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RESUMO

o objetivo dessa pesquisa é analisar os projetos divulgados através do

Relatório de Sustentabilidade 2012 da empresa e relaciona-los as expectativas da

ISO citada. Para isso foi necessária uma revisão de literatura a fim ·de um melhor

entendimento dos ternas abordados: Responsabilidade Social, Desenvolvimento

Sustentável, a ISO e a Eletronuclear.

Verificou-se que a empresa atua em todos os segmentos abrangidos pela ISO

e mantêm muitos projetos simultâneos, o que configura a sua importância na região.

No entanto, ainda existem expectativas na ISO 26000 a serem atendidas,

principalmente pelo fato da região em que atua ser de grande capital ecológico e a

atividade da empresa (produção de energia elétrica através de material nuclear) ser

um tema amplamente discutido e polêmico devido aos riscos inerentes de exposição

à radiação e ao passivo ambiental gerado pelos resíduos nucleares.

PALAVRAS-CHAVE

Responsabilidade Social, ISO 26000, Eletronuclear.
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1 INTRODUÇÃO

Com a revolução industrial e os sucessivos avanços tecnológicos que

advieram dela, a sociedade passou a viver um ciclo produtivo capitalista que visa

produzir mais para minimizar custos e maximizar os lucros, extraindo do meio

ambiente predatoriamente os recursos necessários para seu estilo de vida de

consumo exagerado. Como consequência desse processo, consumimos os

recursos em um tempo muito superior a sua reposição natural e produzimos

resíduos sólidos e gases nocivos que prejudicam a Terra.

A globalização da economia gerou um aumento da competitividade entre as

empresas, o que formou grandes blocos econômicos onde empresas grandes se

sobrepõem a empresas menores. Vivemos em um mundo de má distribuição de

renda, com crescente agravamento da desigualdade e exclusão social.

A sociedade vem sentindo os impactos negativos desse estilo de vida. É

crescente o número de consumidores que consideram padrões éticos ao comprar

um item e preferem empresas que se preocupam com o bem estar dos funcionários,

que procuram ser transparentes nas suas transações, que preservam o meio-

ambiente, que fazem a sua parte para reduzir a injustiça social existente e que

respeitam o consumidor com seus produtos e serviços, mostrando um compromisso

social de fato.

Responsabilidade Social deve ser bem mais que beneficência ou cumprir

obrigações legais, deve ser considerar os direitos e a perspectiva de todos os

públicos impactados pelas atividades da empresa, transformar seus valores, atitudes

e princípios, incorporando à ética e a transparência na condução cotidiana de seus

negócios, em todas as etapas da sua cadeia produtiva.

Hoje, ouvimos falar muito em Sustentabilidade, que é quando a empresa faz

hoje, mas pensa nas garantias para o futuro das próximas gerações. Entretanto,

muitas organizações ainda precisam aprender esse caminho, se reestruturar, e

definir, na prática, tais conceitos. Precisamos caminhar muito ainda, rumo à

conscientização das consequências do nosso atual estilo de vida, no âmbito social,

• •
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ambiental e financeiro. Esse trabalho de reflexão é o primeiro passo para uma

sociedade mais igualitária e justa.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Este trabalho analisa as ações de Responsabilidade Social praticadas pela

empresa Eletronuclear, situada em Angra dos Reis - RJ de acordo com as

expectativas estabelecidas na ISO 26000 de Responsabilidade Social.

2.2 Objetivos Específicos

- Apresentar referencial teórico sobre Responsabilidade Social e Desenvolvimento

Sustentável

- Descrever as principais ações da empresa sob o ponto de vista da ISO 26000

- Averiguar quais expectativas da ISO 26000 ainda podem ser abordadas pela

empresa

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

A pesquisa documental deste trabalho foi composta por revisão de literatura

para definição dos conceitos de Responsabilidade Social e Desenvolvimento

Sustentável, separadamente, de acordo com literatura existente e relacionada nas

referências. Esta parte do trabalho contém ainda a descrição dos principais pontos

da ISO 26000, que direciona as ações de Responsabilidade Social mundialmente.

Por último, a parte teórica deste trabalho apresenta a empresa Eletronuclear que

fornecerá os dados para análise deste estudo.

No estudo de caso, primeiro, enumeraremos as ações de Responsabilidade

Social da empresa; segundo, relacionaremos estas ações com os indicadores .da
8



ISO 26000 e por fim, analisaremos em que aspectos a empresa ainda não atende as

expectativas da ISO 26000.

Não é objetivo deste trabalho analisar os investimentos da empresa sob

aspecto financeiro, não se fazendo necessária a aplicação de métodos quantitativos.

O estudo das ações sociais da empresa se dará através de material divulgado

pela mesma, Relatórios de Sustentabilidade 2011 e 2012, Estatuto Social e Manual

do Código de Ética 2010. Seu uso foi autorizado pelo EngO Paulo Augusto

Gonçalves da Assessoria de Responsabilidade Social da Eletronuclear, contato

obtido por intermédio do Superintendente de Recursos Humanos Sr. Wanderlei

Cairo Oliveira em 2010.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL

No começo do século XX, movida pela crescente tecnologia, a base da

economia migrava de agrária, artesanal e comercial para industrial. O pensamento .

liberalista vigente pregava que o Estado era responsável pelas ações de cunho

social, pela garantia da concorrência e pela proteção da propriedade privada,

enquanto, as empresas, deveriam buscar a maximização dos lucros, promover a

geração de empregos e sustentar o Estado com o pagamento de impostos.

Com a industrialização, o trabalho passou a exigir especialização :dos

operários, surgiu então a Administração Científica que buscava aumentar a

eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho, baseada no comando

e controle por parte do superior, e o trabalhador era tido como mão de obra

facilmente substituída, na busca por maior produtividade. Esse pensamento teve

como consequência o colapso da economia vigente e a quebra da Bolsa de Valores

de Nova Iorque em 1929 devido à alta produção em busca de lucro, que excedeu

demasiadamente à demanda. Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados

Unidos, implementou então uma série de programas, com o objetivo de limitar o

liberalismo na economia. Até esse momento, o comprometimento das empresas com

a sociedade restringia-se à filantropia, de caráter assistencialista e esporádico.• •
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No entanto, a crise na economia gerou questionamentos na sociedade sobre a

maximização dos lucros e o papel das empresas. A administração evoluiu para uma

abordagem humanística, entendendo que o sucesso da empresa depende das

pessoas que fazem parte dela, e o foco que antes era o trabalho em si começou a

ser nas pessoas. O homo economicus cede lugar ao homem social (CHIAVENATO,

2006).

Como Tenório (2004) resume:

Nessa nova concepção do conceito, há o entendimento de que as
companhias estão inseridas em um ambiente complexo, onde suas
atividades influenciam ou tem impacto sobre diversos agentes sociais,
comunidade e sociedade. Consequentemente, a orientação do negócio
visando atender apenas os interesses dos acionistas torna-se
insuficiente, sendo necessária a incorporação de objetivos sociais no
plano de negócios, como forma de integrar as companhias à sociedade.

Howard Bowen, em 1953, definiu o termo Responsabilidade Social como "a

obrigação social do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e

seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade"

(ASHLEY, 2003).

No Brasil, o Instituto Ethos, criado em 1998, ajuda as empresas a assimilar o

conceito de Responsabilidade Social, definido como uma "forma de gestão que se

define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os

quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que

impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e

promovendo a redução das desigualdades sociais" (ETHOS, 2004). Outro conceito é

citado por Silva (2001):
Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente
dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o
desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade
de vida de seus empregados e suas famílias, da comunidade local e da
sociedade como um todo.

Embora se entenda que adotar práticas de Responsabilidade Social nas

empresas tem caráter voluntário e altruísta, existem vários elementos que podem

motivar as empresas a atuar de forma socialmente responsável: legislações

ambientais, satisfazer consumidores conscientizados na sua opção de compra,

atuação de sindicatos em busca de melhorias para funcionários, reivindicações das
• •
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comunidades afetadas pelas atividades, criação de diferencial competitivo entre

concorrentes ou ter seu negócio moralmente aceito pela sociedade, às vezes

desviando a atenção de um ponto polêmico. Organizações internacionais como a

Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial do Comércio (OMC)

têm buscado incentivar empresas de todo o mundo a adotar práticas voltadas a esse

tema, criando pactos, certificações e outros conjuntos de indicadores.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil

ocupava em 2012 o 7° lugar em volume de Produto Interno Bruto (PIB) sendo

considerada uma grande economia mundial, como podemos constatar no Quadro 1.

Quadro 1 - Ranking Pie mundial

Ranking PIB mundial
- (US$)
1° EUA 15 tri
2° China 7,2 tri
3° Japão 5,8 tri
4° Alemanha 3,5 tri
5° França 2,7 tri
6° Reino Unido 2,4 tri
7° Brasil 2,3 tri
8° Itália 2,1 tri
9° Rússia 1,8 tri
10° Canadá 1,7 tri

Fonte: IBGE/2012

Porém, apesar do PIS elevado, o país tem um alto índice de desigualdade

social que fica refletido no índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - que

compreende o PIS per capta, considerando a paridade do poder de compra, a

expectativa de vida ao nascer, e o nível de educação, considerando a taxa de

escolarização e alfabetização de adultos de forma combinada - em que o país

ocupava apenas a 840 posição em 2011, com índice de 0,718.

Considerando esse contexto, a discussão acerca de adoção de práticas de

Responsabilidade Social em benefício da sociedade tornou-se tema recorrente, pois

assim como a sociedade se beneficia destas ações, as empresas também
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dependem do bem-estar desta sociedade para manter as condições favoráveis à

sua atividade.

4.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Com a industrialização como base da economia a partir do século passado,

passamos desde então a conviver com problemas crescentes no âmbito ambiental,

e esse tema tornou-se central em todas as perspectivas do nosso dia a dia.

Experimentamos hoje uma crise ambiental e segundo um estudo da ONU feito

em 2011, o consumo de recursos naturais triplicará em 2050, causando um impacto

catastrófico sobre o ambiente. É inadiável que a sociedade se conscientize de que

precisamos de mudanças estruturais na economia para nos livrarmos do risco de

extinguirmos nossa espécie do planeta que nós mesmos castigamos. Alcançar um

desenvolvimento sustentável passou a ser nossa esperança para isso.

Figura 1 - Cenário Crescimento Econômico Atual

Fonte: Wuppertallnstitute, UNEP.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas no curso online Sustentabilidade aplicada

aos negócios e exemplificado na Figura 1, nossa economia está baseada no alto

12



consumo de recursos naturais para obter crescimento econômico. A má distribuição

da renda desse crescimento faz com que a população injustiçada garanta sua

sobrevivência fazendo uso predatório dos recursos naturais e perpetuando uma

baixa qualidade de vida (IPEA, 2007).

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da

ONU publicou o Relatório Brundtland que definiu o termo Desenvolvimento

Sustentável como "o desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias

necessidades". Isto é, o conceito propõe justiça entre gerações e formaliza que a

geração atual é guardiã dos patrimônios culturais, ambientais, econômicos e sociais

para as gerações futuras.

O Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais - INFAP relata que o

desenvolvimento sustentável pode ser dividido em três componentes: de

sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade econômica e de sustentabilidade

sociopolítica, como demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Os três componentes do Desenvolvimento Sustentável

senvolvimento fconomico

Prese· a\ão e
Conserva~aoAmbientai

JU3ti(a
· I )odo-amoienta

Desenvolvimento
Sustentável

Ind sao social [(oeficiência

Fonte: INFAP
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A Sustentabilidade Ambiental consiste na manutenção dos ecossistemas, para

que exerça a função de manter as condições de vida para todos os seres vivos. A

Sustentabilidade Econômica diz respeito ao lucro que não é obtido apenas

monetariamente, mas aquele que integra ambientalmente e socialmente. Considera

a gestão mais eficiente dos recursos, acrescentando aos elementos naturais valor

agregado. A Sustentabilidade Sociopolítica centra-se no equilíbrio social dos

componentes humano e cultural.

Segundo Kofi Annan (2006), secretário geral das Nações Unidas entre 1997 e

2006 - "nosso maior desafio neste século é pegar uma ideia que parece abstrata -

desenvolvimento sustentável - e torná-Ia uma realidade para todas as pessoas do

mundo". O grande desafio da economia é fazer com que o crescimento econômico

esteja alicerçado em um menor uso de recursos naturais, com melhor distribuição da

riqueza gerada, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população.

Figura 3 - Cenário Crescimento Econômico Ideal

o
ali ade

VI a

us 5
IS

Fonte: Wuppertallnstitute, UNEP.
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Em contrapartida à Figura 1, observamos na Figura 3 um novo cenário ideal,

onde é necessário uma mudança na forma de produção de bens, o que demanda

alto investimento em inovação tecnológica para a criação de recursos ou processos

substitutos, que demandem menos recursos naturais e causem menos impactos .
•

Outra mudança necessária para o alcance de um desenvolvimento mais sustentável

é a desmaterialização da economia, transformando os modelos de negócio e os

padrões de consumo de bens para o consumo de serviços.

4.3 CONVENÇOES, TRATADOS E PACTOS

Na tentativa de incentivar governos e empresas de todo o mundo a adotar

práticas socialmente responsáveis buscando o desenvolvimento sustentável, a ONU

criou convenções, tratados e pactos, dentre os quais ressaltaremos, na Figura 4:

Figura 4 - Linha do Tempo de Convenções, Tratados e Pactos

I 2C02 lO

Elaborado pelos autores (2013)
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•Conferência de Estocolmo (1972) - Foi a primeira conferência mundial sobre o

homem e o meio ambiente, foi realizada em Estocolmo, na Suécia. Nela foi
1

criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUA).

• Relatório Nosso Futuro Comum (1987) - Também conhecido como Relatório

Brundtland, por ter sido presidido pela primeira ministra da Noruega, Gro

Harlem Brundtland. Trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável para o

discurso público.

• Rio - 92 - Conhecido também como Cimeira da Terra, esse encontro contribui

para a conscientização de que os danos ao meio ambiente eram em sua

maior parte de responsabilidade dos países desenvolvidos e que os países

ainda em desenvolvimento necessitavam de apoio financeiro e tecnológico

para avançarem na direção da sustentabilidade.

• Protocolo de Kyoto (1997) - Negociado no Japão, na terceira Convenção do

Clima, esse protocolo discutiu a questão da emissão dos gases causadores

do efeito estufa. Ele propõe que os países membros reduzam as emissões

desses gases em 5,20/0em relação aos níveis de 1990. Expirou em 2012.

• Pacto Global (1999) - Essa iniciativa teve como principal objetivo incluir toda e

qualquer organização na discussão da sustentabilidade através de 10

princípios relacionados a direito humanos, trabalho, meio ambiente e
-corrupçao.

•Objetivos do Milênio (2000)- Foram estabelecidas na Cúpula do Milênio,

considerada a maior reunião de dirigentes mundiais de todos os tempos, que

contou com a participação de 191 países. Consistem em um conjunto de oito

metas a serem atingidas até 2015: erradicar a pobreza extrema e a fome;

atingir o ensino básico universal; promover a igualdade entre os sexos e a

autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde

16



materna; combater o HIV; a malária e outras doenças; garantir a

sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o

desenvolvimento.

• Rio + 10 (2002) - Realizada em Johanesburgo, na África do Sul, foi um balanço

da edição anterior.

• ISO 26000 (2010) - A Organização ISO publicou esse compêndio de

expectativas de práticas em Responsabilidade Social com a intenção de

orientar as empresas que desejem se engajar na área. Esse tópico será

aprofundado no tópico 4.3.1.1.

• Rio + 20 (2012) - Apesar das críticas ao evento devido ao conservadorismo

das propostas pouco arrojadas, teve grande participação voluntária do setor

empresarial (20 anos atrás não teve representação relevante na mesma

reunião) que liderou a realização de 692 compromissos, totalizando mais de

500 bilhões de dólares.

4.3.1 A HISTÓRIA DA ISO

Segundo a própria organização, ISO (International Organization for

Standardization), que significa Organização Internacional pela Normalização, a sigla

é conhecida independente do idioma, pois deriva do grego isos que significa "igual".

A história da entidade começou em 1946 quando 25 países reuniram-se em Londres

para criar uma instituição internacional para facilitar e unificar os padrões industriais.

Hoje, 163 países fazem parte desta organização com sede na Suíça. No Brasil, o

braço oficial da ISO é a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas que foi

fundada em 1940 e é membro fundador da ISO.

Em seu site a ISO define: "a norma é um documento que fornece requisitos,

especificações, diretrizes ou características que podem ser usados de forma

consistente para assegurar materiais, produtos, processos e serviços adequados ao

seu propósito".
17



Hoje a ISO possui mais de 19500 normas internacionais que abrangem quase

todos os aspectos da tecnologia e dos negócios, entre as quais algumas conhecidas

são a ISO 9000 sobre Gestão da Qualidade, a ISO 14000 sobre Gestão Ambiental e

a ISO 26000 de Responsabilidade Social.

4.3.1.1 ISO 26000

Lançada em 2010, a criação da ISO 26000, liderada por Brasil (em virtude de

seu pioneirismo na criação de normas na área) e Suécia, envolveu profissionais de

90 países, representando os diferentes grupos interessados no assunto: governo,

indústria, consumidores, comunidades, ONGs ... que buscaram um equilíbrio entre o

que pode ser implantado tanto em países desenvolvidos quanto em países em

desenvolvimento. Seu conteúdo fornece orientações acerca de Responsabilidade

Social e formas de integrar o comportamento socialmente responsável com as

estratégias, processos e práticas organizacionais existentes. Ela esclarece que cada

organização deve identificar os princípios relevantes e significativos na área por

meio de diálogo com as partes interessadas e tanto organizações iniciantes como

experientes na prática de Responsabilidade Social podem fazer uso de suas

recomendações.

A ISO 26000 tem o propósito de incentivar a prática do tema, porém diferente

de outras ISOs não emite certificado, portanto seu conteúdo é de recomendação e

salienta que o objetivo é estimular a organização interessada a realizar atividades

que vão além da conformidade legal, levando em consideração a diversidade: social,

ambiental, jurídica e organizacional de cada lugar.

Podemos ver como o documento que descreve a ISO está estruturado no

Quadro 2:

• •
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Quadro 2 - Estrutura ISO 26000

N°
Seção Título da Seção Descrição

Define o conteúdo e escopo dessa norma
1 Escopo internacional e identifica certas limitações

e exclusões
Identifica e fornece a definição de termos chave

2 Termos, definições e abrev. de importância fundamental para compreensão
da responsabilidade social e o uso da norma

Descreve os fatores e condições importantes que

3 A compreensão da influenciaram o desenvolvimento da
Responsabilidade Social responsabilidade social e que continuam

a afetar sua natureza prática.
4 Princípios da RS Introduz e explica os princípios genéricos

Reconhecimento da RS e Fornece orientações sobre a relação da
5 engajamento dos organização e as partes interessadas e a

Interessados sociedade
6 Temas Centrais Explica e subdivide os temas centrais

7 Orientações sobre Orientações sobre como colocar a RS
integração em prática

- Anexo A -
- Bibliografia -

,
- Indice -

Fonte: ISO 26000, 2010

A norma aborda centralmente sete grandes temas que serão detalhados no

tópico 5.2: Governança Organizacional, Direitos Humanos, Práticas Trabalhistas,

Meio Ambiente, Práticas Leais de Operação, Questões do Consumidor e

Envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento como ilustrado na Figura 5.

•
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Figura 5 - Temas Centrais da ISO 26000

Fonte: ISO 26000, 2010

o tema Governança Organizacional aborda a forma como a estrutura e os

processos de tomada de decisão são organizados dentro da organização. Essa

estrutura formada permeia toda a organização e o gerenciamento de todos os outros

temas.

O tópico de Direitos Humanos refere-se aos direitos inerentes a toda criatura

humana (conhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos) e que

sobrepõe até mesmo as leis. Esse tema é dividido na ISO 26000 em 8 tópicos:

Diligência devida ao assunto; Situações de risco para os Direitos Humanos; Evitando

a cumplicidade; Resolução de queixas; Discriminação e grupos vulneráveis; Direitos

civis e políticos; Direitos econômicos, sociais e culturais e Direitos fundamentais no

trabalho.

O tema Práticas Trabalhistas aborda a forma como as organizações devem

gerenciar sua relação com os empregados. Divide-se em 5 tópicos: Emprego e
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relações de trabalho; Condições de trabalho e proteção social; Diálogo social; Saúde

e segurança no trabalho e Desenvolvimento humano e treinamento no local de

trabalho.

O quarto grande tema é Meio Ambiente, que trata das expectativas

relacionadas as ações da empresa para mitigar os impactos ao meio a que está

inserida. Aborda os sub-temas: Prevenção da poluição; Uso sustentável de recursos;

Mitigação das mudanças climáticas e Proteção e restauração de habitats naturais.

O quinto tema traz o título de Práticas Leais de Operação e trata os

procedimentos da organização, tanto internamente como externamente, sob a ótica

da ética. Aborda Práticas Anticorrupção; envolvimento político responsável;

Concorrência leal; Promoção da responsabilidade social na esfera de influencia e

Respeito ao direito de propriedade.

O sexto tema fala das responsabilidades da organização para com o

consumidor. Trata de Marketing justo; Proteção a saúde e segurança do

consumidor; Consumo sustentável; Atendimento e suporte ao consumidor; Proteção

dos dados do consumidor; Acesso a serviços essenciais e Educação e

Conscientização.

E por fim, o sétimo tema abrange as questões relativas a comunidade na qual a

organização está inserida. Seus tópicos são: Envolvimento da comunidade;

Educação e cultura; Geração de emprego e capacitação; Desenvolvimento

tecnológico; Geração de riqueza e renda; Saúde e Investimento social.

Englobando todos os sete temas, a ISO define em seu site a Responsabilidade

Social como:
a responsabilidade da organização pelos impactos das suas decisões e
atividades na sociedade e no meio ambiente, que através de
comportamento transparente e ético está em toda a organização e é
praticada em seus relacionamentos, está em conformidade com a lei e
de acordo com as normas de comportamento, leva em conta a
expectativa das partes interessadas e contribui para o desenvolvimento
sustentável incluindo a saúde e o bem estar da sociedade.
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5 ELETRONUCLEAR

Em seu Relatório de Sustentabilidade 2012, a Eletronuclear se define como

uma empresa de economia mista que faz parte do grupo Eletrobrás, que controla

todos os geradores de energia do país. A instalação industrial da empresa está

localizada no município de Angra dos Reis e tem o nome de Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto, onde existem atualmente duas usinas nucleares em

operação: Angra 1, desde 1985 e Angra 2, desde 2001. Juntas, produzem o

equivalente a 1/3 do consumo do estado do Rio de Janeiro. Está em andamento a

construção da usina de Angra 3 com previsão de funcionamento em 2018, quando a

produção atingirá 50% do consumo do estado do Rio de Janeiro.

O tema energia nuclear é polêmico devido aos grandes riscos inerentes. Alguns

casos famosos de desastre com substância nuclear são os acidentes de Three Mile

Island, Chernobyl e Fukushima abaixo relatados .

•Na usina de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979, houve

falha no equipamento que estava em mau estado de conservação e

consequente erro operacional. Ocasionou o vazamento de gases radioativos

na atmosfera e lançamento de 1,5 milhão de litros de água contaminada em

um rio. Teve como consequência o deslocamento de aproximadamente 140

mil pessoas.

•Na usina de Chernobyl, União Soviética, em 1986, o reator 4 (de

tecnologia ultrapassada) da usina explodiu e pegou fogo em um teste de

segurança. Uma nuvem de radioatividade atingiu a URSS e a Europa. Teve

como consequência a evacuação e reassentamento de aproximadamente 200

mil pessoas. Estudos apontam que milhares de pessoas morreram de câncer

devido a este acidente.

•Na usina de Fukushima, Japão, 2011, um tsunami acometeu o país e

uma onda de 10 metros desativou os geradores que mantinham o

resfriamento dos reatores que superaqueceram e aconteceu uma fusão
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parcial do material nuclear. A consequência foi a evacuação de 110 mil

pessoas.

A Eletronuclear afirma por meio de seu Relatório de Sustentabilidade em 2012

que aprendeu com os acidentes nucleares passados, em especial com Fukushima,

que mostra que a energia nuclear é essencialmente segura, pois não houve neste

episódio nenhuma morte por radiação, o que se deve às técnicas e procedimentos

de emergência aplicados - controláveis pelo homem - em meio a um desastre

natural que custou 25 mil vidas.

De acordo com a resolução nO 237 do Conselho do Ministério do Meio

Ambiente, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de quaisquer

estabelecimento e atividades que se utilizam de recursos ambientais, considerados

efetivos ou potencialmente poluidores, bem como os capazes sob qualquer forma de

causar degradação ambiental, como é o caso das usinas nucleares, dependem de

autorização do governo para funcionar: uma Licença Ambiental concedida pelo

órgão governamental Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, dividida em

três etapas: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI, Licença de Operação -

LO por meio de análise do Estudo de Impacto Ambiental - ElA/RIMA em conjunto

com outras entidades interessadas, nesse caso: Fundação Nacional do fndio,

Fundação Cultural Palmares e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(CONAMA, 1997). Esse estudo realiza uma detalhada análise na área de influência

em que a organização atuará, identifica os impactos que podem ocorrer,

ambientalmente, economicamente e socioculturalmente na busca por minimizar

esses impactos e discutir ações de prevenção. Para os impactos inevitáveis as

entidades propõem ações compensadoras, como é o caso das 60 condicionantes

para a liberação da Licença Prévia e as 44 condicionantes para a liberação da

Licença de Instalação da Usina de Angra 3 em fase de atendimento.

5.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ELETRONUCLEAR

A ISO 26000 pontua que alguns dos fatores motivadores para uma organização

investir em Responsabilidade Social é que a percepção e o real desempenho da
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empresa nessa área podem influenciar fatores como reputação; manutenção do

moral, do compromisso e da produtividade dos empregados e a sua relação com

governos, mídia, outras empresas e com a comunidade. Embora a Eletronuclear

publique em seu Relatório de Sustentabilidade que busca atender as expectativas

da ISO 26000, não existe publicação que divulgue suas práticas relacionadas a ISO.

Em 2006 a Eletronuclear aderiu ao Pacto Global da ONU expressando o

suporte aos seus preceitos com relação aos direitos humanos, trabalho, meio

ambiente e ações anticorrupção, como podem ser vistas no anexo 8.1. A empresa

também participa de atividades que contribuem para o alcance dos Objetivos do

Milênio da ONU e descreveu suas iniciativas no Relatório de Sustentabilidade

Ambiental 2012, que podem ser vistos no anexo 8.2.

5.2 EXPECTATIVAS ISO 26000 E PRÁTICAS DA ELETRONUCLEAR

Considerando as orientações da ISO 26000, esse trabalho propõe uma

comparação entre suas orientações e as ações praticadas pela Eletronuclear com

dados coletados do Código de Ética Eletronuclear, do Estatuto Social da

Eletronuclear e dos Relatórios de Sustentabilidade 2011 e 2012.

Analisaremos os sete grandes temas abordados pela ISO 26000: Governança

Corporativa, Direitos Humanos, Práticas Trabalhistas, Meio Ambiente, Práticas Leais

de Operação, Questões do consumidor e Envolvimento da comunidade. Cada tema

se subdivide em tópicos de expectativas que serão relacionados um a um com

práticas existentes na Eletronuclear. Faremos logo após de cada tema um breve

resumo das expectativas da ISO 26000 que não foram encontradas menções nos

documentos pesquisados da Eletronuclear e que podem vir a ser trabalhados

futuramente.

A governança organizacional, que é o primeiro tema abordado, é o sistema pelo

qual a organização toma e implementa decisões na busca de seus objetivos. É

baseada na incorporação de princípios e práticas que possibilitam a empresa adotar

um comportamento socialmente responsável em relação ao conjunto que

representa. Podemos observar no quadro 3 as expectativas relacionadas a esse

tema.
• •
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Quadro 3 - Governança Corporativa

~-ioD.
a::oo
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Criar ambiente para princípios de
RS

Criar e manter um ambiente em que os princípios de
responsabilidade social sejam praticados dentro da

organização

Usar recursos de forma eficiente Usar os recursos financeiros, naturais e humanos de
forma eficiente

Equilibrar as necessidades com as
partes interessadas

Equilibrar as necessidades da organização e suas
partes interessadas, levando em conta tanto as

necessidades imediatas como as das gerações futuras

Estimular a participação dos
trabalhadores

Estimular a efetiva participação de todos os níveis de
trabalhadores no processo decisório da organização

referente a questões de responsabilidade social

Equilibrar nível capacidade dos
administradores

Equilibrar o nível de autoridade, responsabilidade
capacidade das pessoas que tomam decisões em nome

da organização

Acompanhar a implementação das
decisões

Acompanhar a implementação das decisões para
assegurar que elas sejam seguidas e para prestar
contas dos resultados das decisões e atividades da

organização, sejam eles positivos ou negativos

Rever os processos de governança Periodicamente rever e avaliar os processos de
governança da organização

Fonte: ISO 26000, 2010

Comparação entre as expectativas da ISO 26000 e ações praticadas na

Eletronuclear

Tópico: Criar Ambiente para princípios de Responsabilidade Social

• Código de Ética: A empresa tem como compromisso de conduta em seu

Manual de Código de Ética,"pautar suas decisões empresariais pela ética,

transparência, integridade, lealdade, impessoalidade, legalidade e eficiência",
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que estão de acordo com os princípios de Responsabilidade Social

apresentados na ISO 26000: transparência, prestação de contas,

comportamento ético e respeito aos direitos humanos. É obrigação de cada

colaborador da empresa ter conhecimento e seguir o Código de Ética e

Conduta (Código de Ética, 2010).

• Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais: A empresa aderiu

ao convênio que criou o Fórum com o objetivo de "desenvolver e fortalecer os

princípios governamentais e empresariais de gestão da ética, visando

aprimorar o relacionamento das empresas estatais com seus diversos

públicos e a sociedade em geral" (Relatório de Sustentabilidade, 2012).

Tópico: Usar recursos de forma eficiente

• ** Código de Ética: Outro compromisso de conduta é "utilizar de forma

responsável seus recursos econômico-financeiros na busca por níveis

crescentes de competitividade, excelência e rentabilidade, considerando os

legítimos interesses de todos os seus públicos de relacionamento e seu

compromisso com a sustentabilidade" (Código de Ética, 2010).

Tópico: Equilibrar as necessidades com as partes interessadas

• Partes interessadas e interesses futuros: A empresa identifica como públicos

de interesse: Órgãos Públicos, Comunidade Local, Fornecedores, Cliente,

Acionistas, Empregados e Organizações da Sociedade. O governo e a

Eletronuclear possuem interesses futuros em comum, uma vez que o Plano

Nacional de Energia prevê a necessidade de crescimento da energia nuclear

- o que acontecerá com o funcionamento da Usina de Angra 3.

Tópico: Estimular a participação dos trabalhadores

• Conselho Administrativo: Desde 2012 o Conselho conta com um

representante dos empregados, eleito por voto dos mesmos. Esse
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representante não participa de deliberações quanto à remuneração, evitando

conflito de interesses.

Tópico: Equilibrar nível de capacidade dos trabalhadores

• ** Conselho Administrativo: O Estatuto Social da Empresa, em seu artigo 13,

informa que para cargo no Conselho, a qualificação do candidato será

considerada.

Tópico: Acompanhar a implementação das decisões

• *** Conselho Administrativo: O Estatuto Social, artigo 22, nomeia o Conselho

Administrativo para controlar os programas de Responsabilidade Social

aprovados e verificar os resultados obtidos.

• Plano de Transformação do Sistema: A Eletronuclear assinou em 2009 um

Contrato de Metas de Desempenho Empresarial com a Eletrobrás, onde se

comprometeu a cumprir, anualmente, orientações estratégicas para o

exercício seguinte, originando novos indicadores.

Tópico: Rever os processos de governança

• **** Conselho Administrativo: No Estatuto Social, artigo 22, o Conselho

Administrativo fica encarregado de uma vez ao ano avaliar o desempenho

dos membros da Diretoria Executiva de acordo com diretrizes estabelecidas

para a realização das metas de desempenho e dos planos estratégicos, de

negócios e de investimentos.

Não há menção de representação de mulheres, grupos étnicos ou deficientes

na diretoria, item relacionado à expectativa de promover a justa representação de

grupos sub-representados segundo a ISO 26000.

Apesar de em seu Estatuto Social constar que a qualificação do candidato a

membro do Conselho Administrativo será considerada para sua nomeação, o

mesmo Estatuto não deixa claro o procedimento para tal.
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Outra expectativa da ISO 26000 que não é encontrada menção nos

documentos da empresa se refere a criar um sistema de incentivo econômico e não

econômico relativo a desempenho em responsabilidade social. No entanto, a

empresa em 2010 ganhou o Prêmio Sustentabilidade da Associação Comercial do

Rio de Janeiro pelos seus esforços na área.

Entende-se por Direitos Humanos os direitos e liberdades fundamentais a todo

ser humano, relacionados na Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada

em 1948 na Assembleia Geral da ONU por mais de cinquenta países. Através de

seus trinta artigos, a Declaração garante o direito à liberdade, segurança, igualdade,

dignidade, integridade, justiça e acesso à saúde, erradicação do trabalho infantil e

do trabalho escravo, respeito à diversidade e a inclusão. Esse é o segundo tema

abordado pela ISO 26000 e descrito no quadro 4 com suas expectativas.
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Quadro 4 - Direitos Humanos
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1 Diligência devida

A diligência devida no contexto da responsabilidade
social é um esforço abrangente e proativo para
identificar riscos ao longo de toda a vida útil de um
projeto ou atividade organizacional com o propósito de
evitar e miti ar esses riscos.

2 Situações de risco para
Direitos Humanos

Há algumas circunstâncias e ambientes em que as
organizações tendem a enfrentar desafios e dilemas
referentes aos direitos humanos e o risco de violações
dos direitos humanos pode ser exacerbado. Exemplos:
conflitos, pobreza, desastres naturais, cultura de
corru ...

3

4

Evitar cumplicidade

Resolução de queixas

A organização poderá ser considerada cúmplice
quando colaborar com o cometimento de atos
indevidos por outros que desrespeitem ou não sejam
consistentes com normas internacionais de
com mento ue a o
Recomenda-se que a organização estabeleça um
mecanismo para que aqueles que acreditam que seus
direitos humanos tenham sido violados levem essa
ueixa ra a o ani e bus uem uma re

5 Discriminação e grupos
vulneráveis

A discriminação envolve qualquer distinção, exclusão
ou preferência que tenha o efeito de anular a igualdade
de tratamento ou oportunidades, quando essa
consideração se baseia em preconceito em vez de ter
uma base ítima

6 Direitos civis e políticos

Os direitos civis e políticos incluem direitos absolutos
tais como o direito à vida, direito à vida com dignidade,
direito de não ser submetido a tortura, direito à
segurança, direito à propriedade, à liberdade e à
integridade da pessoa e direito ao devido processo
legal e de uma audiência justa ao enfrentar acusações
de caráter nal

7 Direitos econômicos, sociais e
culturais

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direitos
econômicos, sociais e culturais necessários para sua
dignidade e desenvolvimento pessoal

8 Direitos fundamentais do
trabalho

A Organização Internacional do Trabalho identificou os
direitos fundamentais no trabalho. Eles incluem: a
liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do
direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as
formas de trabalho forçado ou compulsório. a efetiva
abolição do trabalho infantil e a eliminação da
discrimin o relativa ao em o e à ocu o

Fonte: ISO 26000,2010

29



Comparação entre as expectativas da ISO 26000 e ações praticadas na

Eletronuclear

Tópico: Diligência devida

• Código de Ética: Através do seu Código de Ética, no item 6, a empresa

assume o compromisso de compartilhar dos ideais de respeito aos

direitos humanos e aos princípios de justiça social e bem-estar.

• Canais de comunicação: A empresa mantém três meios de comunicação

com a população: Centro de Informações de Itaorna, Espaço

Eletronuclear e Ouvidoria na internet. Esses três canais fornecem dados

mensais, gerando um relatório que fornece informações à Diretoria

Executiva e Auditoria Interna para decisões futuras e que também

permite medir seu desempenho ao longo do tempo.

• Pacto Global: No que diz respeito aos direitos humanos, a empresa se

compromete a apoiá-los e respeitá-los em geral cumprindo e fazendo

cumprir todas as normas internacionais e repelindo qualquer abuso

dentro de sua área de influência. Em 2006 a empresa aderiu ao Pacto

Global e em razão disso desde 2008 a empresa vem apresentando o

Relatório de Sustentabilidade a cada ano (anexo 8.1).

Tópico: Situações de risco para Direitos Humanos

• Comunidades indígenas: A empresa não tem registro de nenhuma

reclamação de desrespeito aos direitos dos indígenas, e colabora na

melhoria da qualidade de vida nas comunidades próximas através de

investimentos em infraestrutura, valorização da cultura, fomento

econômico e educação ambiental.
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• Trabalho formal: O ingresso de qualquer emprega

Eletronuclear se faz através de concursos público

contratado deficiente a cada vinte contratados de am a

anente na

o as de um
A •rencla.

Tópico: Evitar cumplicidade

• Cliente: O único cliente direto da Eletronuclear é
Elétricas, outra empresa do mesmo grupo - Eletrobrás

segue os mesmos princípios.

a Centrais

ortanto

• Parcerias: As empresas contratadas/fornecedoras a

possuem em seus contratos uma cláusula que as o

Código de Ética da empresa no que lhes couber.

•a egulr o

• Material adquirido: A empresa possui critérios de

fornecedores através do Sistema de Gestão da Qualida e

feita no fabricante. Nos contratos existem cláusulas e

manuseio dos produtos.

ção de

a dOtoria

a m do

• Ouvidoria: Disponível na internet foi criada para receber ·

denúncias sobre irregularidades ou impropriedades

contábeiso No item 2.1.7 do Código de Ética dispõe sob e i

para todos os empregados canais de comunicação efe i o

confiáveis para receber informações, sugestões, cons

denúncias que garantam sua confidencialidadeo

ações e

egistros

ibilizar

eguros e
o

C Icas e

Tópico: Resolução de gueixas

• Reparação: A empresa alega que em 2012 não o ve nenhuma

denuncia de discriminação ou desrespeito aos direitos umanos por

seus empregados (Relatório de Sustentabilidade, 2012)0
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Tópico: Discriminacão e grupos vulneráveis

• Selo Pró-Equidade de Gênero: O programa do governo busca promover

a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, contribuindo em

todas as formas para a eliminação de discriminação na remuneração, no

acesso, na ascensão e permanência no emprego. A Eletronuclear

participou em 2012 desse encontro. O selo é o reconhecimento do

esforço das empresas na impla tação em práticas de equidade.

• Assédio: Desde 2008 a empresa oferece treinamentos para todos os

gerentes a fim de conscientizá-los das consequências de posturas

indevidas no ambiente de trabalho.

Tópico: Direitos civis e políticos

• ** Código de Ética: Em seu item 2.1.4, a empresa garante "estimular a

livre manifestação de ideias, repudiando ameaças, chantagens,

humilhações, intimidações, desqualificações ou assédios de qualquer

natureza nas relações de traba o" (Código de Ética, 2010).

Tópico: Direitos econôm·cos, sociais e culturais

• Contribuição: Participação no programa do governo federal Luz para

Todos com o objetivo de acabar com a exclusão elétrica no país,

contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar por

meio de sua atividade principa e ao mesmo tempo adaptando seu

produto ao poder de compra dos mais pobres.

• Disponibilidade: Criação do Espaço Cultural em Paraty para exposição

de artistas locais (Silo Cultural), Patrocinadora da Festa Internacional de

Teatro de Angra (FITA) com 350 mil reais em 2012.
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Tópico: Direitos fundamentais do trabalho

• Liberdade associação/negociação: Código de Ética trata no item 2.1.13

da garantia a livre associação sindical e negociação coletiva, priorizando

esta como forma de solução de conflitos.

• Trabalho infantil: Por meio de cláusula em contrato com fornecedores,

ficam obrigados a emitir declaração de que não empregam menores de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não

emprega menor de dezesseis anos - ressalvados os maiores de

quatorze anos em condição de aprendiz. No item 2.1.6 do Código de

Ética, observa sobre não admitir em suas atividades próprias, nas

atividades dos parceiros e na sua cadeia produtiva, o trabalho infantil, o

abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho

forçado ou em condições degradantes.

Não foram encontradas descrições acerca de meios de mensuração do

desempenho na área de Direitos Humanos ao longo do tempo e de mecanismos de

reparação na resolução de queixas de atos discriminatórios baseados na mediação

(a empresa alega não haver queixas, no entanto a existência de um canal para

reparação de futuras queixas poderia existir, até para incentivar a denúncia).

o terceiro tema abordado pela ISO 26000 é Práticas Trabalhistas que são as

políticas e práticas referentes ao trabalho realizado dentro, para ou em nome da

empresa. Podemos ver os tópicos de expectativa abordados na ISO no quadro 5.

• •
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Quadro 5 - Práticas Trabalhistas

1

Des. Humano e Treinamento O desenvolvimento humano inclui o processo de
no trabalho aumento das escolhas das pessoas por meio da

expansão das suas capacidades

Emprego e relações de
trabalho

Refere-se a prática da ética para que o trabalhador possa
cumprir sua função com dignidade

2 Condições de trabalho e
proteção social

Garantia de condições de trabalho adequada. A proteção
social se refere a todas as garantias legais e às políticas
e práticas organizacionais para mitigar a redução ou
erda de renda

3 Diálogo social

o diálogo social inclui todos os tipos de negociação,
consulta ou troca de informações entre representantes
de governos, empregadores e trabalhadores em assuntos
de interesse comum relativos às áreas econômica e
social.

4 Saúde e Segurança no
trabalho

Saúde e segurança no trabalho referem-se à promoção e
manutenção do mais alto nível de bem estar físico,
mental e social dos trabalhadores e prevenção de perigos
à saúde causados elas condi de trabalho.

5

Fonte: ISO 26000,2010

Comparação entre as expectativas da ISO 26000 e ações praticadas na

Eletronuclear

Tópico: Emprego e relações de trabalho

• Concurso: O ingresso dos funcionários da Eletronuclear dá-se por meio

de concurso, no qual o critério de seleção é a nota obtida, sem distinção

de qualquer natureza. Os empregados são regidos pela Consolidação

das leis do Trabalho - CLT.

Tópico: Condições de trabalho e proteção social

• Acordo Coletivo: Anualmente, no mês de maio, acontece a rodada de

negociações do Acordo Coletivo do setor elétrico, com a presença de
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representantes dos funcio á 'os e das empresas, onde são discutidos os

reajustes salariais e a man e ção de benefícios.

• Política Salarial: A Política Sa a 'al da empresa se baseia no Plano de

Cargos e Salários que es á "dedo em vários planos de carreira nos

quais os empregados são e adrados conforme suas habilidades e

competências. Também ex's e um programa de avaliação do

desempenho cruzado entre e I egados e chefias.

• Sindicatos: Todos os emprega os são formalmente representados por

sindicatos filiados à Federação acionai dos Urbanitários - CUT e da

Força Sindical. São os sind'ca ,os q e representam os empregados nos

acordos coletivos.

• CIPA: A empresa conta com d as Comissões Internas de Prevenção de

Acidentes - Cipas, uma no R'o e Janeiro, e outra em Angra dos Reis,

formadas por funcionários ind·ca os pela empresa e funcionários eleitos.

A Cipa pretende prevenir aci e I es decorrentes da execução do

trabalho.

• Campanha: Nas obras da Usi a de Angra 3 foi lançada a Campanha

Caça Perigos, em parceria com a empresa responsável pela construção

civil, Andrade Gutierrez, que busca informar e encorajar os

colaboradores a comprometer-se com a segurança e denunciar

condições de possíveis acidentes.

• SIPAT: Em setembro é realizada a Semana Interna de Prevenção de

Acidentes - SIPAT, que conta com diversas atividades com o objetivo de

• •
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informar os trabalhadores sobre a prevenção de acidentes e cuidados

com a saúde.

Tópico: Desenvolvimento humano e treinamento no trabalho

• Treinamentos: A Eletronuclear investiu mais de R$ 7.300.000 em

treinamento dos seus empregados em 2012. A empresa dispõe de um

centro de treinamento próprio em Mambucaba, Paraty - RJ, onde são
,
oferecidos cursos voltados à área nuclear, de operação, manutenção de

usinas e proteção radiológica. Q ando o treinamento necessári0 não é

oferecido pela empresa, o c rso é oferecido em outra instituição de

referência na área, e custeado °negralmente pela empresa( Relatório de

Sustentabilidade, 2012).

• Programa Bem Viver: A empresa mantém o Programa Bem Viver

direcionado aos funcionários e s as famílias. É composto por uma série

de projetos que ocorrem dura e o ano com o objetivo de promover a

saúde física, emocional e sacia · centivando práticas saudáveis.

o Relatório de Sustentabilidade 2012 da em:presa não faz menção ao número de

funcionários de empresas contratadas, fo ecedoras de serviços terceirizados, não

faz menção também a nenhum tipo de garantia por parte dela das mesmas

condições de trabalho acerca de saúde e segurança que gozam os funcionários

concursados. O Relatório relata a expec a iva da criação de cerca de 9000
empregos na obra de construção da use a de Angra 3. No entanto, não existe

nenhum planejamento para a realocação dessa mão de obra ao fim das obras.

O tema Meio Ambiente é o quarto tema abordado e trata de uma abordagem

integrada da empresa que considere as implicações socioambientais nas suas

decisões, procurando preservar e, quando necessário, mitigar seus impactos no

ecossistema em que se encontra instalada. Podemos observar as expectativas da

ISO no quadro 60
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Quadro 6 - Meio Ambiente

1

Prot. e restauração de
habitats naturais

Prevenção da poluição

A empresa deve evitar e vigiar a poluição, como
exemplo: emissões atmosféricas, descargas na água,
geração de resíduos, contaminação da terra e dos
solos, uso e descarte de produtos químicos tóxicos e
perigosos, poluição sonora e outros tipos de poluição
resultante de suas atividades

2 Uso sustentável de recursos
o uso sustentável de um recurso significa que ele deve
ser usado a uma taxa menor ou igual à taxa de sua
reposição natural

3 Mitigação e adap. às
mudanças climáticas

Diminuir os impactos causados pela poluição gerada
que afetam o clima no planeta, exemplo: emissões de
gases
A organização poderá se tornar mais socialmente
responsável ao atuar de forma a proteger o meio
ambiente e restaurar habitats naturais e as diversas
funções e serviços de ecossistemas, a fim de proteger a
biodiversidade

4

Fonte: ISO 26000, 2010

Comparação entre as expectativas da ISO 26000 e ações praticadas na

Eletro cear

Tópico: P evenção da poluição

• Inventário: Desde 2009, a letronuclear começou um sistema de

contabilização das emissões de gases estufa, elaborando um Inventário

atualizado anualmente. O Inve tário publicado em 2012 constatou que

houve uma diminuição de 400/0 em relação às emissões de 2010 devido

a novos métodos de contabilização.

• Gestão de resíduos: Com a premissa de que toda atividade humana

gera resíduos a empresa divide seus resíduos em convencionais e

nucleares/radioativos e através de um complexo Programa de

Gerenciamento de Resíduos dá o seu tratamento. Os resíduos

radioativos/nucleares de acordo com a sua atividade são armazenados
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no interior de piscinas o e I epósitos específicos. Todo o manuseio

desse material é feito pe a própria empresa devido às suas

características. Os resíduos co encionais dividem-se em perigosos e

não perigosos. Quando pass' e de reciclagem o produto é retirado da

empresa por meio de leilão. a do o produto é destinado à destruição

térmica, uma empresa espec·a ·zadaé contratada. A empresa descreve

por meio de tabelas a qua ·da, e anual detalhada de resíduos divulgada

em seu Relatório de Sus e a "dade 2012 e declara que houve uma

redução de 1.203m3 do vo e 10 ai dos descartes em comparação a

2011.

• Produtos preocupantes: Um o de uso preocupante foi identificado

- Óleo isolante Ascarel - e se so está sendo descartado, através da

substituição das máquinas.

• PEI: Junto com a Defesa C·v· I, a o ícia Militar e o Corpo de Bombeiros,

a empresa elaborou o Plano e Emergência Integrado que tem como

objetivo planejar ações e caso de emergência na usina. O

planejamento prevê ações e aio de 15 quilômetros de distância da

usina. Anualmente são distri 'do,s quarenta mil calendários com

instruções sobre como os mora ores deverão agir em uma situação de

emergência. Periodicamente a empresa promove a simulação

programada de situações de e ergência para seus funcionários. A

Eletronuclear prevê o gasto de 50 milhões com a adequação e

pavimentação da estrada Paraty - Cunha com o intuito de que a estrada

possa ser usada como rota de f ga em caso de emergência.

Tópico: Uso sustentável de recursos

• Recursos: A captação de água doce e o descarte total da água são

detalhadamente descritos pela empresa, assim como as quantidades em

seu Relatório de Sustentabilidade. Um programa de monitoração e
• •
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controle a qualidade

hídricos no entorno da e

do cloro residual em Pi

na água que resfria as

depois essa água é de

erencia toda a cadeia de recursos

· c uindo um programa de monitoração

ora, uma vez que a usina usa cloro

a evitar proliferação de crustáceos e

• Consumo sustentável: C

vegetação abundante,

contínua e os resíduos e

sanitário da cidade, ago

áreas, para apoio ao

comunidade vizinha e

de material para o ate

transporte desse mate ·a,

consumo sustentável é a

dinheiro obtido na rec·c a

escolar nas escolas das ·

- o em que a usina está instalada é de

plexo depende de manutenção

I eção antes enviados para o aterro

o eitados para adubo das mesmas

e agricultura familiar de uma

~.~ a es, deixando de mandar 7.351 m3

·zando oitenta mil quilômetros no

Outra campanha que promove o

reciclagem do óleo doméstico, o

e .ido para compra de material

· ários da empresa.

,

Tópico: Mitigação e a udanças climáticas

• Emissões GE: Na const ã
FREON 22, um gás ide

camada de ozônio. A e

desse gás e Angra 2 foi c

gra 1 foi largamente usado o gás
>

seriormente como destruidor da

I a alhado para reduzir o consumo

co uso do gás SUVA, considerado
•menos nocIvo.

• Comparativo de emissão: e

inclusão de energia nuclea

emissões de gases ca· sa

comparação com o petrá ao, o

de cana.

seu relatório de Sustentabilidade, a

a ·zbrasileira reduzirá em 19% as

e o efeito estufa até 2030 em

ão, o gás natural e do uso de bagaço
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Tópico: Proteção e restauração de habitats naturais

• Impactos: Apesar de afirmar que não causa impactos no meio ambiente

(além da .geração de resíduos) a empresa possui um passivo ambiental

em fase de negociação com a prefeitura de um município no Pará,

devido ao descarte inadequado de resíduos da construção de Angra 2

por uma empresa contratada. Para garantir o controle dos impactos da

sua atividade, mantém uma érie de programas de monitoração

ambiental: Programa de o loração da Fauna e Flora Marinha,

Programa de Monitoração Ambien ai Radiológico Operacional, Programa

de Monitoração das Encostas, Programa de Medida da Temperatura da

Água do Mar em Itaorna e Piraquara de Fora, Programa de Monitoração

de Qualidade das Águas e Prog ama de Medida do Cloro Residual em ,

Piraquara de Fora.

• Ecossistemas: Uma das cond·c·onantes da licença prévia de Angra 3 é

que a Eletronuclear deverá a car com os custos de manutenção do

Parque Nacional da Serra da Boca·na e Estação Ecológica de Tamoios

totalizando uma área de 104 ectares de Mata Atlântica. Através de

contrato da Eletronuclear co o Instituto de Biologia da UFRJ estão

sendo implementadas ações de recuperação da Restinga de

Mambucaba.

• Proteção: A Eletronuclear a aia desde 2003 o laboratório de

Antropologia Biológica da UER para a execução de um projeto de

preservação de um sítio arqueológico na Piraquara de Fora com

vestígios de ocupação pré-colonial.

o relatório de Sustentabilidade 2011 apresenta gráficos de comparação da

emissão de gases estufa da empresa e outras empresas de geração de energia (por

outras fontes) com intenção de provar que a energia nuclear é mais eficiente, no

entanto seria mais interessante que a empresa apresentasse um relatório com as

• •
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medidas ao longo do tempo para avaliarmos se houve ou não redução da emissão

de gases estufa da própria - o que foi feito no Relatório de Sustentabilidade 2012.

Em muitos casos a empresa garante que respeita os limites estabelecidos por

órgãos, porém em nenhum caso é relatada a busca por indicadores de melhores

práticas na área.

o tema Práticas Leais de Operação trata de uma conduta ética nos negócios

da organização, na maneira como a empresa usa suas relações para obter

resultados. Podemos ver a subdivisão deste tema no quadro 7.

1

2

3

4

5

Quadro 7 - Práticas Leais de Operação

Práticas anticorrupção corrupção é o abuso do poder recebido para a
ob enção de vantagem pessoal e deve ser evitada

Reco enda-se que a organização proíba o uso de
°n uência indevida e evite comportamentos como
manip ação, intimidação e coerção, que podem minar
o rocesso olítico blico

Envolvimento político
responsável

Conduza suas atividades de maneira coerente com as
eOse egulamentos de concorrência e coopere com as
autoridades competentes

Concorrência leal

Promoção da RS na esfera de Influenciar outras organizações por meio do exercício
influência de suas práticas e decisões de compra

Respeito ao direito de
propriedade

o direoo de propriedade abrange tanto a propriedade
física quanto a intelectual e inclui participação em
terrenos e outros bens físicos, direitos autorais,
. tentes, recursos, direitos morais e outros direitos.

Fonte: ISO 26000,2010
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Comparação entre as expec 26000 e ações praticadas na

anticorrupção

• Treinamento: Segundo

oferece cursos na área

de garantir a lisura das a I

e Sustentabilidade 2012, a empresa

e licitações aos empregados a fim

• Barreiras: A empresa

razões, a barrar ativida

Social, artigo 14 prevê .

antes de entrar no exe I.T"""'~'

apresentar declaração de

.a SAP destinado, entre outras

e envolvam dinheiro. O Estatuto

bro da Administração deverá,

ções e após deixar o cargo,

e á egistrada em livro próprio".

• Auditoria: A empresa es I

Tribunal de Contas da

Auditorias Internas Perió ·

corrupção a Ouvidoria e e

Sustentabilidade pesquisa

empresa.

uditorias Anuais Externas do

roladoria Geral da União e as

como canal de denúncia à
- o houve no ano do Relatório de

enúncia de corrupção dentro da

• Código de Ética: Através

repúdio a corrupção e seu c

Integridade e Legalidade,

negociações na qual haja

aceitar ou oferecer presentes

e Ética a empresa divulga seu

em evitá-Ia com os princípios de

e o item 3.3 a não participar de

· eresses e no item 3.11 a não

· cações de parceiros.

Tópico: Envolvime esponsável

• Lei 9.096: A lei 9.096 de 995 · - e sobre partidos políticos. Por ser a

Eletronuclear uma empresa co omia mista, ou seja, em parte

estatal, fica, através do arfgo 1,· c·so 111, proibido a qualquer partido
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político receber dinheiro procedente de empresas públicas, inclusive de

economia mista, ou concessionárias de serviços públicos. Portanto não

existe envolvimento político sob enhuma forma na Eletronuclear.

Tópico: Concorrência leal

,
• ** Código de Etica: O item 3.2 discorre sobre os compromissos da

empresa e seus colabora o es no relacionamento com seus

fornecedores, prestadores de serv,·ço"demais parceiros e clientes quanto

a recusar práticas de concorrê eia desleal, ou qualquer outra forma de

exploração, inclusive na cadeia produtiva e o compromisso de denunciar

infratores.

• Sistema Interligado Nacional: O p a ejamento energético no Brasil é de

responsabilidade do governo. oda energia gerada pela Eletronuclear é

entregue ao Sistema Interliga o acionai e outra empresa (Furnas)

repassa essa energia às d·s ·b -doras para só então chegar aos

consumidores, portanto a Ele o uclear não negocia a venda do seu

produto e consequentemente não em concorrentes diretos.

Tópico: Promoção da Responsab-idade Social na esfera de influência

• Fórum Nacional de Gestão da É·ca: O objetivo central desse Fórum é "o

desenvolvimento e fortalecime o dos princípios governamentais e

empresariais de gestão da éfea, visando aprimorar o relacionamento

das empresas estatais com se s d·versos públicos e com a sociedade

em geral". A empresa aderiu ao Fórum em 2007 juntamente com outras

13 empresas estatais (Relatório de Sustentabilidade, 2012).

Tópico: Respeito ao dareitode propriedade

• Licença da Prefeitura: O terreno em que estão situadas as usinas são de

propriedade da prefeitura de Angra dos Reis e a cada nova construção a
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mesma precisa conceder licença de uso do solo. Segundo site da

prefeitura, para construção da Usina de Angra 3, as contrapartidas

chegaram a um acordo em 2009 de R$ 150 milhões a serem investidos

em educação, saúde, defesa c·v·), ação social, obras e serviços públicos,

cultura e meio ambiente.

Não há menção nos documentos pesq isados de apoio por parte da empresa a

pequenas e médias empresas da região an o a conscientização de questões de

responsabilidade social, o que seria mu·to e evante, uma vez que em seu próprio

Relatório de Sustentabilidade a mesma se diz responsável pela geração de 3 a 4

empregos indiretos para cada emprego c aado diretamente e se denomina

propulsora das atividades de comércio e se ·ço da região, antes incipientes.

o tema Questões do Consumidor tra a do papel das empresas no servir seus

consumidores e a responsabilidade des as co o cliente quando prestam um

serviço. Detalhamos as expectativas deste e 'a '0 quadro 8.
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1

Quadro 8-

Mark. Justo, info reais e ri
tendenciosas

Consumidor

ece informações sobre produtos e serviços de
a eira que possa ser compreendida pelos
'dores

2 Prot. Saúde e Segurança do
consumidor

eção da saúde e segurança do consumidor
e o fornecimento de produtos e serviços que
seguros e que não ofereçam riscos

. á e's de perigo quando usados ou
os conforme su rido ou indicado

3 Consumo sustentável

o sustentável é o consumo de produtos e
em taxas coerentes com o

I imento sustentável, evitando a exaustão
os

4 Suporte ao consumidor

e o e suporte ao consumidor e solução de
a - es e controvérsias são mecanismos que a
zação usa para tratar das necessidades dos
i o es após a compra ou fornecimento dos
e servir,r~lL.'

6

5
Prot. e Privo Dos dados do

consumidor

Acesso a serviços essenciais

e - o e privacidade dos dados do consumidor
a aguardar os direitos de privacidade do
, or limitando os tipos de informações que
e a as e as formas como tais informações
as usadas e uardadas

s

Estado seja responsável por assegurar
e o à satisfação das necessidades básicas
e' ado, a organização pode contribuir no
o de infraestrutura básica

7 Co e zar o consumidor na sua escolha de
Educação e Conscientização co

Fonte: S 2 10

ão se aplica as expectativas que

ez que a empresa não atende

roduto é outra empresa (Furnas

. : o Relatório de Sustentabilidade

o tema referente às questões do co

podem ser atendidas pela Eletronuc ea

consumidores finais e o único compra o

Centrais Elétricas) da mesma holding (E e

2012 não são fornecidos detalhes da inte e as empresas.
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o tema Envolvimento da Comun-dade trata do envolvimento da empresa coma

comunidade na qual está inserida a fim de contribuir com o seu desenvolvimento,

reconhecendo o seu valor. No quadro 9 po emos observar a divisão deste tema em

tópicos de expectativas.

Quadro 9 - Envo vime o da Comunidade

2

e solução de problemas, o
estabe ecimento de parcerias com organizações e
partes "nteressadas locais e a aspiração de se tornar
uma em sa cidadã na comunidade

Envolvimento da comunidade

Educação e Cultura

A preservação da cultura e a promoção de uma
educação compatível com o respeito pelos direitos
humanos têm impactos positivos no
dese volv'mento da sociedade

3 Geração de Emprego e
Capacitação

Buscar a redução da pobreza e a promoção do
dese volv"mento econômico

4 Desenvolvimento Tecnológico

Con i ir co,m o desenvolvimento das comunidades
em que operam aplicando conhecimento,
habirdades e tecnologia especializados de forma a
promover o desenvolvimento dos recursos humanos
e a dif são das tecno ias

5 Geração de riqueza e renda
Criar um ambiente em que o empreendedorismo
possa prosperar, trazendo beneffcios duradouros às
comunidades.

6 Saúde Con ibuir com a melhoria do acesso aos serviços de
saúde e p~evenção de doenças

Inves ir seus recursos em infraestrutura e outros
programas que visem melhorar os aspectos sociais
da v'da da comunidade - educação, treinamento,
cul ura i fraestrutura

Investimento Social

Fonte: ISO 2 ',2010
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Comparação entre as expecta ivas da SO 26000 e ações praticadas na

Ele ro . clear

Tópico: Envolvimento da comunidade

• Audiências Públicas: A Eletro c ear realizou em 2007 e 2008 17 reuniões

com participação das comunidades ·z :8S em Angra dos Reis, Paraty e Rio

Claro com a participação de 8.000 essoas para discutir as expectativas da

implantação de Angra 3. Em 2010, a s· a realizou outra série de audiências

com a população para aprese a e -alogar sobre os projetos relacionados

as condicionantes para liberação a ce ças.

• Administração local: Através dos c ê ·os mantidos com as prefeituras das

cidades vizinhas a empresa in es· .878.658 em Angra dos Reis nas

u a em 2012. Em Paraty foram

investidos R$ 2.676.485 e e C a o R$ 1.437.410. O programa de

compensações da instalação e 3 'o município prevê um investimento

e·s nos próximos 6 anos.

Tópico: . e Cultura

• Aprendizagem: A Eletron c e um Projeto de Alfabetização de

360 pessoas anualmente o e ão ··s rados também cursos de artesanato

para turismo. A promoção à e cação também é o objetivo dos investimentos

nas Escolas Estaduais Alm·ra e AI aro Alberto e Roberto Montenegro com
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valores superiores a R$ 4,5 milhões pra melhorias na qualidade do ensino e

fornecimento de transporte. As duas escolas alcançaram desempenho

superiores aos esperados nas avarações do governo federal.

• Valorização: Anualmente a empresa confecciona calendários com temas

típicos da região (caiçara) e dis· , entre funcionários, moradores das

comunidades vizinhas e visitan es. o lançamento deste calendário, uma

mostra itinerante percorre a região.

• Conservação: Em 2011 a empresa I a c·ou a restauração do Convento de

Nossa Senhora do Carmo, um · po an e patrimônio histórico/cultural de

Angra dos Reis. Em 2012 a empresa a a és de convênio com a Prefeitura de

Paraty financiou a restauração do aço unicipal de quase 3 milhões de

reais. Outro projeto na área de c e ação é o "Arqueologia e Educação

Patrimonial" da Faperj em que a e esa cede espaços, transporte e

alimentação para os alunos com o ·e· o e criar consciência da importância

de preservar o vasto patrimônio' ·s '·co região.

Tópico: Geração

• Geração de empregos: Ao lo a construção da usina de Angra 3 a

expectativa é de que seja e a s 9.000 empregos diretos e 15.0

indiretos (temporários). Em s a a e e operação a expectativa é de

500 empregos permanentes. e esa busca priorizar a mão de ob

o que às vezes não é possíve e· o ao alto grau de necessidade tá



• Capacitação: Em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial - SENAI, a empresa busca oferecer a oportunidade a jovens

aprendizes de complementarem seu conhecimento técnico com experiência

na prática. A fim de qualificar a mão de obra local, a Eletronuclear financiou

mais de 6 milhões para instalação e equipamento das instalações do CEFET

na região que proporciona a oportunidade de qualificação em cursos técnicos

e está em fase de implantação do curso de ensino superior em Engenharia

Mecânica.

Tópico: Desenvolvimento tecnológico

• Ciclo nuclear: Entre os benefíc·os do funcionamento das usinas para a

economia local podemos citar o a me o de encomendas de componentes da

NUCLEP (fábrica de equipamen os pesados, localizada em Itaguaí), o

aumento da receita proveniente da venda de combustível nuclear das

Indústrias Nucleares do Bras·1 - B, em Resende e a completa

nacionalização do processo de e riq ecimento desenvolvido pela Marinha. O

país tem a 6a maior reserva de rân·o do mundo e desenvolver o processo de

uso desse combustível gera conhecOmento tecnológico.

Tópico: Geração de riqueza e renda

• Descomissionamento: Existe um pia ejamento para a retirada do serviço das

usinas nucleares acerca da segurança do processo e do capital necessário a

ação (recolhido ao Banco do Brasil).
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• Parcerias locais: A empresa investe no aparelhamento do Corpo de

Bombeiros, Polícias e Defesa Civil em Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro.

Tópico: Saúde

• Campanhas de conscientização: Anualmente a empresa promove a

Campanha de Prevenção de Acidentes de Trânsito nos períodos de maior

fluxo (verão) uma vez que está as margens de uma rodovia de intenso fluxo

(Rio-Santos). Outra campanha de conscientização é a "Rota da Energia

Nuclear" que tem o objetivo de des istificar os riscos do uso de material

nuclear. A empresa promove também a Semana do Meio Ambiente para

conscientização da população da preservação do meio ambiente e a

Campanha contra a Dengue no verão com distribuição de material educativo.

• FEAM: Inicialmente construído para atender os funcionários da empresa, em

1999 o Hospital da Praia Brava este I eu suas atividades ao SUS e hoje mais

de 80% dos seus atendimentos é por e e. Em 2012 houve um aumento em

todas as atividades do hospital,exce a do os partos, alcançando a marca de

mais de 300.000 procedimentos.

• Parada: O ciclo do combustfve das usinas de Angra 1 e Angra 2 dura

aproximadamente 1 ano e 2 meses, nesse período ocorre a chamada

"Parada" que é o desligamen o das usinas para a troca do combustível.
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Nesse período que varia de 1 a 2 meses são realizados vários trabalhos de

manutenção da usina e entre 1. Dia e 1.500 pessoas da região são

contratadas para a realização dessa anutenção. Esse trabalho temporário

constitui uma importante parte da c plementação de renda da população

" circunvizinha às usinas e a saza a·, a e a ocorrência faz parte do cotidiano

da população adjacente.

Ficou constatado que devido a emp esa a e muitos projetos voltados para a

comunidade, existe uma dependência a e s ê c a da empresa. O programa de

descomissionamento não prevê ações a a a soe edade no caso de encerramento

das atividades da empresa e em caso e e ac ação não prevê reassentamento da

comunidade. Falta também por parte da ,e resa uma maior participaçÃo no

desenvolvimento das políticas públicas da eg'ão, uma vez que nos convênios

estabelecidos com as prefeituras aten -das a empresa só entra com dinheiro. Não

há menção de apoio ao empreendedor·s o o comercio local, nem de incentivo ao

desenvolvimento do comércio em de apoio a atividades de

responsabilidade social delas.

O quadro 10 apresenta um es o as expectativas não atendidas pela

Eletronuclear, com todos os sete temas e e f uramente podem ser trabalhadas.

• •
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Quadro 10 - Ex ec a ivas não atendidas

~ ~ 1 S ajustes necessários
!:: ~ a aborda em.
~ ~ ~------------~----------------~----------~
-::lQ::J: 2 Existência de me s e reparação previsíveis,

s caro's e conhecidos

Evitar o uso excess· e ão de obra temporária1

Planejame a ealocação da mão de obra

o das atividades
2

a

1 Busca por indica e e e hores práticas na área

8!!!
~ ~ 1 Conscientização co ércio local (área de influência)
A.

1 A esq Isa ão se aplica

1 Reduzir depen ê cia a comunidade na empresa
Planejamento para ese voJvimento da comunidade no

2 caso
de encerramen o das atividades

3 Participação no desenvolvimento de políticas públicas

Eabora o pelos autores, 2013
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A empresa' a e

26000 tornou mais á·

quando faz um j es

Como já fo·

principalmente no q e

comunidade em que e I

serviços essenciais. C

sociedade, apoiar o e e· I

caminho.

Muitas práticas da e

como atendimento de c

responsabilidade social.

consciência de que nem

ações/projetos mantidos e e

órgãos fiscalizadores/regu a e

da empresa para exercer a e

A atuação em serviços

empresa produzir um pass'·vo a

Em seu Relatório de Sustentab·· a

projetos assistencialistas ma ·

s· ultâneos na área e relacioná-los a ISO

os objetivos que ela pretende alcançar

ai ores ainda podem ser trabalhados,

e elhores condições de infra estrutura na

e crescimento populacional e carente de

a empresa não pode fazer tudo pela

e sua esfera de influência talvez seja o

em ora como cumprimento da lei, ora

o a como iniciativa de prática de

tratadas de forma igual, mas ter a

a ·va é importante. Não fica claro quais

e iniciativa própria, sem interferência de

o também não fica claro qual o espaço

social de fato.

es na região não elimina o fato da

e e o seu tratamento deve ser prioritário.

é discutido sobre ele, dando ênfase aos

-
•

Eletronuclear investir na região o

contrapartida justa e traz be e'
propiciando uma percepção o

Entendemos que a percepção a

e
a própria empresa relata: "para a

a i as estão instaladas representa uma

a a comunidade e para ela própria,

5 a presença pelo público externo".

e a e eve ser justa e não manipulada pelos

benefícios que projetos possam aze
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6.2 LIMITAÇOES

"

so de informações publicadas pela

eresse dela que seja publicado. Seria

o a informações internas, o que não

Uma das limitações deste a

própria empresa, ou seja, daqui o
mais enriquecedor para esta pes ·

foi possível.

6.3 PROPOSIÇOES iPA OS

A partir da confecção des e

uma pesquisa da percepção a c·

-se interessante a ideia de propor

ca dos projetos que a Eletronuclear

mantém.
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