinal positivo. É pouco provável que uma organização com 

desempenho fraco em sustentabilidade investisse recursos em publicações desta 

natureza (BERTHELOT; COULMONT; SERRET, 2012). 

Por meio da análise dos relatórios é possível observar diferentes níveis de 

maturidade relativa à RS (LU et al., 2016). A padronização de demonstrativos desta 

natureza é defendida como uma eficaz forma de comunicar estratégias de RSE. Neste 

sentido, Yunus; Elijido-Tem e Abhayawansa (2016), julgam que a expertise na 

elaboração de relatórios de sustentabilidade favorece o reposicionamento da 

organização na melhoria de sua prestação de contas e sua imagem corporativa. 
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A qualidade dos relatórios e a transparência podem ser melhoradas com o 

envolvimento das partes interessadas no processo de formulação da informação 

(ALVAREZ ETXEBERRIA; GARAYAR; CALVO SÁNCHEZ, 2015).  Essas 

informações, além de atender às demandas da sociedade, abrem caminhos para a 

consolidação da reputação corporativa (CAMPOS et al., 2013), auxiliando na 

vantagem competitiva, pois gera impacto positivo significativo no comportamento do 

consumidor (CORLEY; VANNOY; CAZIER, 2013).  

O interesse das partes interessadas sobre o desempenho da organização tem 

se ampliado. “O uso crescente de relatórios de sustentabilidade é baseado em um 

ideal de transparência que presume que o relato fornece o retrato mais completo e 

realista possível dos impactos decorrentes das operações da organização [...]” 

(BOIRAL, 2013, p.1038). No entanto, muitas informações relatadas não têm conexão 

com a realidade.  Em muitos casos percebe-se um destaque excessivo das 

realizações, refletindo apenas visão idealizada. O grande número de indicadores 

acaba favorecendo a seleção daqueles mais convenientes para a organização (CHO; 

MICHELON, PATTEN, 2012; LARRÁN-JORGE, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, REYES, 

2013). 

 

2.5.2.2 Balanço Social 

 O balanço social é uma demonstração que evidencia, de forma quantitativa e 

qualitativa, investimentos em RS. É um instrumento direcionado a todas as partes 

interessadas e se configura como parte integrante da contabilidade social. O modelo 

de referência é o criado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE) (SOUZA, PIMMEL, 2013; SILVEIRA, PFITSCHER, 2013; MACHADO et al., 

2014; PORTAL et al., 2016).  

À luz de Bianchi e Nardecchia (2016), balanço social e relatório de 

sustentabilidade se equivalem, e são utilizados para a quantificação e comunicação 

da sociabilidade. Da mesma forma,  Gonçalves et al. (2013) descrevem o balanço 

social como meio de divulgação das ações de responsabilidade social. 

 García-Marzá (2005) propõe um diálogo sobre a ética organizacional e se 

refere ao balanço social como qualquer tipo de apresentação capaz de fornecer 
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informações socioambientais. O balanço social é analisado como precursor da ética 

empresarial.  

 Hegde, Bloom e Fuglister (1997), em estudo sobre a contabilidade social no 

setor público indiano, observaram que demonstrações como balanços sociais são 

utilizados por muitas organizações com a finalidade de melhoria da imagem para os 

acionistas e potenciais investidores. Eles enfatizam a responsabilidade social para 

todas as partes interessadas. Entretanto, o compromisso das entidades públicas, ao 

invés da maximização dos lucros, deve ser o bem-estar social coletivo. 

Sob o ponto de vista dos investidores, por meio do balanço social é possível 

perceber os esforços da organização por políticas que visam a gestão equilibrada de 

seus recursos. Negócios conduzidos desta forma podem ser menos suscetíveis à 

riscos, tais como ações judiciais e trabalhista  (WEGNER, 2001). 

 Lurol e Pélisse (2002), examinaram acordos de redução de jornada de trabalho 

em empresas francesas, e perceberam diferenciação de tratamento associada ao 

gênero do trabalhador. Foi constatado que as mulheres tinham tratamento desigual 

em relação aos homens. No entanto, durante a análise dos balanços sociais das 

organizações, foram observadas declarações de respeito e igualdade relativas ao 

sexo do empregado.  

 

2.5.2.3 Relatório Social 

 

Para Belal e Owen (2015), relatórios sociais são relatórios de comunicação da 

RSE. Os autores buscaram compreender de forma mais aprofundada os processos 

de contabilidade social dentro das organizações, e os fatores que desestimularam 

uma indústria de tabaco de publicar relatórios sociais. Os fatores destacados foram o 

custo financeiro de elaboração e o custo da reputação. 

 Berner (2011) analisou questões relativas ao envelhecimento, expectativa de 

vida e cuidados na saúde de idosos a partir de um relatório social governamental 

alemão. Nesse contexto, relatório social não dizia respeito a relatórios de RSE, mas a 

políticas públicas voltadas ao bem estar coletivo. O relatório social se constitui em um 
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instrumento de planejamento, execução e avaliação de políticas e projetos sociais 

junto a indivíduos, grupos e comunidades (INGRAM, 1959; BERNSTEIN; MELLON; 

HANDELMAN, 1973 ; EDGREN, 2011; HAUNBERGER, 2013; NISTOR; UREA; 

NEACSU, 2014).  

No mesmo sentido, Bitsch-Christensen e Mikkelsen (1989) fazem referência ao 

relatório social como produto de um estudo de questões sociais públicas. Neste caso, 

o estudo se propôs a investigar crianças em situação de risco na Dinamarca. Um 

estudo semelhante para verificação de fatores de proteção à criança em processos 

judiciais também associa relatório social a pesquisa de aspectos macrossociais 

(CLEMENTE et al., 2015).  

 Brugnoli, Gonzalez-Quijano e Albu (2015) analisaram indicadores sociais e 

ambientais da indústria de couro européia. Através do estudo, observou-se aumento 

do comprometimento ético e social das organizações e melhoria da sustentabilidade 

da produção. O contexto onde se encontra o relatório social é uma referência clara ao 

relatório de RSE.  

 Cardamone, Carnevale e Giunta (2012) buscaram compreender se a 

publicação de um relatório social fornece informações sobre o valor de mercado da 

empresa. A pesquisa procurava identificar se o relatório social teria a mesma 

influência que as variáveis na avaliação do valor de mercado de uma empresa. A 

metodologia utilizada foi a análise de relatórios baseados no modelo GRI. 

 Carini e Chiaf (2015) alertam para a possibilidade de assimetria entre relatórios 

anuais tradicionais e relatórios de sustentabilidade. A repetição de informações 

poderia, de forma inversa ao que se propõe, prejudicar a transparência. Neste estudo 

e nos estudos Fuoli (2013), relatórios sociais são comparados a relatórios de 

sustentabilidade.   

 Cordazzo (2005) pontua que demonstrações financeiras tradicionais não são 

suficientes para avaliação de intangíveis. O estudo questiona se o desempenho social 

e ambiental poderia ser interpretado como parte mais ampla do desenvolvimento do 

capital intelectual. A pesquisa classifica relatório social como parte integrante da RSE 

e faz referência ao modelo GRI como padrão internacional de demonstração.   
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 Farneti e Siboni (2011) analisaram a publicação de relatório sociais em 

municípios italianos. Eles compararam as diretrizes governamentais do país para 

elaboração dos relatórios às diretrizes propostas pela GRI. No primeiro momento, 

ficou clara a ausência de literatura sobre relatórios de sustentabilidade orientadas ao 

serviço público. Mais adiante, após a análise dos relatórios sociais, ficou constatado 

que as informações relatadas eram genéricas; não possuíam informações nem 

indicadores. As questões relacionadas à sustentabilidade se resumiram às ligadas ao 

trabalho. A análise sugeriu que os relatórios tratavam da questão social apenas no 

título. Eles forneciam apenas dados de descrições, em vez de avaliar os resultados.  

Relatório social é uma ferramenta de prestação de contas às partes 

interessadas, que tem por objetivo apoiar as decisões e orientar a gestão para a 

sustentabilidade, além de favorecer a legitimidade junto à financiadores de projetos 

(MONTANINI, D’ANDREA, 2012). 

 

2.5.3 Conclusão da análise conceitual 

 

Na pesquisa bibliográfica realizada na base científica Scopus, as 

convergências e diferenças acerca dos termos “balanço social”, “relatório social” e 

“relatório de sustentabilidade” apontam nuances que merecem atenção. 

Os relatórios de sustentabilidade são instrumentos utilizados no relato das 

ações de responsabilidade social das organizações. Indicadores e métricas 

geralmente padronizadas, permitem a orientação de decisões e medidas direcionadas 

aos diversos atores do processo. O relatório de sustentabilidade é uma ferramenta 

ainda em desenvolvimento, mas que é capaz de fornecer uma visão ampliada de 

impactos em longo prazo, que envolvem as questões ambientais, sociais e 

econômicas. Na verdade, é um produto natural da responsabilidade social 

organizacional, que surge das novas demandas do mercado e sociedade, que exigem 

mais transparência e informações sobre fatores críticos relativos aos impactos 

decorrentes das operações das organizações. 
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O balanço social também é apresentado como instrumento de evidenciação de 

investimentos de natureza socioambiental. Há menção ao modelo criado pelo IBASE, 

que foi um dos primeiros utilizados no cenário nacional. Lançado em 1997, trata-se de 

um modelo simplificado, com inspiração em balanços financeiros tradicionais. O 

próprio termo ”balanço” remeteria a um modelo predominantemente quantitativo. Ao 

que parece, o termo persiste por ter sido assim cunhado no início das discussões 

sobre o relato da responsabilidade social. 

Ainda que em menor incidência, os relatórios sociais também são apresentados 

como relatórios de comunicação da RSE. Entretanto, percebe-se que há associação 

deles com instrumentos direcionadores de políticas públicas voltadas ao bem estar 

populacional, utilizados no planejamento, avaliação e execução de projetos sociais 

junto a indivíduos, grupos e comunidades. 

Para fins deste estudo, considera-se balanço social como um relatório de 

informação da sustentabilidade, que comunica às partes interessadas os esforços da 

organização para o desenvolvimento sustentável. Esta definição foi delimitada pela 

investigação dos diferentes conceitos aqui apresentados. O levantamento 

bibliométrico foi importante não só para conhecer os componentes conceituais 

fundamentais nas formulações de vários teóricos, ou seja, as controvérsias 

etimológicas, reflexivas e práticas que acompanham os termos nas pesquisas da área 

como também para demarcar as fronteiras e os rumos futuros do trabalho acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
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3.1 Etapas da Pesquisa 

 

Conforme demonstrado na figura 02, o estudo foi planejado com as seguintes 

etapas: 

 

 

 

 
 

Figura 02 – Etapas da pesquisa       
Fonte: autor 

 

 

 

3.2 Método de Pesquisa 

 

 

O método de pesquisa a ser utilizado é o estudo de caso. Esse método costuma 

ter um foco mais específico. Pode explorar muitos temas e assuntos, mas de uma 

faixa muito direcionada de pessoas, organizações e contextos (GRAY, 2012). É uma 

forma de organizar dados sociais preservando a natureza do objeto social estudado 

(GOODE; HATT, 1969). 

 

3.3 Desenho de Pesquisa 
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Ainda que a abordagem do método de estudo de caso possa ser quantitativa e 

qualitativa, o foco do estudo se baseará na abordagem qualitativa. O método 

qualitativo proporciona a obtenção de um panorama mais profundo. É uma abordagem 

que busca conhecer o fenômeno dentro de seu próprio contexto específico, 

procurando estabelecer uma interação direta que facilite a compreensão. 

O caráter da pesquisa é exploratório, tendo em vista que o método possibilita 

maior proximidade com o problema, fazendo com que se torne mais explicito e auxilie 

na construção de hipóteses. Geralmente o método exploratório envolve: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 

2002).   

 

3.4 Público alvo 

 

Os questionários foram encaminhados à comissão interna A3P/PLS do JBRJ. 

A comissão foi instituída com a finalidade de planejar, implementar e monitorar 

práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos, estabelecida por 

meio da portaria JBRJ 40/2015, de 09/04/2015. A coordenação conjunta da comissão 

é composta pelos representantes dos cargos de Diretor de Gestão, Diretor de 

Ambiente e Tecnologia e Assessoria de Assuntos Estratégicos. Fazem parte dela 

também três representantes de cada diretoria do JBRJ: Diretoria de Pesquisa 

Científica, Escola Nacional de Botânica Tropical, Diretoria de Gestão, Diretoria de 

Ambiente e Tecnologia, Museu do Meio Ambiente e Gabinete da Presidência.   

 

 

 

 

3.5 Fontes e Instrumentos de Coleta de dados 

3.5.1 Fontes de coletas de dados primários 
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É possível que os questionários sejam uma das fontes mais utilizadas por 

pesquisadores. Isso se deve, entre diversos fatores, ao relativo baixo custo de 

aplicação, agilidade na obtenção das respostas e também pela baixa incidência de 

vieses (GRAY, 2012). 

Para a construção do instrumento, é necessário o conhecimento do assunto e 

o objetivo que se pretende alcançar com as respostas. Considerando a relevância do 

questionário para a pesquisa, é fundamental oferecer condições consistentes para a 

obtenção de respostas válidas (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Os critérios para elaboração das questões foram selecionados a partir das 

diretrizes do Triple Bottom Line (TBL), conjuntamente com princípios da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P) e os princípios de responsabilidade social 

descritos na ABNT NBR ISO 26000:2010, apresentados na revisão da literatura, como 

se observa nas tabelas 01, 02 e 03. O questionário foi estruturado em trinta questões 

fechadas, que contemplam aspectos gerais de governança, aspectos econômicos, 

sociais e ambientais. 

Foi utilizada a escala do tipo Likert2, onde foi exigido que os respondentes 

indicassem o seu grau de concordância com as afirmações apresentadas. Para cada 

uma das questões foram propostos cinco graus de avaliação, sendo: 1-Discordo 

totalmente (DT), 2-Discordo Parcialmente (DP), 3-Não Concordo nem Discordo 

(NCND), 4-Concordo Parcialmente (CP) e 5-Concordo Totalmente (CT). 

 Os indicadores verificados a partir da revisão da literatura, aplicados com 

a elaboração do instrumento de coleta de dados, atenderam ao segundo objetivo 

específico da pesquisa, conforme indica o quadro 08: 

Quadro 08 – Correlação do objetivo e o instrumento de coleta de dados 

Objetivo específico Indicadores Questões 

                                                
 

2 “[...] A escala é chamada Likert, em homenagem ao seu criador, Rensis Likert. Em sua tese de doutorado em 
psicologia na Universidade de Columbia, Likert propôs uma nova forma de mensurar atitudes, simples e confiável, 
que eventualmente tornou-se o método mais comum em pesquisas que utilizam questionários [...]” (BECKER, 
2015, p.14). 
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Verificar conjunto de 

indicadores de 

sustentabilidade para 

elaboração do BS 

 

 

Econômicos e de Governança 

 

01 a 15 

 

Sociais 

 

16 a 21 

 

Ambientais 

 

22 a 30 

Fonte: autor 

 

A partir da análise dos indicadores, foi possível inferir sobre o nível de 

sustentabilidade do JBRJ, atendendo o terceiro objetivo específico, que era: analisar 

as práticas sustentáveis evidenciadas no BS e inferir sobre o nível de sustentabilidade 

do JBRJ. 

 

3.5.2 Fontes de coletas de dados secundários 

 

Como dados secundários foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tema 

desenvolvido. O conhecimento da bibliografia do campo de estudo que se está 

pesquisando é fundamental para o desenvolvimento de uma consciência crítica 

relevante. O levantamento bibliográfico favorece a atualização do tema; a identificação 

de questões relevantes; o desenvolvimento de perguntas de pesquisa; além de 

apresentar tipos de metodologia e ferramentas de pesquisa  (GRAY, 2012).  

A partir do levantamento realizado, foi possível atender o primeiro objetivo 

específico: Identificar na literatura científica publicações acerca da aplicabilidade de 

indicadores de sustentabilidade. 

Para construção do BS, também foram coletadas informações financeiras no 

Sistema de Administração Financeira (SIAFI) relativas ao orçamento anual e aplicação 

dos recursos da instituição e informações sociais no Sistema de Administração de 

Pessoal (SIAPE). Foram colhidas ainda informações nos relatórios de gestão de 2013 

a 2015 e nas portarias internas. Na consolidação do BS foi incluída a demonstração 
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de Distribuição do Valor Adicionado (DVA), que evidencia a forma como a riqueza 

gerada é distribuída (SOUZA; PIMMEL, 2013). 

 

3.6 Procedimentos de análise dos dados  

 

Após a coleta e tratamento dos dados e resultados obtidos, iniciou-se a análise 

e decodificação das informações geradas. A análise e interpretação dos dados se 

constituem no ponto central da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

Procedimento de análise de conteúdo: 

 

[...] é uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar 

o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 

ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 

seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. [...] A 

matéria prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer 

material oriundo de comunicação verbal ou nãoverbal, como cartas, 

cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, 

discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, 

vídeos, etc. (MORAES, 1999, p.2). 

 

 

Como descreve Gray (2012), não há um há padrão explicito de análise de 

dados qualitativos. Entretanto, há princípios gerais que devem ser compreendidos e 

aplicados. Dentre eles destacam-se: 

a) Indução analítica: realiza o teste rigoroso da teoria. Se um único caso estiver 

em desacordo com a hipótese, mais dados deverão ser coletados ou a hipótese 

deverá ser revisada; 

 

b) Princípios e práticas da codificação são compreendidos como a transcrição 

cuidadosa dos dados, codificação simultânea a coleta, familiarização com os 

dados transcritos por meio da leitura de todo o material sem prévias 

interpretações, leitura dirigida, revisão e correção das notas;  
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c) Análise de dados secundários: quando se analisa dados coletados por outros 

pesquisadores é importante observar o porquê da produção, se os autores têm 

autoridade e objetividade para tratar do tema e se os eventos podem ser 

atestados por outras evidencias; 

 

d) Reflexividade do pesquisador: este pressuposto parte do princípio que o 

pesquisador não é um observador neutro. Os pesquisadores podem refletir a 

partir de suas impressões sobre o mundo e a natureza do conhecimento e 

também refletir a partir de valores pessoais, atitudes, visões e metas que 

definiram a pesquisa. 

 

 Neste estudo de caso, a análise dos dados coletados foi realizada por meio da 

estatística descritiva. Diferente da análise inferencial, cujo eixo está na medida das 

estatísticas da amostra, a análise estatística descritiva tem foco na medida direta dos 

parâmetros na população (SILVESTRE, 2007). 

 

3.7 Limitações da Pesquisa 

  
Devido à corrente evolução do conceito de sustentabilidade, a medição dos 

aspectos relacionados se torna uma tarefa complexa. A partir da edição agenda 21, 

em 1992, houve uma crescente demanda por indicadores dessa natureza. Muitos 

estudos foram realizados e muitas propostas foram suscitadas. No entanto, não é 

possível dizer que haja um padrão de relatórios e indicadores capazes de medir com 

precisão as condições da sustentabilidade. 

O estudo de caso será apresentado a seguir. 

 

 

 

4. ESTUDO DE CASO 
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O foco desta pesquisa é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Fundado 

em 13 de junho de 1808, surgiu a partir da decisão do príncipe regente português D. 

João de instalar uma fábrica de pólvora e um jardim de aclimatação de espécies 

vegetais originárias de outras partes do mundo. O JBRJ é o único sob a administração 

do governo federal, desde a sua criação. Passou a integrar a estrutura do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) a partir da criação desta instituição, 

em 1967. O IBDF foi substituído pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e 

Renováveis – Ibama, em 1989, e o Jardim Botânico tornou-se superintendência do 

novo Instituto. Aproximadamente nove anos depois, em 1998, foi publicada uma lei 

que transferia diretamente ao Ministério do Meio Ambiente a competência para 

administrar o Jardim Botânico (JBRJ, 2008). 

No dia 6 de dezembro de 2001, a Lei nº 10.316 transformou o Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro em uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente. Hoje, o JBRJ é reconhecido como um dos mais 

importantes centros de pesquisa mundiais nas áreas de botânica e conservação da 

biodiversidade.  

O JBRJ se apresenta em cinco dimensões principais:  

 

[...] a científica, representada pela pesquisa; a educacional, com os 

cursos de pós-graduação em botânica e de extensão na área 

ambiental; a ambiental, consubstanciada no parque, nas coleções 

vivas, nos laboratórios, no paisagismo; a cultural, com o Espaço Tom 

Jobim e o Museu do Meio Ambiente; e, finalmente, a faceta social, com 

os projetos de inclusão social, além das atividades socioambientais 

que beneficiam as comunidades de baixa renda do entorno (ABTIBOL, 

2013, p.36). 

 

As cinco dimensões observadas estão refletidas no organograma da instituição, 

conforme apêndice 01. 

O JBRJ tem por missão promover, realizar e difundir pesquisas científicas, com 

ênfase na flora; cujas atividades visam à conservação e à valoração da biodiversidade 

e à integração entre ciência, educação, cultura e natureza. 
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Como se observa em sua missão, a razão de existir do JBRJ remete à 

sustentabilidade, pois prioriza em suas atividades a pesquisa relacionada à 

conservação da biodiversidade. As amostras e os registros genéticos armazenados 

possibilitam a reintrodução e restauração de ambientes originais. Os estudos 

realizados orientam sobre a necessidade de se manter sob conservação áreas 

naturais e regiões ecológicas, além de fornecer subsídios para listas de espécies 

ameaçadas. As ações de educação ambiental disseminam esse conhecimento para a 

sociedade e auxiliam no alcance ao direito constitucional (JBRJ, 2016a), onde “[...] 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

[...]” (BRASIL, 1988, p.127). 

No entanto,  

[...] Trata-se de um Jardim que precisa se modernizar e alcançar maior 

eficiência no consumo energético e no uso sustentável dos recursos 

naturais. E, sobretudo, estar atento aos sinais de que seu espaço se 

torna cada vez mais plural e democrático. Uma visitação massiva e 

crescente exige que o JBRJ seja constantemente revisto e adequado 

às necessidades de públicos diversos. Para enfrentar tais desafios, foi 

criado, em 2013, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do 

JBRJ. Sua missão é auxiliar os dirigentes do Instituto na elaboração de 

um plano estratégico de mudanças que possa refletir a meta de torná-

lo o jardim botânico mais sustentável do Brasil, até 2016 [...] (JBRJ, 

2013a). 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a gestão da responsabilidade social 

do JBRJ por meio de indicadores evidenciados no BS, e verificar se sua forma de 

atuação atende à sua missão e às metas relativas ao tema estabelecidas no 

planejamento estratégico. Para tanto, foram destacados do Planejamento Estratégico 

2016-2018, objetivos e iniciativas relacionadas ao tema, correlacionado-os aos 

indicadores do instrumento de coleta de dados, conforme demonstrado no quadro 09: 

 

Quadro 09 – Correlação das iniciativas estratégicas e os indicadores da pesquisa 

Objetivo Estratégico Iniciativas Indicador 

Aperfeiçoar as construções do JBRJ 
Elaborar e implantar Plano de eficiência 
energética 

AM05 
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Implantar ações do Programa de 
Mobilidade e Acessibilidade 

AM02 

Documentar Gestão Integrada de 
Resíduos 

AM07 

Aumentar a eficiência dos processos 
Implantar checklist de procedimentos da 
AGU 

EG03 

Conservar e ampliar os acervos cientifico e 
histórico-cultural 

Elaborar e implantar Plano de 
Sustentabilidade para as construções e a 
manutenção predial 

AM05 

Adequar a visitação à capacidade de 
carga do arboreto 

EG15 

Desenvolver ações para a conservação da 
biodiversidade e dos acervos científico e 
histórico-cultural, a partir da integração 
entre ciência, educação, cultura e natureza 

Capacitar jovens de comunidade com 
cursos e aproveitamento para o trabalho 

SO04 

Difundir o conhecimento científico 
relacionada à biodiversidade, com ênfase 
na flora 

Garantir a qualidade de atendimento ao 
público 

EG15 

Otimizar a qualidade dos gastos  
Aumentar o número de contratações de 
bens e serviços sustentáveis 

AM01 

Promover a integração entre as diversas 
linhas de ações institucionais 

Apoiar a política de gênero SO01 

Aprimorar a comunicação interna EG01 

Possuir quadro de pessoal comprometido e 
adequado quantitativa e qualitativamente 

Implantar programa de qualidade de vida 
dos profissionais 

SO06 

Fonte: autor 

 

O planejamento estratégico é um processo que pode auxiliar as organizações, 

privadas ou públicas, a desenvolver, de forma eficaz, suas atividades. É um esforço 

disciplinado para produzir decisões críticas e moldar a natureza e a direção das ações 

de uma entidade. De forma geral, essas decisões dizem respeito à missão e nível de 

produto ou serviço, relacionado a custo, financiamento, gestão ou desenho 

organizacional. 

Apesar de não haver garantias que o planejamento estratégico possa produzir 

os efeitos que se espera, há um número crescente de estudos de caso que indicam a 

possibilidade de sucesso, desde que os principais líderes e tomadores de decisão 

estejam engajados no processo (BRYSON, 1988). 

 

A análise dos resultados será apresentada a seguir: 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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O questionário foi validado em agosto de 2016, quando foi encaminhado 

preliminarmente a três servidores: sendo dois lotados na Coordenação de 

Planejamento, Orçamento e Finanças e um lotado na Coordenação de Gestão de 

Pessoas. Os colaboradores atuam em projetos estratégicos, tais como: Implantação 

de Sistema de Gestão por Competências, Revisão do Planejamento Estratégico e 

Comissão interna do Plano de Carreiras do órgão. Após a validação, foram realizadas 

modificações sugeridas que visavam a melhor compreensão das afirmações 

propostas. 

Para encaminhamento dos questionários, foi utilizada a ferramenta Typeform. 

Os formulários foram enviados eletronicamente entre os dias 05 e 07/09/2016. Foram 

obtidas 21 respostas, de acordo com o público alvo indicado no item 3.4.2.  

Os dados coletados foram organizados em planilha eletrônica e tabulados com 

a finalidade de padronizar e codificar as respostas. Este procedimento facilita a 

análise, pois transforma dados qualitativos em quantitativos, tornando mais clara sua 

representação. 

Para melhor compreensão dos resultados, optou-se pela aplicação do modelo 

apresentado por Sanches (2011), onde é possível apurar o Grau de Concordância 

(GC) de cada proposição apresentada. 

Para tanto, inicialmente deve-se calcular os concordantes e discordantes de 

cada proposição: para os concordantes, o quantitativo de CT e CP deve ser somado. 

Ao resultado adiciona-se 50% do valor de NCND. De modo semelhante ocorre com 

os discordantes: o quantitativo de DT e DP deve ser somado. Ao resultado, adiciona-

se 50% do valor de NCND. O grau de concordância é determinado pelo indicador de 

força relativa, adaptado dos conceitos de Wilder (1978), calculado da seguinte forma: 

 

A escala do GC fica compreendida no intervalo [0;100]. Desta forma, é 

pertinente harmonizar o entendimento quanto à intensidade dos valores. Assim sendo, 

foi adotada, com adaptações, a proposta de Davis (1976), que classifica os níveis de 
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concordância e discordância em “forte”, “substancial”, “moderada”, “fraca” e 

“desprezível”, conforme indicado no quadro 10: 

 

Quadro 10 – Intensidade do Grau de Concordância 

Valor do GC Intensidade 

90 ou mais Uma concordância muito forte 

Entre 80 e 89,99 Uma concordância substancial 

Entre 70 e 79,99 Uma concordância moderada 

Entre 60 e 69,99 Uma concordância baixa 

Entre 50 e 59,99 Uma concordância desprezível 

Entre 40 e 49,99 Uma discordância muito forte 

Entre 30 e 39,99 Uma discordância substancial 

Entre 20 e 29,99 Uma discordância moderada 

Entre 10 e 19,99 Uma discordância baixa 

9,99 ou menos Uma discordância desprezível 

Fonte: Davis (1976) 

 

 

A tabela 01, apresentada a seguir, contém o resultado geral dos dados 

coletados das proposições e a intensidade do grau de concordância apurada de cada 

indicador. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Resultado geral dos indicadores e a intensidade do grau de concordância 
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DT DP 
NC 
ND 

CP CT 
Intensidade do grau de 

concordância  

EG01 5 3 5 7 1 21 10,5 10,5 50,0 Uma concordância desprezível 

EG02 2 5 9 4 1 21 11,5 9,5 45,2 Uma discordância muito forte 

EG03 2 0 8 8 3 21 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

EG04 0 2 6 8 5 21 5,0 16,0 76,2 Uma concordância moderada 

EG05 1 2 4 6 8 21 5,0 16,0 76,2 Uma concordância moderada 

EG06 0 1 2 6 12 21 2,0 19,0 90,5 Uma concordância muito forte 

EG07 3 7 2 8 1 21 11,0 10,0 47,6 Uma discordância muito forte 

EG08 2 5 2 7 5 21 8,0 13,0 61,9 Uma concordância baixa 

EG09 1 3 8 7 2 21 8,0 13,0 61,9 Uma concordância baixa 

EG10 2 5 5 8 1 21 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

EG11 6 6 7 2 0 21 15,5 5,5 26,2 Uma discordância moderada 

EG12 0 5 9 5 2 21 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

EG13 0 1 10 5 5 21 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

EG14 1 1 1 5 13 21 2,5 18,5 88,1 Uma concordância substancial 

EG15 1 2 6 6 6 21 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

SO01 2 3 6 7 3 21 8,0 13,0 61,9 Uma concordância baixa 

SO02 1 1 4 9 6 21 4,0 17,0 81,0 Uma concordância substancial 

SO03 1 4 2 9 5 21 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

SO04 0 1 5 6 9 21 3,5 17,5 83,3 Uma concordância substancial 

SO05 1 2 4 8 6 21 5,0 16,0 76,2 Uma concordância moderada 

SO06 3 2 9 7 0 21 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

AM01 2 3 5 7 4 21 7,5 13,5 64,3 Uma concordância baixa 

AM02 3 4 5 8 1 21 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

AM03 2 6 5 7 1 21 10,5 10,5 50,0 Uma concordância desprezível 

AM04 0 4 7 8 2 21 7,5 13,5 64,3 Uma concordância baixa 

AM05 1 5 7 8 0 21 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

AM06 2 5 6 8 0 21 10,0 11,0 52,4 Uma concordância desprezível 

AM07 0 1 7 8 5 21 4,5 16,5 78,6 Uma concordância moderada 

AM08 1 2 3 10 5 21 4,5 16,5 78,6 Uma concordância moderada 

AM09 4 5 7 4 1 21 12,5 8,5 40,5 Uma discordância muito forte 

Fonte (autor) 

 

 

 

Em seguida, será apresentado o que foi levantado e analisado de cada 

indicador:  



61 
 

 

EG01 - Os servidores têm conhecimento sobre os principais deveres e vedações 

do código de ética profissional do JBRJ, bem como as atribuições do comitê de 

ética. 

 

Tabela 02 – Resultado do indicador EG01 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

5 3 5 7 1 10,5 10,5 50,0 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

Conforme se observa na tabela 02, o indicador EG01 apresentou um GCp de 

50,0. O índice remete a “uma concordância desprezível”. O percentual de 

respondentes que “concordam totalmente” foi de apenas 5%. Já o percentual dos que 

“concordam parcialmente” foi de 33%, conforme demonstrado no gráfico 01.  

 

 

Gráfico 01 - Resultado do indicador EG01 

Fonte: autor 

 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal foi aprovado em 1994, e instituiu diretrizes para que os órgãos 

estabelecessem suas comissões de ética, encarregadas de orientar e aconselhar os 

quadros sobre a ética profissional do servidor. O Código de Ética Profissional do JBRJ 

foi aprovado em 2004, por meio da portaria nº 274/2004. 
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EG02 - No âmbito do JBRJ, a adoção e aplicação de padrões de conduta para a 

orientação do comportamento dos servidores têm se mostrado eficaz no que se 

propõe. 

A intensidade do grau de concordância do indicador EG02 foi “uma 

discordância muito forte”.  O índice de discordância da proposição, Dp, foi 11,5, 

enquanto o índice de concordância da proposição, Cp, foi 9,5; conforme indicado na 

tabela 03. 

Tabela 03 – Resultado do indicador EG02 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 5 9 4 1 11,5 9,5 45,2 Uma discordância muito forte 

Fonte: autor 

 

O alto grau de discordância indica que não se pode afirmar que o Código de 

Ética profissional do JBRJ é eficaz em suas funções. Sugere-se, ainda, que possa 

existir correlação entre a percepção da falta de eficácia do instrumento e a 

“concordância desprezível” relativa ao indicador EG01, que se refere ao nível de 

conhecimento relativo à existência do código e seu conteúdo.  

O percentual de respondentes que “concordam totalmente” foi de 5%. 

“Concordaram parcialmente”, 19%. “Não concordaram nem discordaram”, 43%. 

“Discordaram parcialmente”, 24%; enquanto 9% “discordaram totalmente”, conforme 

demonstra o gráfico 02. 

 

Gráfico 02 - Resultado do indicador EG02 

Fonte: autor 
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Sugere-se que a melhoria da percepção com relação à eficácia do código de 

ética possa evoluir por meio do fortalecimento da Comissão de Ética, com provimento 

de infraestrutura e capacitação. O aperfeiçoamento da comunicação sobre os 

aspectos da ética organizacional, através de seminários internos sobre o tema, 

ampliaria o conhecimento do corpo funcional sobre as principais questões que 

envolvem o tema. 

EG03 - Os controles internos e externos auxiliam o JBRJ na tomada de decisões 

e, de forma preventiva, buscam minimizar riscos de inconformidades. 

 

Tabela 04 – Resultado do indicador EG03 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 0 8 8 3 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

O GCp do indicador EG03 foi de 71,4; o que representa “uma concordância 

moderada”. O índice de concordância da proposição (Cp) foi 15,0; enquanto o índice 

de discordância da proposição (Dp) foi 6,0 (tabela 04). 

Não houve discordância parcial. 10% da população pesquisada “discordam 

totalmente” da proposição. Os que “não concordam nem discordam” representam 38% 

do total (gráfico 03).  

 

Gráfico 03 - Resultado do indicador EG03 

Fonte: autor 

A percepção captada a partir dos resultados é positiva. Há indícios que o 

controle interno e externo, a que se submete o JBRJ, atua preventivamente na 

minimização de riscos.  
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O controle interno atua com objetivo de garantir que a instituição alcance seus 

propósitos, em conformidade com os normativos legais. O conjunto de procedimentos 

que envolvem a atividade de controle busca proteger o patrimônio e assegurar a 

confiabilidade das informações; favorecendo a tomada de decisão (BEUREN; COSTA, 

2014). O controle externo atua na “[...] promoção do aperfeiçoamento e a 

transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção, com 

participação social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da 

qualidade do gasto [...]” (CGU, 2016, p.1). 

 

EG04 - De forma geral, o JBRJ, por meio de seus dirigentes, toma decisões 

apoiadas em orientações dos controles internos e externos. 

 

O GCp relativo ao indicador EG04 foi de 76,2 (tabela 05); e aponta para “uma 

concordância moderada”. 

Tabela 05 – Resultado do indicador EG04 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 2 6 8 5 5,0 16,0 76,2 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

Não houve “discordância total”. 9% “discordaram parcialmente”. A maior 

incidência observada foi dos que “concordaram parcialmente”; 38%. “Concordaram 

totalmente”, 24%. “Não concordaram nem discordaram”, 29% (gráfico 04).    

 

 

Gráfico 04 - Resultado do indicador EG04 

Fonte: autor 
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O grau moderado de concordância sugere uma avaliação positiva. A 

Procuradoria Federal e a Auditoria Interna do JBRJ são órgãos consultivos e de 

controle, que desenvolvem atividades de consultoria e assessoramento jurídico, 

assistindo ao presidente, os diretores e demais dirigentes, na avaliação do 

cumprimento dos objetivos institucionais e na tomada de decisões, verificando a 

conformidade às normas vigentes dos procedimentos e ações de caráter técnico-

operacional. 

 

EG05 - As informações financeiras divulgadas pelo JBRJ são confiáveis e 

transparentes. 

 

O resultado do GCp foi de 76,2; indicando “uma concordância moderada” 

(tabela 06). 

 

Tabela 06 – Resultado do indicador EG05 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 2 4 6 8 5,0 16,0 76,2 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

Conforme demonstrado no gráfico 05, 38% da amostra “concordam totalmente” 

com a proposição, o que representa o maior índice observado para o indicador. O 

percentual dos que “discordam totalmente” foi o menor índice observado; 5%. Os 

resultados sugerem uma avaliação positiva.   

 

 
Gráfico 05 - Resultado do indicador EG05 

Fonte: autor 
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O resultado indica que as informações financeiras divulgadas são confiáveis e 

compreensíveis. Não se trata da divulgação de informações confidenciais, mas de 

informações com o potencial de afetar os interessados. A divulgação tem por objetivo 

possibilitar que seja avaliado, tempestivamente, o impacto das decisões. De forma 

geral, as informações dizem respeito ao propósito da organização, critérios para 

avaliação da responsabilidade social, engajamento de stakeholders e aplicação de 

seus recursos financeiros. (ABNT, 2010). 

 

EG06 - Existe transparência em relação à remuneração dos dirigentes do JBRJ. 

O índice GCp apurado foi 90,5; o que indica “uma concordância muito forte”  

(tabela 07). 

 

Tabela 07 – Resultado do indicador EG06 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 1 2 6 12 2,0 19,0 90,5 Uma concordância muito forte 

Fonte: autor 

 

Não foi observada discordância total. Conforme demonstrado no gráfico 06, 

57% dos respondentes “concordam totalmente” com a proposição, enquanto 29% 

“concordam parcialmente”. Os resultados apontam para uma percepção positiva em 

relação ao item. 

 

 

Gráfico 06 - Resultado do indicador EG06 
Fonte: autor 
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O resultado não chega a surpreender. Em 2004, por meio de uma iniciativa da 

Controladoria Geral da União (CGU), o Governo Federal lançou o Portal da 

Transparência, com o objetivo de tornar a gestão pública mais transparente. O canal 

disponibiliza informações sobre transferência de recursos entre entes da federação, 

gastos do governo, receitas, além de informações sobre a remuneração dos 

servidores. Como autarquia federal, o JBRJ insere-se nesse contexto.  

 

EG07 - Os servidores, em sua maior parte, têm conhecimento sobre a criação 

do Conselho de Sustentabilidade do JBRJ e seus objetivos. 

A intensidade do grau de concordância representou “uma discordância muito 

forte”. O índice foi 47,6 (tabela 08). 

Tabela 08 – Resultado do indicador EG07 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

3 7 2 8 1 11,0 10,0 47,6 Uma discordância muito forte 

Fonte: autor 

  

O percentual dos que “discordam totalmente” foi 5%, enquanto 33% da amostra 

“discordam parcialmente” (gráfico 07). O resultado indica uma percepção negativa em 

relação ao item. O indicador não diz respeito à atuação do conselho e à relevância de 

seus propósitos, mas à disseminação de sua existência e seus objetivos. As ações de 

comunicação nesse sentido contribuem para o engajamento do público de interesse 

interno. 

 

 

Gráfico 07 - Resultado do indicador EG07 
Fonte: autor 
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O Conselho de Sustentabilidade do JBRJ foi criado em 2013, com o objetivo 

principal de propor e formular estratégias voltadas à sustentabilidade.  O conselho é 

formado por 22 membros, que são especialistas em várias áreas do conhecimento, 

com atuações que demonstram suas afinidades com as demandas do JBRJ. Cada um 

dos conselheiros presta contribuição ao Jardim Botânico identificando parceiros e 

oportunidades.  

  

 

EG08 - O JBRJ tem a sustentabilidade como elemento essencial em sua 

estratégia, expressa em sua missão, objetivos, metas ou políticas. 

 

Para o indicador EG08, o GCp observado foi de 61,9. O resultado indica “uma 

concordância baixa” (tabela 09). 

 

Tabela 09 – Resultado do indicador EG08 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 5 2 7 5 8,0 13,0 61,9 Uma concordância baixa 

Fonte: autor 

 

Neste indicador, 9% da amostra “discordam totalmente” e 24% “discordam 

parcialmente” com a proposição. Entretanto, o percentual da amostra que “concorda 

totalmente” foi de 24%, e o percentual dos que “concordam parcialmente” foi de 33%; 

o maior índice observado (gráfico 08). 

 

 

Gráfico 08 - Resultado do indicador EG08 
Fonte: autor 



69 
 

Ainda que a concordância tenha sido baixa, não está próxima dos níveis de 

discordância. De fato, As ações expressas na missão do JBRJ visam à conservação e 

valoração da biodiversidade, integrando ciência, educação, cultura e natureza. Além 

desse ponto, o planejamento estratégico contempla iniciativas que buscam incorporar 

elementos da sustentabilidade na gestão da instituição, conforme descrito na tabela 

08. 

O avanço das discussões sobre o desenvolvimento sustentável, e as relações 

das instituições com as partes interessadas fez com que o planejamento 

organizacional deixasse de ter seu foco apenas no aspecto financeiro, mas que 

evoluísse para um modelo integrado, com foco em múltiplas dimensões (OLIVEIRA et 

al., 2012). 

 

EG09 - O JBRJ considera em sua estratégia as necessidades de suas partes 

interessadas, além dos clientes internos, bem como as oportunidades e riscos 

associados a estes aspectos. 

 

O indicador EG09 obteve o CGp de 61,9; remetendo a “uma concordância 

baixa”. O índice Cp foi de 13,0; enquanto o Dp foi de 8,0 (tabela 19). 

 

Tabela 10 – Resultado do indicador EG09 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 3 8 7 2 8,0 13,0 61,9 Uma concordância baixa 

Fonte: autor 

 

 

O maior índice observado neste indicador foi dos que “não concordam nem 

discordam” com a proposição, 38%; indicando incerteza com relação à afirmação 

(gráfico 09).  
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Gráfico 09 - Resultado do indicador EG09 
Fonte: autor 

 

O planejamento estratégico do JBRJ, apêndice 03, contém o objetivo 

estratégico “Aperfeiçoar a comunicação com os stakeholders”. Associado a este 

objetivo, foram identificadas três iniciativas estratégicas: 

a) Contratar estudos de viabilidade econômica com vistas a otimizar os 

sistemas de atendimento: O estudo tem por objetivo avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pelo JBRJ e levantar insumos para apoiar as decisões de 

investimento, favorecendo a eficiência, melhoria da infraestrutura, apoio aos 

visitantes, etc. 

 
b) Desenvolver e Implantar o Jardim Virtual: O objetivo do projeto é melhorar a 

qualidade da informação disponibilizada aos diversos públicos. Por meio do uso 

de tecnologias de informação inovadoras, o Jardim potencializará seus canais de 

comunicação, com o olhar para o futuro. 

 
c) Continuar a Implantação do Programa de Excelência: Iniciado em 2013, tem 

por objetivo promover o desenvolvimento de habilidades individuais e o 

aprimoramento técnico dos profissionais do JBRJ para atender melhor ao público 

que o visita. Os cursos são direcionados especialmente a jardineiros, bilheteiros, 

guias, supervisores, vigilantes e outras categorias envolvidas diretamente na 

prestação de serviços ao público externo, que recebem treinamentos que 

abrangem cidadania, missão e história do JBRJ, educação ambiental, informações 

sobre os serviços prestados, inglês instrumental, bem como o conhecimento das 

habilidades sociais necessárias no processo de interação com o público visitante.  
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A baixa concordância apurada para este item sugere a necessidade de 

melhoria nos processos de difusão do plano e engajamento dos servidores. Ainda que 

a responsabilidade da concepção e articulação do plano seja da alta administração, 

ele precisa ser “[...] enriquecido pelo engajamento de clientes e empregados [...]” 

(GIACOBBO, 1997, p.86). 

 

EG10 - O JBRJ desenvolve políticas de relacionamento com a comunidade onde 

está inserida. 

 

O índice GCp, relativo ao indicador EG10, foi de 54,8. O resultado indica “uma 

concordância desprezível” (tabela 11). 

 

Tabela 11 – Resultado do indicador EG10 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 5 5 8 1 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

A percepção de concordância com a proposição tem características fracas. O 

percentual da amostra que “concorda totalmente” foi de 5% e o percentual que 

“concorda parcialmente” foi de 38%. “Discordaram totalmente” 9%; o percentual que 

“discorda parcialmente” foi de 24%; igualmente ao percentual que “não concorda nem 

discorda”; 24% (gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10 - Resultado do indicador EG10 
Fonte: autor 
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A questão trabalhada neste indicador é fundamental porque  o envolvimento e 

desenvolvimento da comunidade onde a organização está inserida é um dos temas 

centrais da RS; ”[...] seja individualmente ou por meio de associações, visando o bem 

comum, ajuda a fortalecer a sociedade civil [...]” (ABNT, 2010, p.62). 

Os resultados obtidos podem estar associados a uma questão sensível 

relacionada à parte da comunidade instalada no entorno do JBRJ. Existe um litígio 

entre os moradores do Horto e o JBRJ. Há moradias nas áreas do instituto desde sua 

criação, em 1.808. Originalmente, essas habitações eram destinadas a alguns 

funcionários da instituição. No entanto, ao longo de algumas décadas, houve 

desvirtuamento das funções iniciais, agravadas com construções irregulares em área 

de proteção ambiental. 

 Este conflito de interesses foi resolvido a favor do Jardim Botânico conforme 

Acórdão do TCU. Neste sentido, os órgãos de governo vêm buscando alternativas 

para o reassentamento das famílias atingidas (JBRJ, 2016b). 

 

EG11 - O JBRJ mapeia possíveis impactos socioambientais de seus 

fornecedores, e toma medidas para minimizá-los. 

 

 

O índice GCp para o item EG11 foi 26,2. O resultado indica “uma discordância 

moderada” (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Resultado do indicador EG11 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

6 6 7 2 0 15,5 5,5 26,2 Uma discordância moderada 

Fonte: autor 

 

Não foi observada “concordância total”. “Discordaram totalmente” 29%; 

semelhantemente aos que “discordaram parcialmente”. O maior percentual 

observado, 33%, é relativo aos que “não concordaram nem discordaram” com a 

proposição (gráfico 11).  
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Gráfico 11 - Resultado do indicador EG11 
Fonte: autor 
 

A “discordância moderada” relativa ao indicador sugere que a prática não é 

adotada ou que há desconhecimento sobre os elementos que compõe essa ação. 

Uma organização pode influenciar sua cadeia de valor às práticas de responsabilidade 

social, por meio de suas decisões de compra; incentivando a preferência por produtos 

e serviços socialmente responsáveis. “[...] Convém que uma organização considere 

os possíveis impactos ou consequências não intencionais de suas práticas e decisões 

de compra em outras organizações, e tome o devido cuidado para evitar ou minimizar 

quaisquer impactos negativos [...]” (ABNT, 2010, p.52). 

As primeiras discussões sobre a gestão da cadeia de suprimentos tinham foco 

na estratégia alinhada às questões operacionais, análise de custo-eficiência, 

qualidade e um sólido relacionamento com parceiros estratégicos. Com o crescimento 

dos debates sobre desenvolvimento sustentável, cresceu também a pressão para que 

as organizações promovam o desenvolvimento de seus processos para um modelo 

sustentável, considerando a limitação dos recursos naturais e aspectos 

socioeconômicos (BRITO; BERARDI, 2010). 

Os temas associados à gestão da cadeia de suprimentos sustentável têm 

relação com logística reversa, produtos com diferenciação ambiental, rotulagem 

sustentável, ciclo de vida do produto, reciclagem, reuso de materiais, produtos 

ecoeficientes, rotulagem ambiental; que é a “[...] certificação de que o produto em 

questão é apropriado ao uso que se propõe e apresenta menor impacto ambiental em 

relação a outros [...]” (MMA, 2009, p.81). 
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EG12 - As limitações impostas pelas leis de contratação de bens e serviços na 

administração pública dificultam o mapeamento de possíveis impactos 

socioambientais dos fornecedores do JBRJ. 

 

 O índice GCp para o item EG12 foi 54,8; o que se traduz em “uma concordância 

desprezível” (tabela 13). 

 

Tabela 13 – Resultado do indicador EG12 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 5 9 5 2 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

O alto grau de incerteza, associado ao percentual dos que “não concordaram 

nem discordaram” com a proposição, foi de 43% (gráfico 12).  

 

Gráfico 12 - Resultado do indicador EG12 
Fonte: autor 

 

Não se pode afirmar que os normativos públicos para contratações são fatores 

limitantes para a realização do mapeamento de impactos socioambientais. De fato, 

presume-se que a administração pública, em seus normativos legais, considere o 

desenvolvimento sustentável como parâmetro para suas aquisições e contratações. 

Além do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa 

para o ente público, na Lei 8.666/93, que institui normas para licitação e contratos, foi 

incluído como pilar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  
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Desta forma, o decreto 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei 8.666/93, 

para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável; descreveu as seguintes diretrizes de sustentabilidade: 

 

I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 

água; II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de 

origem local; III – maior eficiência na utilização de recursos naturais 

como água e energia; IV – maior geração de empregos, 

preferencialmente com mão de obra local; V – maior vida útil e menor 

custo de manutenção do bem e da obra; VI – uso de inovações que 

reduzam a pressão sobre recursos naturais; e VII – origem 

ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, 

serviços e obras (BRASIL, 2012b, p.1) 

 

 

Para os serviços que envolvam a utilização de mão de obra, é condição prévia 

à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão 

contratual, o atendimento dos seguintes elementos: 

 

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados 

explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, 

instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de12 de maio de 

2011; Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por 

infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao 

trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos 

artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do 

Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 

e das Convenções da OIT nos 29 e 105 (CSJT, 2014). 

 

 

A concordância desprezível relativa ao item EG12 indica que não é possível 

afirmar que as limitações impostas pelas leis de contratação de bens e serviços na 

administração pública sejam o fator que dificulta o levantamento dos possíveis 

impactos. Ao contrário, os normativos observados parecem fornecer subsídios para a 

promoção da sustentabilidade na cadeia de valor. 

 

 

 

 

 

 

EG13 - Não há estrutura suficiente para a realização do mapeamento de 

possíveis impactos socioambientais dos fornecedores do JBRJ. 
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Os resultados mostraram “uma concordância moderada” para o indicador 

EG13. O GCp foi de 71,4 (tabela 14). 

 

Tabela 14 – Resultado do indicador EG13 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 1 10 5 5 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

Não houve “discordância total”. O percentual de “discordância parcial” foi de 

5%. 47% “não concordaram nem discordaram com a proposição”. O percentual dos 

que “concordaram totalmente” foi o mesmo dos que “concordaram parcialmente”; 24% 

(gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13 - Resultado do indicador EG13 

Fonte: autor 

 

A concordância moderada associada ao indicador EG13 fornece indícios para 

a conclusão que a estrutura disponível para o mapeamento dos impactos possa ser 

um fator impeditivo, que pode ser minimizado com aumento da equipe e 

fortalecimento, por meio de treinamento especializado. 

 

 

 

EG14 - O JBRJ possui compromisso formal contra o trabalho infantil. 
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O resultado do índice GCp foi 88,1; o que representa uma concordância 

substancial (tabela 15). 

Tabela 15 – Resultado do indicador EG14 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 1 1 5 13 2,5 18,5 88,1 Uma concordância substancial 

Fonte: autor 

  

 “Concordaram totalmente” 62% e “concordaram parcialmente” 24%. O 

Percentual dos “Discordantes totais”, “discordantes parciais” e os que “não 

concordaram nem discordaram” foi o mesmo; 5% (gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14 - Resultado do indicador EG14 
Fonte: autor 

 

 

O JBRJ não contrata mão de obra infantil e também faz contar em seus editais 

de aquisições de bens e serviços a declaração que a empresa contratada não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, exceto no caso de menores, a partir de quatorze 

anos, na condição de aprendiz.  

 

 

EG15 - A estrutura existente para atendimento ao cliente/visitante é suficiente e 

atende a demanda. 
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Houve “uma concordância moderada” em relação ao indicador EG15. O índice 

apurado foi de 71,4 (tabela 16). 

 

Tabela 16 – Resultado do indicador EG15 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 2 6 6 6 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

 Os “concordantes parciais” representaram 29%; igualmente aos que 

“concordaram totalmente”. 28% “não concordaram nem discordaram” com a 

proposição. O percentual dos que “discordaram totalmente” foi de 5%; enquanto os 

que “discordaram parcialmente” foram 9% (gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15 - Resultado do indicador EG15 
Fonte: autor 
 

 Por meio do decreto nº 6.932/2009, o governo dispôs sobre a simplificação do 

atendimento público prestado ao cidadão, e instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão, 

com o objetivo de informar o cidadão dos serviços prestados pela instituição, formas 

de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões de qualidade 

de atendimento ao público. A Carta de Serviços ao Cidadão do JBRJ foi publicada em 

dezembro de 2010 (JBRJ, 2010). 

 O decreto ainda dispõe sobre a necessidade de realização periódica de 

pesquisa de satisfação junto aos usuários e a utilização dessas informações para 

ajustes e melhorias dos serviços: 
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§ 1o  A pesquisa de satisfação objetiva assegurar a efetiva participação 

do cidadão na avaliação dos serviços prestados, possibilitar a 

identificação de lacunas e deficiências na prestação dos serviços e 

identificar o nível de satisfação dos usuários com relação aos serviços 

prestados (BRASIL, 2009, p.2). 

 

 

 Uma última pesquisa com o público externo foi realizada em 2013, com o 

objetivo de avaliar a qualidade dos serviços prestados através da percepção de 

satisfação dos visitantes brasileiros. A pesquisa foi realizada com 811 visitantes, 

durante o mês de fevereiro de 2013, com margem de erro de 3,5%. Entre os principais 

resultados obtidos, destacam-se os descritos na tabela 17: 

 

Tabela 17 - Os pontos mais e menos atrativos do JBRJ 

Pontos mais atrativos Pontos menos atrativos 

Item Percentual Item Percentual 

Contato com a natureza 47,0% Infraestrutura e serviços do JB 21,0% 

Coleções 29,0% Áreas de visitação fechadas ou mal cuidadas 11,0% 

Monumentos/ Museus 14,0% Falta de sinalização/ informação 9,0% 

Infraestrutura e serviços 14,0% Lixo e presença de insetos 4,0% 

Tranquilidade do local 11,0% Preço dos serviços 4,0% 

Tudo 9,0% Atendimento dos funcionários 3,0% 

Clima e ambiente 8,0% 
Proibições/ restrições a algumas áreas e a 
alimentação 

2,0% 

Tirar fotografia 0,5% Falta de educação dos visitantes 2,0% 

Fonte: JBRJ (2013b) 

 

Neste mesmo período, foi implantado o programa de aprimoramento técnico 

dos profissionais do JBRJ, com objetivo de promover o desenvolvimento de 

habilidades individuais para atender melhor ao público. Com relação às necessidades 

de melhorias na infraestrutura física, o Centro de Visitantes do JBRJ passou por 

reformas em 2014, visando à redução de impactos socioambientais de seus espaços 

(JBRJ, 2014a).  

 

SO01 - O JBRJ promove a oportunidade para que grupos em situação de 

desigualdade ocupem cargos de chefia: grupos raciais, étnicos, mulheres. 
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 A intensidade do grau de concordância associada à proposição SO01 foi “uma 

concordância baixa”. O índice GCp foi 61,9 (tabela 18).   

 

Tabela 18 – Resultado do indicador SO01 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 3 6 7 3 8,0 13,0 61,9 Uma concordância baixa 

Fonte: autor 

 

Neste item, “concordaram parcialmente” 33%; enquanto 14% “concordaram 

totalmente”. 29% “não concordaram nem discordaram”. “Discordaram totalmente” 

10% e 14% “discordaram parcialmente” (gráfico 16). 

 

Gráfico 16 - Resultado do indicador SO01 
Fonte: autor 

 

É necessário que as relações de trabalho sejam isentas de qualquer tipo de 

discriminação. Os direitos e deveres do trabalhador devem ser baseados meramente 

nas exigências do emprego (ABNT, 2010). 

Em 2014, o JBRJ implantou o Programa de Equidade de Gênero, com o 

objetivo de buscar o equilíbrio de gênero no ambiente de trabalho, por meio da adoção 

de novas práticas na gestão de pessoas e na organização da instituição (JBRJ, 

2014a). Entretanto, não há políticas declaradas para ascensão de grupos raciais ou 

étnicos. 

SO02 - Em comparação às demais carreiras da Administração Pública Federal 

(APF), a carreira de C&T, onde se vinculam os servidores do JBRJ, provê 

remuneração e benefícios que valorizam as competências do corpo funcional. 
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O resultado do índice GCp foi 81,0; significando “uma concordância 

substancial” (tabela 19). 

 

Tabela 19 – Resultado do indicador SO02 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 1 4 9 6 4,0 17,0 81,0 Uma concordância substancial 

Fonte: autor 

 

Para este indicador, 28% “concordaram totalmente” com a proposição; 

enquanto 43% “concordaram parcialmente”. 19% “não concordaram nem 

discordaram”. “Discordaram totalmente” 5%; igualmente aos que “discordaram 

parcialmente” (gráfico 17). 

 

 

Gráfico 17 - Resultado do indicador SO02 

Fonte: autor 

 

Os resultados sugerem uma percepção positiva em relação à remuneração e 

benefícios, quando são comparados com outras carreiras da APF. A carreira foi criada 

em 1993, por meio da Lei nº 8.691, que estruturou o Plano de Carreiras dos órgãos e 

entidades integrantes da área de Ciência e Tecnologia, que tinham como principais 

objetivos a promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento científico e 

tecnológico do País. 

SO03 - O JBRJ garante acesso a todos os servidores a atividades de treinamento 

e desenvolvimento que ampliem as competências e possibilite a 

ascensão/promoção dentro da carreira. 
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A intensidade da concordância atribuída ao item SO03 foi “uma concordância 

moderada”. O resultado do indicador GCp foi 71,4 (tabela 20). 

 

Tabela 20 – Resultado do indicador SO03 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 4 2 9 5 6,0 15,0 71,4 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

Neste item, 43% da amostra “concordaram parcialmente” com a proposição; o 

maior índice observado; seguido dos que “concordaram totalmente”; 24%. “Não 

concordaram nem discordaram”, 9%. “Discordaram totalmente”, 5% e “discordaram 

parcialmente”, 19% (gráfico 18). 

 

Gráfico 18 - Resultado do indicador SO03 
Fonte: autor 

 
Os resultados sinalizam uma percepção positiva. Incentivar à capacitação, 

visando o desenvolvimento das competências institucionais e individuais é uma 

diretriz de governo, que foi estabelecida por meio do decreto nº 5.707/2006. Com base 

nas políticas para o desenvolvimento de pessoal da administração pública, o JBRJ 

publica anualmente o Plano Anual de Capacitação, que busca alinhar a necessidade 

de treinamento às competências necessárias para o desenvolvimento das atividades. 

No entanto, as ações de capacitação são limitadas à disponibilidade financeira do 

exercício.  

SO04 - De forma geral, com relação à sua missão de atuar na capacitação 

profissional e desenvolvimento humano de jovens em situação de risco, o 

Centro de Responsabilidade Socioambiental (CRS) tem atingido seus objetivos. 
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O índice GCp foi de 83,3; o que representa “uma concordância substancial” 

(tabela 21). 

Tabela 21 – Resultado do indicador SO04 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 1 5 6 9 3,5 17,5 83,3 Uma concordância substancial 

Fonte: autor 

 

Não houve “discordância total” e a “discordância parcial” foi de 5%. “Não 

concordaram nem discordaram”, 24%. O maior percentual observado na amostra foi 

dos que “concordaram totalmente”, 43%; seguido dos que “concordaram 

parcialmente”, 28% (gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19 - Resultado do indicador SO04 

Fonte: autor 

 

A percepção captada mostra indícios de positividade. O Projeto Pró-Florescer, 

mantido pelo CRS do JBRJ, é fruto de uma parceria com Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio do IV Juizado Especial Criminal (JECRIM), e a 

Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB). 

A ação tem por objetivo prover educação pré-profissionalizante a jovens 

provenientes de famílias em vulnerabilidade econômica e risco social, que vivem em 

comunidades próximas da região do JBRJ. A tabela 22 mostra faixa de renda familiar 

dos jovens atendidos. 
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Tabela 22 - Renda familiar dos participantes do  

Pró-Florescer, 1989 – 2012 

 

 

Fonte: JBRJ (2014b) 

 

Em 2014, por meio de consultoria externa, foi realizada uma pesquisa de 

avaliação das atividades do projeto, no período de 2010 a 2013. Ao todo, foram 

entrevistadas 45 pessoas, entre jovens, pais de estudantes, jardineiros, 

pesquisadores e profissionais do JBRJ e de outras organizações envolvidas. Também 

foram realizadas duas reuniões com 40 jovens, divididos em dois grupos. 

A partir dos resultados, conclui-se que a ação tem a capacidade de contribuir 

para a formação profissional e desenvolvimento humano dos jovens que participam 

do projeto, além de ampliar a visibilidade do JBRJ. Foi ressaltada a capacidade da 

equipe multidisciplinar em estabelecer parceiras com organizações de variados 

setores; formando uma rede de serviços capaz de incluir e preparar o jovem egresso 

para o mundo do trabalho, provendo civilidade e cidadania. 

Entretanto, propostas de melhorias foram apresentadas. Dentre as quais se 

destacam: a necessidade de melhor avaliação da faixa etária, com a finalidade de 

disponibilizar maior número de vagas para a faixa de maior demanda, 15 a 18 anos; 

ampliar a divulgação do projeto para as comunidades do entorno do JBRJ; 

Desenvolver uma comunicação interna que informe sobre projetos que são 

desenvolvidos, Encaminhar anualmente cópias dos relatórios do CRS aos parceiros; 

Sistematizar como metodologia a experiência das aulas de português instrumental 

oferecidas aos jovens, Estabelecer relacionamento produtivo com a assessoria de 

imprensa da instituição, para divulgação interna das ações (JBRJ, 2014b). 

 

Renda Familiar 

(salário mínimo) 
Percentual 

1 39% 

1 a 2 26% 

2 a 3 19% 

3 a 4 9% 

4 a 5 7% 
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SO05 - Dentro dos limites legais possíveis, o JBRJ promove a equidade de 

tratamento e condições de trabalho entre servidores e trabalhadores 

terceirizados. 

 

O índice GCp foi de 76,2; sinalizando “uma concordância moderada” (tabela 

23). 

 

Tabela 23 – Resultado do indicador SO05 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 2 4 8 6 5,0 16,0 76,2 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

 Para este item, “concordaram parcialmente”, 38%; enquanto 29% 

“concordaram totalmente”. “Não concordaram nem discordaram”, 19%. “Discordaram 

totalmente”, 5% e “discordaram parcialmente”, 9% (gráfico 20).   

 

 

Gráfico 20 - Resultado do indicador SO05 

Fonte: autor 

 

 

Os resultados indicam uma percepção positiva em relação à proposição. No 

entanto, a amostra não contempla trabalhadores terceirizados. O decreto 2.271/97, 

que dispõe sobre a terceirização no serviço público, orienta que somente podem ser 

objeto de contratação, atividades que não são abrangidas pelo plano de cargos da 

instituição. A instrução normativa 02/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
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Informação (SLTI), que disciplinou o decreto, prevê a indicação dos sindicatos, 

acordos coletivos e convenções coletivas, que atuem na representação dos 

colaboradores terceirizados. 

Preferencialmente, os tipos de licitação adotados são “menor preço” e “técnica 

e preço”. Esta última é aplicada somente em serviços de natureza predominantemente 

intelectual; o que não é o caso das contratações realizadas pelo JBRJ. Desta forma, 

os pisos salariais e benefícios são definidos por meio dos acordos sindicais; cabendo 

aos contratantes, a fiscalização das condições estabelecidas. 

É necessário se certificar que os trabalhadores terceirizados sejam contratados 

por empresas idôneas, que garantam condições decentes de trabalho, atenção à 

saúde e segurança para o desenvolvimento das atividades laborais (ABNT, 2010). Os 

normativos legais aplicados às contratações de bens e serviços na administração 

pública federal, onde se inclui o JBRJ, parecem fornecer elementos para o efetivo 

acompanhamento dessas condições. 

 

 

SO06 - O JBRJ desenvolve ações planejadas de atenção à saúde e segurança 

dos servidores. 

 

O resultado do indicador GCp para o item SO06 foi 54,8; indicando “uma 

concordância desprezível” (tabela 24). 

 

Tabela 24 – Resultado do indicador SO06 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

3 2 9 7 0 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

Não houve registro de “concordância total”. “Concordaram parcialmente”, 33%; 

ao passo que 43% “não concordaram nem discordaram” com a proposição; o maior 

percentual observado; sinalizando dúvidas em relação à execução das ações. 

“Discordaram totalmente”, 14% e “discordaram parcialmente”, 10% (gráfico 21). 
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Gráfico 21 - Resultado do indicador SO06 

Fonte: autor 

 

O decreto 6.856/2009 dispõe sobre a necessidade de realização de exames 

médicos periódicos, com o objetivo prioritário de preservar a saúde dos servidores, 

em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais, 

inclusive consignando dotação em rubrica específica para a execução das ações.  

O decreto 6.856/2009 dispõe sobre a necessidade de realização de exames 

médicos periódicos, com o objetivo prioritário de preservar a saúde dos servidores, 

em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais. 

Em 2010, foi iniciado processo licitatório para a contratação de empresa para 

realização dos exames; no entanto, não houve interesse do mercado na participação 

do certame. A licitação foi deserta. Desde então, o órgão tem buscado alternativas, 

tais como: convênios com órgãos que possuem profissionais de saúde em seus 

quadros, mas ainda não se obteve sucesso (JBRJ, 2013a). A realização da 

contratação é mecanismo essencial para efetivação das políticas de atenção à saúde 

do servidor. 

 

 

AM01 - O JBRJ utiliza critérios sustentáveis para a maior parte de suas 

aquisições de bens e serviços. 

 

 

O resultado para o índice GCp representou “uma concordância baixa”; 64,3 

(tabela 25). 

 

Tabela 25 – Resultado do indicador AM01 

Diferencial semântico Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
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DT DP 
NC 
ND 

CP CT 

2 3 5 7 4 7,5 13,5 64,3 Uma concordância baixa 

Fonte: autor 

 

Neste item, “não concordaram nem discordaram”, 24%. “Discordaram 

totalmente”, 10%; à medida que 14% “discordaram parcialmente”. 33% “concordaram 

parcialmente”; enquanto 19% “concordaram totalmente” (gráfico 22). 

 

 

Gráfico 22 - Resultado do indicador AM01 
Fonte: autor 

 

A promoção do desenvolvimento nacional sustentável é um dos pressupostos 

da lei de licitações e contratos da administração pública; Lei 8.666/93. Uma das formas 

de alcance desse objetivo é a inserção de critérios de sustentabilidade nas aquisições 

de bens, contratações de serviços e execução de obras (MMA, 2009). 

São critérios de sustentabilidade em licitações, itens como: papel 

confeccionado com madeira de origem legal (exigência de certificado de origem); 

produtos concentrados, que utilizam menor quantidade de matéria prima e água na 

sua fabricação e acondicionados em embalagens menores; na aquisição de 

lâmpadas, dar preferência aos modelos fluorescentes compactos de alta eficiência 

energética, com selo Procel3 de economia. 

O aumento do número de contratações de bens e serviços sustentáveis é uma 

iniciativa estratégica do JBRJ (quadro 08). A iniciativa possui dois indicadores com 

                                                
 

3 O Selo Procel foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de permitir ao consumidor conhecer, 
entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais eficientes e que 
consomem menos energia. 
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projeção de aumento para o ciclo 2016-2018, que se referem ao percentual de 

aquisições/contratações com critérios de sustentabilidade sobre o número total das 

aquisições/contratações realizadas (tabela 26).  

 

Tabela 26 – Indicadores do Planejamento Estratégico 

Iniciativa Indicador 2016 2017 2018 

Aumentar o número de 

contratações de bens e 

serviços sustentáveis 

 

Aquisição de materiais com critérios 

sustentáveis 
30% 35% 40% 

Contratações de serviços, em vigor, com 

adoção de critérios sustentáveis 
36% 40% 44% 

Fonte: autor 

 

 

AM02 - As edificações do JBRJ, em sua maior parte, possuem adaptações que 

proveem segurança e autonomia, total ou assistida a pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

O resultado do índice GCp foi 54,8; indicando “uma concordância desprezível” 

(tabela 27). 

Tabela 27 – Resultado do indicador AM02 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

3 4 5 8 1 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

O gráfico 23 mostra os percentuais apurados para cada resposta: “discordaram 

totalmente”, 14%; enquanto 19% “discordaram parcialmente”. “Não concordaram nem 

discordaram”, 24%. “Concordaram parcialmente”, 38%; o maior percentual observado. 

5% “concordaram totalmente”.  
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Gráfico 23 - Resultado do indicador AM02 

Fonte: autor 

 

A intensidade captada para o grau de concordância da proposição é próxima 

dos níveis de discordância. Entretanto, em 2014, por solicitação do JBRJ, a KPMG 

Structured Finance S.A. (KPMG) realizou estudo denominado: Programa de 

Mobilidade Urbana e Acessibilidade do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro. O projeto teve como objetivo avaliar as condições de acessibilidade em 

todos os espaços do JBRJ utilizados pelos visitantes, levantando os principais 

obstáculos e melhores práticas para resolvê-los. 

O relatório sinalizou que as áreas de visitação do JBRJ estão parcialmente 

adaptadas a pessoas com limitação de mobilidade. Os resultados do estudo 

apontaram para a “[...] necessidade da aplicação do conceito da Adaptação Razoável4 

nas áreas de visitação analisadas, a fim de possibilitar a inclusão, de fato, de todos os 

indivíduos [...]” (KPMG, 2014, p.39).  

Após o levantamento dos gaps, foi elaborado o Projeto de Mobilidade e 

Acessibilidade, com o detalhamento das ações a serem realizadas. A terceira e última 

fase, ainda em curso, é a análise das opções para implementação do programa; 

priorizando e selecionando os projetos mais viáveis; além daqueles que já estavam 

em curso e eram consonantes com o que foi apontado no diagnóstico. 

 

 

AM03 - O JBRJ, de forma sistêmica, busca avaliar o impacto de suas atividades 

na sociedade, nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

                                                
 

4 O conceito da “Adaptação Razoável” se refere às modificações e ajustes necessários e adequados 
que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 
assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (KPMG, 2014, p.18) 
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 O índice GCp para o item AM03 representou “uma concordância desprezível”, 

50,0 (tabela 28). 

 

Tabela 28 – Resultado do indicador AM03 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 6 5 7 1 10,5 10,5 50,0 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

Neste item, “discordaram totalmente”, 9% e “discordaram parcialmente”, 29%. 

O percentual dos que “concordaram parcialmente” foi de 33% e os que “concordaram 

totalmente” somaram 5%; o menor índice registrado. 24% “não concordaram nem 

discordaram” (gráfico 24).  

 

 

Gráfico 24 - Resultado do indicador AM03 

Fonte: autor 

 

 

 

A avaliação do indicador mostra sinais positivos, mas desprezíveis, sinalizando 

a necessidade de aprofundamento das discussões neste tema. A avaliação dos 

impactos das operações da organização na sociedade e no meio ambiente é o ponto 

central da RS. É a contribuição da organização para o desenvolvimento sustentável. 

A medição dos impactos, feita por meio de indicadores, conforme apresentados neste 
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estudo, é uma das formas mais comuns para o monitoramento do desempenho da 

RS. 

Contudo, a dificuldade de medição dos impactos, dado ao movimento frequente 

dos aspectos relativos ao desenvolvimento sustentável, consequentemente pode 

levar a falta de compreensão em relação à eficácia das estratégias que já estão sendo 

desenvolvidas nesta direção. Por este motivo, é necessário aperfeiçoamento 

constante dos indicadores. 

Além da busca pela melhoria das práticas de RS, integrando-a na estratégia da 

organização, outro ponto fundamental para a consolidação da avaliação dos impactos, 

por meio do engajamento dos interessados, é a seleção dos melhores canais de 

comunicação para a divulgação clara dos objetivos e resultados esperados 

(FERNANDEZ-FEIJOO; ROMERO; RUIZ, 2014).  

 

AM04 - O JBRJ, preferencialmente, utiliza materiais reciclados para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

O resultado do índice GCp foi 64,3; apontando para “uma concordância baixa” 

(tabela 29). 

 

Tabela 29 – Resultado do indicador AM04 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 4 7 8 2 7,5 13,5 64,3 Uma concordância baixa 

Fonte: autor 

 

Não houve “discordância total”. A “discordância parcial” representou 19% do 

total. “Não concordaram nem discordaram”, 33%. Os que “concordaram totalmente” 

representaram 10%; enquanto a parcela dos que “concordaram parcialmente” foi de 

38% (gráfico 25).  
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Gráfico 25 - Resultado do indicador AM04 

Fonte: autor 

 

 

O índice GCp foi o mesmo para o indicador AM01, onde se buscava captar a 

percepção com relação à utilização de critérios sustentáveis para aquisições e 

contratações. A utilização de materiais reciclados parece ter ligação diretamente 

proporcional à utilização de critérios sustentáveis nas aquisições. 

O poder de compra e contratações dos governos representa uma parcela 

considerável da riqueza gerada no país. A aquisição de itens, constituídos ainda que 

em parte por materiais reciclados, não restringe o processo licitatório. Desse modo, o 

ente público não deve considerar apenas o aspecto econômico de suas aquisições 

contratações, mas também considerar a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável (MMA, 2009).  

Em 2011, o JBRJ coordenou um grupo de dez órgãos públicos para a 

realização da primeira compra compartilhada sustentável de itens de estoque; material 

de escritório em geral (JBRJ, 2013a). A quantidade de materiais adquiridos 

correspondeu a 45% do total de itens cadastrados. Não houve oferta para o restante; 

o que sinalizava, naquele momento, a incipiência do mercado para fornecimento 

desses produtos.  (SILVA; BARKI, 2012). As compras realizadas em conjunto, 

permitiram ganho de escala. 

Em 2013, foi realizada nova compra compartilhada. Observou-se uma 

ampliação na oferta de itens. Houve um aumento de 75% dos bens adquiridos em 

relação aos cadastrados. Conclui-se, portanto, que ainda que a oferta de produtos 

reciclados ainda não seja plena; identifica-se no serviço público, com seu poder 

econômico de indução, a capacidade de impulsionar o mercado nessa direção (SILVA; 

BARKI, 2012). 
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AM05 - O JBRJ utiliza a energia elétrica de forma racional: adota sistemas de 

energia renovável, lâmpadas de baixo consumo, sistema de refrigeração 

eficiente ou promove campanhas de sensibilização e redução do consumo. 

 

O resultado do índice GCp representou “uma concordância desprezível”, 54,8 

(tabela 30). 

 

Tabela 30 – Resultado do indicador AM05 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

1 5 7 8 0 9,5 11,5 54,8 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

Não foi registrada “concordância total”. O maior percentual observado foi da 

parcela que “concordou parcialmente”, 38%. “Não concordaram nem discordaram”, 

33%. “Discordaram totalmente”, 5%; enquanto 24% “discordaram parcialmente” 

(gráfico 26).  

 

 

Gráfico 26 - Resultado do indicador AM05 

Fonte: autor 

A intensidade do grau de concordância captada para a proposição é próxima 

dos níveis de discordância. É possível que este resultado tenha relação com o fato do 

JBRJ ter sinalizado a necessidade de desenvolver um plano de eficiência energética, 

mas que ainda não foi concluído. 

Em 2012, o MPOG editou a instrução normativa 10/2012, que estabeleceu 

diretrizes para que a administração pública elaborasse seu Plano de Logística 
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Sustentável (PLS). Como conteúdo mínimo, o plano deveria conter: inventário de bens 

e materiais, e proposta de substituição por similares de menor impacto ambiental; 

práticas sustentáveis e de racionalização do uso de materiais e serviços; metodologia 

de avaliação e ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

O JBRJ elaborou seu plano em 2013, com propostas de adequações 

sustentáveis em suas edificações para os três anos subsequentes: Programa de 

Obras Sustentáveis e Manutenção Predial. A meta geral estabelecida para o programa 

foi executar 100% das obras e reformas com diretrizes de sustentabilidade, 

observando metas racionalização de consumo de água, energia elétrica e coleta de 

resíduos, bem como a obtenção de certificação selo verde predial a longo prazo. 

Para o item energia elétrica, o objetivo estabelecido foi aumentar a eficiência 

do consumo e diminuir o desperdício. As principais iniciativas estabelecidas foram: 

elaborar relatório técnico-financeiro do consumo; estudo do custo/benefício e adoção 

de algumas medidas visando à redução do consumo e o desperdício passando pela 

análise de contratos em vigor; diagnosticar perdas reais das instalações elétricas e 

soluções para as mesmas; adequar toda as instalações às normas e padrões exigidos 

pela legislação e ABNT (JBRJ, 2013c). 

O monitoramento das metas estabelecidas no PLS do JBRJ e sua avaliação 

são realizados com base nos relatórios produzidos pelos coordenadores designados 

para cada programa  (JBRJ, 2013c). 

 

 

 

 

AM06 - O JBRJ utiliza a água de forma racional: utilizando equipamentos 

economizadores, medidores independentes, ou promove campanhas de 

sensibilização e redução do consumo. 

 

O resultado do índice GCp para o indicador AM06 foi 52,1; apontando para 

“uma concordância desprezível” (tabela 31). 

 

Tabela 31 – Resultado do indicador AM06 
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Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

2 5 6 8 0 10,0 11,0 52,4 Uma concordância desprezível 

Fonte: autor 

 

Não foi registrada “concordância total”. A “concordância parcial” foi de 38%; o 

maior índice observado. “Não concordaram nem discordaram”, 29%. “Discordaram 

totalmente”, 9%; enquanto 24% “discordaram parcialmente” (gráfico 27).  

 

 

Gráfico 27 - Resultado do indicador AM06 

Fonte: autor 

 

Como ocorreu com o indicador AM05, os sinais de concordância, ainda que 

presentes, foram próximos dos níveis de discordância. Foram estabelecidas metas 

para o uso eficiente da água, mas que ainda não foram alcançadas na totalidade. 

O PLS do JBRJ contemplou propostas para o uso racional da água. Como 

objetivo principal foi elencada a proposta de aumentar a eficiência do consumo de 

água e esgoto e evitar desperdícios. As principais iniciativas definidas foram: elaborar 

relatório técnico financeiro do consumo de água e esgoto, estudo do custo/benefício 

e adoção de algumas medidas visando à redução do consumo e o desperdício 

passando pela análise de contratos em vigor; diagnosticar perdas reais das 

instalações e soluções para as mesmas; estudar a viabilidade para implantação de 

sistema de aproveitamento de águas pluviais, para usos diversos, inclusive para 

limpeza de caminhões, tratores e máquinas, reduzindo o consumo de água tratada 

(JBRJ, 2013c). 
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AM07 - O JBRJ mapeia e promove a correta destinação aos resíduos produzidos, 

tais como: papel, papelão, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, entre 

outros; incluindo a coleta seletiva para reciclagem, quando este for o caso. 

 

O resultado do índice GCp, 78,6; significou “uma concordância moderada” para 

o indicador AM07 (tabela 32). 

 

Tabela 32 – Resultado do indicador AM07 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

0 1 7 8 5 4,5 16,5 78,6 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

Não houve registro de “discordantes totais”. “Os discordantes parciais” 

somaram 5%. “Não concordaram nem discordaram”, 33%. Os “concordantes parciais” 

representaram 38%; enquanto os “concordantes totais” foram 24% (gráfico 28).  

 

Gráfico 28 - Resultado do indicador AM07 

Fonte: autor 

 

O resultado indica um nível substancial de concordância para a proposição. É 

possível que seja pelo fato do JBRJ, desde 2005, promover a coleta seletiva em seus 

escritórios, provendo treinamento aos responsáveis pelo recolhimento dos resíduos e 

sensibilizando os funcionários para a realização adequada do descarte. Em 2012, foi 

assinado o primeiro termo de compromisso com a Associação de Catadores do Aterro 

Metropolitano do Jardim Gramacho, para destinação e reaproveitamento dos resíduos 

coletados (JBRJ, 2013c). 
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Os objetivos estabelecidos no PLS para a gestão de resíduos foram:  

 Coleta seletiva solidária: tornar a prática da coleta seletiva solidária em todas 

as áreas do JBRJ mais eficiente, a fim de poder ser um referencial para outros 

Jardins Botânicos e outras Unidades de Conservação; 

 

 Coleta de Resíduos especiais ou perigosos, químicos e biológicos dos 

laboratórios: minimizar ou neutralizar efeitos danosos sobre o indivíduo, à 

sociedade e o ambiente, no uso e descarte de resíduos especiais (ou 

perigosos), químicos e biológicos dos laboratórios; 

 

 Gestão de Resíduos Vegetais e Reciclagem de Nutrientes e Matéria Orgânica 

da Área Verde do JBRJ (Compostagem): coletar, triar, processar e destinar os 

resíduos vegetais produzidos no manejo de cultivo das plantas e substratos 

para produção de mudas nativas no horto florestal, além de favorecer a 

reciclagem de material orgânico e nutrientes, e tratar os resíduos vegetais de 

acordo com a legislação vigente para resíduos classe II A - não inertes (JBRJ, 

2013c). 

 

 

 

 

 

 

AM08 - O JBRJ utiliza utensílios descartáveis de forma racional: adota medidas 

para a redução do consumo. 

De forma semelhante ao indicador AM07, o indicador AM08 obteve o resultado 

78,6 para o índice GCp, apontando para “uma concordância moderada” (tabela 33). 

 

Tabela 33 – Resultado do indicador AM08 

Diferencial semântico Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
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DT DP 
NC 
ND 

CP CT 

1 2 3 10 5 4,5 16,5 78,6 Uma concordância moderada 

Fonte: autor 

 

Neste indicador, “discordaram totalmente”, 5% e “discordaram parcialmente”, 

9%. “Não concordaram nem discordaram”, 14%. O número de “concordantes parciais” 

foi 48% e o de “concordantes totais” foi de 24%. 

 

 

Gráfico 29 - Resultado do indicador AM08 

Fonte: autor 

 

 

O indicador obteve níveis consideráveis de concordância. Em 2010, o JBRJ 

realizou a primeira compra de copos de papel reciclado para água. Em 2012, foi 

realizada nova compra. No entanto, foi adquirido um modelo rígido, ao invés do 

modelo flexível adquirido anteriormente.   

 

 

 

 

Em decorrência das campanhas de sensibilização realizadas desde 2005, já se 

havia registrado a redução do consumo em 50% para os copos de água e 70% para 

os copos de café, no período de 2006 a 2012 (gráfico 30). 
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Gráfico 30 – Consumo de copos de água e café – 2006 a 2012 
Fonte: JBRJ (2013c) 

 

 

AM09 - O JBRJ promove, de forma abrangente a todos os servidores, 

capacitação sobre os aspectos da sustentabilidade, ou realiza, de forma 

contínua, campanhas ou palestras de conscientização sobre o uso racional de 

recursos naturais. 

 

O resultado do índice GCp para o indicador AM09 foi 40,5; o que significa “uma 

discordância muito forte” (tabela 34). 

 

Tabela 34 – Resultado do indicador AM09 

Diferencial semântico 

Dp Cp GCp Intensidade do grau de concordância  
DT DP 

NC 
ND 

CP CT 

4 5 7 4 1 12,5 8,5 40,5 Uma discordância muito forte 

Fonte: autor 

 

 

Os “discordantes totais” representaram 19% e os “discordantes parciais” 

representaram 24%. “Não concordaram nem discordaram”, 33%.  Os respondentes 



101 
 

que “concordaram parcialmente” somaram 19% e os que “concordaram totalmente” 

foram 5% (gráfico 31).  

 

Gráfico 31 - Resultado do indicador AM09 

Fonte: autor 

 

Os resultados indicam que apesar da realização de algumas de sensibilização, 

não há atividades contínuas de sensibilização e capacitação para a sustentabilidade. 

A Sensibilização e capacitação dos servidores é um dos eixos temáticos da A3P. A 

ação tem por objetivo internalizar a compreensão sobre as questões socioambientais 

e esclarecer o papel de cada grupo ou individuo nesse processo (MMA, 2009).  

A comissão interna da A3P foi instituída no JBRJ em 2007; no entanto, já 

competia ao Núcleo de Educação Ambiental do JBRJ; conforme explicitado no 

regimento interno de 2003; planejar, coordenar, promover, supervisionar e executar 

projetos e atividades de educação ambiental. 

O primeiro seminário promovido pela comissão interna da A3P foi realizado em 

2011; o segundo, em 2012. Os eventos foram organizados com o objetivo de debater 

questões ambientais que norteiam a Agenda Ambiental, práticas e casos de sucesso.  

Foi incluído no PLS do JBRJ o Programa de Sensibilização para 

Sustentabilidade, com o objetivo principal de: estimular a reflexão, entendimento, 

participação e compromisso individual e coletivo dos servidores e colaboradores do 

JBRJ na adoção de critérios e práticas de sustentabilidade definidas no plano, por 

meio da educação ambiental. 

6. DESTAQUES DOS INDICADORES  
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A análise dos indicadores econômicos e de governança (EG) mostrou a 

atuação do JBRJ com relação aos impactos de suas operações na comunidade, 

mecanismos internos de ética e controle, avaliação dos serviços prestados e a relação 

com fornecedores. Os destaques desta dimensão foram os indicadores EG06 e EG11 

(gráfico 32).  

 

 

Gráfico 32 – Destaques da dimensão EG 

Fonte: autor 

  

O primeiro tratou sobre a transparência de informações financeiras dos 

dirigentes. Sobre este item, percebeu-se que o governo vem aumentando os níveis 

de transparência em diversos níveis, favorecendo a fiscalização da utilização dos 

recursos públicos. O segundo versou sobre o mapeamento de impactos 

socioambientais na cadeia de valor. Este indicador obteve níveis acentuados de 

discordância, o que ressalta a necessidade de estruturação para o desenvolvimento 

desta prática.   

Os indicadores da dimensão social (SO) buscaram avaliar o tratamento de 

grupos em situação de desigualdade, o plano de carreira dos servidores, acesso à 

treinamento, a atuação do CRS, equidade de tratamento para terceirizados e ações 

de atenção a segurança no trabalho.  

 

O indicador SO02, que avaliou o plano carreira de C&T, onde se vinculam os 

servidores do JBRJ, sobressaiu positivamente (gráfico 33).  
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Gráfico 33 – Destaques da dimensão SO 

Fonte: autor 

 

O indicador SO04, que avaliou a atuação do CRS do JBRJ, também sobressaiu 

positivamente. A percepção captada mostrou que o projeto tem obtido sucesso na sua 

missão de atuar na capacitação profissional e desenvolvimento humano de jovens em 

situação de risco. O indicador SO06, que avaliou as ações de atenção à saúde e 

segurança dos servidores, obteve níveis desprezíveis de concordância. O resultado 

aponta para a necessidade de elaboração de estratégias de atenção à saúde dos 

trabalhadores: prevenção, monitoramento e controle de possíveis danos à saúde e 

integridade decorrentes da atividade laboral. 

Os indicadores ambientais (AM) avaliaram os processos de aquisições 

sustentáveis, adaptação de espaço a portadores de deficiência, avaliação de impactos 

ambientais decorrentes das atividades, utilização de materiais reciclados, 

racionalização de água e energia, destinação de resíduos e capacitação interna sobre 

os aspectos da sustentabilidade. 

 

 

 

Os destaques desta dimensão foram os indicadores AM07, AM08 e AM09 

(gráfico 34). O indicador AM07 teve por objetivo avaliar o tratamento e destinação dos 

resíduos gerados. A percepção foi positiva. O JBRJ promove a coleta seletiva em seus 

escritórios e realiza campanhas internas de sensibilização para o descarte adequado.  
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Gráfico 34 – Destaques da dimensão AM 

Fonte: autor 

 

 

O indicador AM08 buscou avaliar se uso de utensílios descartáveis era feito de 

forma racional e se eram tomadas medidas para de redução do consumo. Este item 

obteve níveis moderados de concordância. No período de 2006 a 2012 foram 

observados taxas significativas de redução do consumo. O indicador AM09 buscou 

avaliar se era realizado, de forma abrangente, capacitação sobre os aspectos da 

sustentabilidade. O indicador obteve um nível de discordância muito forte. Ainda que 

tenham sido realizadas campanhas internas visando o uso racional de recursos, 

verifica-se a necessidade de implantação do Programa de Sensibilização para 

Sustentabilidade, estabelecido no PLS, com o objetivo de estimular a reflexão, 

entendimento, participação e compromisso individual e coletivo na adoção de critérios 

e práticas de sustentáveis. 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo se propôs avaliar a aplicabilidade do Balanço Social (BS) na gestão 

da responsabilidade social do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. Por meio da revisão bibliográfica, foi possível compreender as formas de 
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construção e utilização de indicadores de sustentabilidade. A partir desse 

entendimento, com a verificação dos indicadores e a consolidação do balanço, foi 

possível avaliar a forma de atuação da organização pesquisada relativa ao tema 

desenvolvimento sustentável.  

Como se observou na revisão da literatura, relatórios como o balanço social se 

constituem em um elemento fundamental da responsabilidade social, porque são 

capazes de comunicar às partes interessadas a contribuição da organização para o 

desenvolvimento sustentável. Os indicadores evidenciados fornecem informações 

para o diagnóstico, acompanhamento dos resultados e tomada de decisão, com vistas 

à melhoria do desempenho nas questões da sustentabilidade. 

Foi possível também observar que as atividades econômicas podem gerar 

impactos na vida das pessoas e no ambiente e que a responsabilidade por esses 

danos e os meios de minimizá-los deve ser assumida pelas organizações. No caso 

das instituições públicas, que materializam as ações do Estado, e buscam atender a 

interesses coletivos, essa responsabilidade se torna ainda mais evidente. 

Os resultados mostraram que a falta de eficácia na aplicação do código de ética 

do servidor pode ter relação com a comunicação insuficiente sobre estas questões. 

Da mesma forma, o desconhecimento dos servidores sobre a existência do Conselho 

de Sustentabilidade e seus objetivos pode ter relação com a comunicação inadequada 

sobre o tema. Ainda que seja compreensível que políticas dessa natureza sejam 

concebidas e capitaneadas pela alta direção, o engajamento do corpo funcional pode 

fazer que estes compreendam que fazem parte de um objetivo maior, que estão 

integrados em um processo cuja participação de todos é fundamental para o sucesso 

do propósito. 

 

 

As questões relativas ao uso racional de água e energia elétrica, mobilidade e 

capacitação contínua sobre os aspectos da sustentabilidade, obtiveram níveis baixos 

de concordância. Estes itens possuem metas contempladas no Plano de Logística 

Sustentável (PLS) do JBRJ, publicado em 2013, o que sinaliza a necessidade de 

revisão do plano e a execução das ações planejadas.   
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O projeto Pró-Florescer, gerido pelo Centro de Responsabilidade Social do 

JBRJ, que atua na formação de jovens em situação vulnerável, obteve níveis 

satisfatórios de concordância. Os resultados mostraram que a ação têm alcançado o 

objetivo de contribuir para a formação profissional e desenvolvimento humano dos 

participantes. 

Em resposta às questões da pesquisa, por meio da análise dos resultados, 

obtidos através dos indicadores do BS, foi possível constatar que demonstrativos com 

este são aplicáveis na gestão da responsabilidade social de organizações públicas, 

pois forneceu informações que permitiram verificar que o JBRJ busca considerar a 

sustentabilidade como elemento integrante de sua estratégia. Conquanto existam 

pontos de melhoria a serem tratados, a instituição expressa, por meio de suas 

políticas, objetivos e metas declaradas em seus instrumentos de planejamento, seu 

comprometimento com o desenvolvimento sustentável.  

Este estudo poderá contribuir como modelo para que organizações da mesma 

natureza do JBRJ iniciem processos de medição de desempenho em relação aos 

temas centrais da Responsabilidade Social, por meio de indicadores de 

sustentabilidade com atributos de comparabilidade, abrangência e clareza.  

 

 

8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se o aperfeiçoamento e a 

ampliação dos indicadores, de forma que possam contemplar aspectos não tratados 

neste estudo ou verificar a aderência de protocolos já existentes, tais como: o Global 

Reporting Initiative (GRI) e Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis.  
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