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“Não deixe as frustrações dominarem você, domine-as. Faça dos erros uma oportunidade 

para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos.” 

Augusto Cury 
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RESUMO 

 
A preocupação com o desempenho sustentável nas organizações está crescendo cada 

vez mais. As organizações precisam manter suas ações e resultados de uma forma transparente, 

com indicadores que demonstrem o desempenho em relação as outras organizações. A Global 

Reporting Initiative - GRI possui diretrizes para o desenvolvimento de um Relatório de 

Sustentabilidade que abrange as dimensões econômica, ambiental e social. Com suplementos 

setoriais, ou seja, indicadores complementares, específicos às atividades desenvolvidas para 

cada tipo de organização. É através dos suplementos setoriais que se obtém um melhor e mais 

amplo relato de desempenho frente à sustentabilidade, mas infelizmente os setores da educação, 

ainda não possuem. Na procura de uma estrutura de indicadores voltados para uma instituição 

de ensino, realizou-se um estudo de caso no Instituto de Educação Tapejarense, Fat – Faculdade 

e Escola, onde o objeto de estudo realizou-se a partir das diretrizes da Global Reporting 

Initiative. Portanto, o estudo de caso, tem por finalidade construir, identificar e avaliar os 

indicadores suplementares para instituição de ensino. Foi elaborado ferramentas de pesquisa, 

as quais possibilitarão a realização de entrevistas aos principais gestores e coordenadores da 

instituição, além de uma ampla análise documental. 

Este estudo caracteriza-se quanto aos seus objetivos de forma exploratório e descritiva, 

quanto a natureza pesquisa se desenvolveu de forma teórica e pratica, e quanto ao 

tratamento de dado se deu de forma qualitativa, pois os dados estão retratados através de 

quadros e tabelas, ressaltando a importância da qualidade das informações coletadas O 

procedimento utilizado para realização deste estudo classifica-se como estudo bibliográfico e 

estudo de caso, pois trata especificamente de uma instituição de ensino, buscando analisar 

dados coletados, através de entrevista e pesquisa documental, estão de acordo com as 

diretrizes GRI. 

Mediante a análise dos resultados, observa-se que o modelo de Relatório de 

Sustentabilidade da GRI, requer ajustes, como podemos averiguar, 43% dos indicadores 

foram mantidos e 42% excluídos, mostrando que há necessidade de adequação e 

complementação de acordo com as atividades desenvolvidas pela IE. 

 

 
Palavras-chave: Relatórios de sustentabilidade, Global Reporting Initiative, Instituições de 

ensino. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido sobre relatórios de sustentabilidade, aplicados em uma 

instituição de ensino nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), a elaboração dos 

relatórios ajuda a identificar os impactos das operações da organização sobre o meio ambiente, 

a economia e a sociedade. 

As Instituições de Ensino (IE) assumem um importante papel no desenvolvimento 

sustentável. A pesquisa foi desenvolvida em uma IE, no município de Tapejara- RS, os dados 

analisados foram de janeiro a junho de 2019, com foco em relatórios de sustentabilidade, 

visando apontar indicadores da GRI condizentes as atividades da IE, e avaliar se realiza ou não, 

e/ou de que forma as ações descritas na GRI para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 

são desenvolvidas. 

O trabalho teve por objetivo geral da pesquisa a construção indicadores e analisar se os 

dados coletados na instituição de ensino estão de acordo com as diretrizes GRI. Os objetivos 

específicos se dividem em: coletar dados referente a instituição de ensino e construir 

indicadores; organizar os indicadores nas diretrizes GRI e identificar de quais ações 

relacionadas a sustentabilidade são desenvolvidas pela IE. 

Por fim, esta pesquisa se justifica à medida que as IEs precisam realizar trabalhos 

voltados a sociedade, pois é de grande importância para a comunidade escolar e acadêmica ter 

resultados benéficos em relação a sustentabilidade como um todo. Os resultados obtidos, 

através deste estudo de caso contribuirão de forma significativa para uma possível publicação 

de Relatórios de Sustentabilidade da Instituição. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

A partir da década de 1960, as ações de responsabilidade social das empresas em 

decorrência de profundas transformações que ocorreram no âmbito da sociedade passam a 

afetar o ambiente dos negócios, com o interesse das empresas pelos direitos, a igualdade, a 

proteção ao meio ambiente, a segurança e a saúde dos trabalhadores (BUCHHOLZ; 

ROSENTHAL, 2001). 

As diretrizes da GRI, na elaboração dos relatórios ajudam a identificar os impactos das 

operações da organização sobre o meio ambiente, a economia e a sociedade, são 

universalmente aplicáveis a empresas de todos os tamanhos, tipos e setores do mercado, e foram 

reestruturadas em um conjunto de padrões no final de 2016 (GRI, 2019). 

O setor de educação não possui Suplemento Setorial com indicadores específicos, 

portanto, tem-se a necessidade de uma estrutura de indicadores que propicie uma estruturação 

simplificada e ampla de um Relatório de Sustentabilidade para IES (KRAEMER, 2004). 

Por meio destes argumentos, a pesquisa propõe-se a responder a seguinte questão: 

Quais indicadores do modelo GRI são possíveis de ser acompanhados pela FAT e como 

esses podem ser apresentados para fins de acompanhamento das atividades desenvolvidas? 

 
1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

As Instituições de Ensino (IE) assumem um importante papel no desenvolvimento 

sustentável. Sendo instituições de ensino, é preciso ultrapassarem o limite de ensinar e formar 

profissionais, precisam ir além disso, envolver-se no contexto da sociedade como um todo, 

precisa-se formar pessoas conscientes da necessidade da sustentabilidade ambiental. 

A pesquisa foi desenvolvida na FAT- Faculdade e Escola, no município de Tapejara- 

RS, os dados analisados são de janeiro a junho de 2019, com foco em relatórios de 

sustentabilidade. Visou apontar indicadores da GRI condizentes as atividades da IE, e avaliar 

se realiza ou não, e/ou de que forma as ações descritas na GRI para a elaboração do Relatório 

de Sustentabilidade são desenvolvidas. 

Neste trabalho de pesquisa foi utilizado os mesmos aspectos que compõe a estrutura do 

relatório de sustentabilidade da GRI: o aspecto econômico, o ambiental e o social. Os demais 

aspectos de sustentabilidade retratados por outros autores não foram incluídos neste trabalho de 

pesquisa. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em verificar quais indicadores do modelo GRI 

podem ser implatados na FAT e como esses podem serrem acompanhados pela Instituição de 

ensino. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Coletar dados referente a instituição de ensino e construir indicadores; 

b) Organizar os indicadores nas diretrizes GRI; 

c) Verificar quais indicadores a IE possui e quais não possui; 

d) Identificar de quais ações relacionadas a sustentabilidade são desenvolvidas pela IE. 

 

 

 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A preocupação com a sustentabilidade e ações ambientais vem ganhando espaço 

crescente na sociedade, assim como nas Instituições de Ensino (escolas particulares e de ensino 

superior), principalmente nas grandes universidades, pois é preciso adaptar-se com as mudanças 

ocorridas no ambiente de negociação. 

Implantar indicadores de sustentabilidade em IE, torna-se possível contribuir de fato 

para que haja envolvimento de toda a comunidade acadêmica nas ações sociais, pois as IE atuam 

como influenciadoras no desenvolvimento da sociedade com ensino, pesquisa e/ou ações 

socioambientais. Por tanto é de grande importância realizar práticas voltadas à sustentabilidade. 

Todo este processo inclui desde a estruturação do relatório com seus indicadores específicos da 

sua atividade até a adesão de um modo mais claro em relação a missão da instituição. 

Após uma avaliação com esses instrumentos de sustentabilidade, os pontos positivos 

ressaltados com a pesquisa na IE, poderão servir de base para a implementação de relatórios de 

sustentabilidade na Fat-Faculdade e Escola. 

Finalmente, esta pesquisa se justifica à medida que as IEs precisam realizar trabalhos 

voltados à sociedade, pois é de grande importância para a comunidade escolar e acadêmica ter 
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resultados benéficos em relação a sustentabilidade como um todo. Os resultados obtidos, 

através deste estudo de caso contribuirá de forma significativa para uma possível publicação de 

Relatórios de Sustentabilidade da Instituição. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. SUSTENTABILIDADE 

 

Para Thomas e Callan (2012) o grande desafio de hoje é obter prosperidade econômica 

fazendo com que os recursos naturais e o meio ambiente sejam poupados, para que haja 

desenvolvimento sustentável são necessárias mudanças fundamentais no modo como a 

sociedade toma as decisões de mercado. 

Bresser-Pereira (2010) relata que o problema de desenvolvimento sustentável é um 

grande desafio e também existe o problema de aquecimento global e o da proteção do ambiente. 

O autor afirma que existem cinco amplos objetivos políticos: o primeiro que veio da 

Antiguidade sendo da segurança e da paz, após a liberdade e o liberalismo; desenvolvimento 

econômico e o nacionalismo; a justiça social e o socialismo e, por fim, a proteção do meio 

ambiente e o ambientalismo. 

Bresser-Pereira (2010, p. 256, grifos do autor) afirma que a economia e a ecologia 

podem ser ajustadas: 

 
Temos que caminhar para compatibilizar o desenvolvimento econômico, a melhoria 

dos padrões materiais de vida, com a sustentabilidade do ambiente. Acho que isso é 

possível, mas implica num processo de cooperação muito grande, e enquanto o mundo 

estiver dividido em Estados-Nações será complicado. A rigor, esse problema é o 

primeiro fato a exigir um Estado mundial. É por isso que s discussões se dão nas 

reuniões da ONU, onde há condições de elaborar tratados globais que tenham algum 

enforcement, alguma capacidade de execução. 

 
 

Segundo Bellen (2005), o conceito de sustentabilidade é resultado de um longo processo 

histórico de conscientização da consciência humana mediante ao desenvolvimento acelerado 

em contraste com os muitos desastres ambientais. 

Outro conceito que pode ser destacado é o da primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland (WCED...,1987, p. 12), que explica: “[...] é o desenvolvimento que procura 
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satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

Em 1987 surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável: desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem duas próprias necessidades, no documento intitulado “Nosso futuro comum”, 

sendo definido de acordo com a CMMAD (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento) (WCED, 1987). Para Sachs (1993) é um desenvolvimento que melhora a 

qualidade de vidas das pessoas, e respeita os limites e a cargas do ecossistema, obedecendo 

simultaneamente o equilíbrio social, prudência ecológica e a eficiência econômica. 

Para Barbieri (2011, p, 32), “considerando que o conceito de desenvolvimento 

sustentável sugere um legado permanente de uma geração a outra, para que todos possam prover 

suas necessidades[...] a qualidade daquilo que é sustentável”. Ainda segundo Barbieri  (2011, 

p, 32), ainda ressalva que “o conceito tradicional de sustentabilidade tem sua origem nas 

Ciências Biológicas e aplica-se aos recursos renováveis, principalmente os que podem se 

exaurir pela exploração descontrolada[...]”. 

Mas sustentabilidade não pode ser limitada apenas aos recursos naturais e de capitais, 

de acordo com Sachs (1993, p. 24-27), é necessário considerar simultaneamente as seguintes 

dimensões: 

 
(1) sustentabilidade social, com o objetivo de melhorar substancialmente os 

direitos e as condições de vida das populações e reduzir as distancias entre os padrões 

de vida dos grupos sociais; (2) sustentabilidade econômica, viabilizada por uma 

alocação e gestão eficiente dos recursos, avaliada muito mais sob critérios 

macrossociais do micro empresarial e por fluxos regulares de investimentos públicos 

e privados; (3) sustentabilidade ecológica, envolvendo medidas para reduzir o 

consumo de recursos e produção de resíduos, medidas para intensificar as pesquisas e 

a introdução de tecnologias limpas e poupadoras de recursos e para definir regras que 

permitam uma adequada proteção ambiental; (4) sustentabilidade espacial, 

contemplando uma configuração ,mais equilibrada da questão rural-urbana e uma 

melhor distribuição de território, envolvendo, entre outras preocupações, a 
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concentração excessiva das áreas metropolitanas; (5) sustentabilidade cultural, para 

se buscar concepções endógenas de desenvolvimento que respeitem as peculiaridades 

de cada ecossistema e de cada cultura e local. 

 
 

Para Leff (2012, p.19-20), “o discurso da sustentabilidade leva, portanto, a lutar por um 

crescimento sustentado, sem uma justificação rigorosa da capacidade do sistema econômico de 

internalizar as condições ecológicas e sociais deste processo.” Ainda conforme o autor citado, 

sustentabilidade possui dois significados: em castelhano se traduz como sustentable, que é a 

internalização das condições do ecossistema de suporte do processo econômico, o outro que 

traduz a durabilidade do próprio processo econômico. 

Portanto, compreende-se por sustentabilidade, ações ou atividades que visam suprir as 

necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, assim sendo a sustentabilidade 

está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável, usufruindo de recursos naturais de uma 

forma totalmente inteligente. 

 

 

2.1.1 Sustentabilidade nas organizações 

 

A sustentabilidade é um tema que abrange grandes proporções, pois aborda a questão 

da reutilização dos recursos, energia renovável e de tudo que não provoque a extinção dos 

mesmos. Portanto, é possível entender, com base em Oliveira (2002), que após muitas décadas 

na busca de como possibilitar aumentar o desenvolvimento econômico, está se observando que 

este por si só não é satisfatória. No século XXI se pressupõe cada vez mais em como a 

humanidade está sendo afetada pelo crescimento, ou seja, se os acréscimos positivos no produto 

e na renda total estão sendo utilizados ou direcionados para gerar o desenvolvimento 

humanitário. 

A sustentabilidade está diretamente ligada ao desenvolvimento dos países. Em função 

disso Oliveira (2002), diz que o desenvolvimento numa abordagem mais ampla relata o 

crescimento econômico acompanhado de uma melhoria na qualidade de vida de um país além 

de uma melhoria nos indicadores de bem-estar econômico e social. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável surgiu em 1987, com a publicação do 

documento Nosso Futuro Comum elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Assim, desenvolvimento Sustentável pode ser interpretado como 

o desenvolvimento que garante o atendimento das necessidades do presente sem afetar a 

capacidade das gerações futuras de atender suas necessidades. De acordo com Oliveira (2002, 
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p. 42) “A preocupação em preservar o ambiente foi gerada pela necessidade de oferecer a 

população futura as mesmas condições e recursos naturais de que dispomos”. 

Segundo Oliveira (2002, p. 43) “a história do pensamento sobre desenvolvimento 

sustentável está diretamente ligada à história do pensamento ambiental”. As primeiras 

discussões sobre o assunto abrangeram diferentes ideias entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvimento. Segundo Pereira (2009 p. 121): 

 
Os países desenvolvidos queriam limitar o desenvolvimento econômico dos países em 

desenvolvimento, alertando para a exploração excessiva dos recursos naturais, 

mostrando-se favoráveis a restrições ao modelo que utilizavam. Os países em 

desenvolvimento, como resposta, afirmaram que as grandes potências queriam conter 

a expansão do seu parque industrial, destacaram a pobreza como a maior poluição e 

defenderam o desenvolvimento a qualquer custo. 

 
O termo “desenvolvimento sustentável” segundo Barbosa (2008) surgiu a partir de 

estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as variações climáticas, como uma 

resposta para a sociedade diante da crise social e ambiental pela qual o mundo passava após a 

segunda metade do século XX. 

Portanto, Oliveira (2002) relata que a sociedade passou a se preocupar, em ver como o 

desenvolvimento econômico, afeta a qualidade de vida da humanidade. Há pouco tempo, os 

países e regiões eram divididos entre ricos e pobres, com base apenas no seu Produto Interno 

Bruto, sem ao menos averiguar a qualidade de vida das pessoas. 

Conforme Mota, (2014), nos dias atuais é fundamental que as organizações adotem 

praticas gerencias que possam beneficiar os negócios, assim como, os aspectos sociais e 

ambientais. O autor ainda ressalta que as empresas são organismos com responsabilidades que 

vão além do cumprimento das normas legais, ou seja, organizações que exercem práticas de 

cidadania corporativa com responsabilidade social e desenvolvimento local. 

Mota, (2014, p. 05) explica que: 

 

Essa responsabilidade de caráter social e ambiental vem ganhando uma importância 

determinante no panorama estratégico-competitivo dos setores produtivos brasileiros, 

realidade que vem conduzindo as organizações para a consolidação de um novo 

paradigma, onde a participação efetiva na construção de vínculos e iniciativas nas 

comunidades, que sofrem influência direta do empreendimento, torna-se um elemento 

fundamental para a conquista de elementos positivos para a imagem empresarial. 

 
Zambon e Ricco (2011), afirmam que o desenvolvimento sustentável nas organizações 

ainda é um processo que está em formação, eles falam sobre o conceito e a prática da 
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sustentabilidade no setor privado a partir das áreas fundamentais: a responsabilidade social 

empresarial e a eco eficiência. 

Azevedo (2006, p.78) apresenta a diferença entre a sustentabilidade no setor empresarial 

e a eco eficiência: 

 
Na verdade, o grande diferencial do conceito de sustentabilidade no meio empresarial 

é associar a questão do eco eficiência com a noção de responsabilidade social 

corporativa. A empresa considerada sustentável é aquela que procura considerar em 

suas ações as dimensões econômica, social e ambiental. Em outras palavras, a empresa 

continua visando o lucro, seu objetivo primordial, só que passa a considerar o impacto 

de suas atividades no meio ambiente procurando amenizá-las de maneira eficiente, 

desempenhando ao mesmo tempo ações de cunho social, seja em benefício de seus 

funcionários ou da comunidade. 

 
No que se refere a responsabilidade social nas organizações na visão de Zambon e Ricco 

(2011, p. 05) “[...] considere em todo o seu negócio os interesses e as necessidades de todos os 

públicos afetados diretamente ou indiretamente – pela atividade empresarial. Isso exige da 

empresa consciência e uma nova postura voltada para além das questões econômicas”. 

Zambon e Ricco (2011, p. 05) dizem que “Ser eco eficiente é oferecer bens e serviços 

que satisfaçam as necessidades, gerando impactos ecológicos sempre menores e capazes de 

serem absorvidos pela natureza”. Num futuro mais próximo, segundo os autores, o cenário de 

eco eficiência pode se tornar condição essencial para que as empresas sobrevivam em um 

mercado competitivo e altamente sustentável. 

As organizações que adotam essa causa têm como preocupação o uso consciente de 

seus recursos, que tragam uma melhoraria na qualidade de vida dos seus colaboradores, assim 

como de toda a sociedade. Deste modo, conforme Zambon e Ricco (2011, p. 04), “Investir em 

sustentabilidade empresarial é, além de um comportamento ético e altruísta, uma maneira de, 

indiretamente, contribuir para a perenidade dos negócios, beneficiando no fim, a própria 

atividade empresarial”. 

Pode-se afirmar com base em Santos (2014) que a sobrevivência da organização está 

intensamente conectada ao conceito de desenvolvimento sustentável, pois a sociedade não 

aceita os abusos ao meio ambiente como aquelas causadas nas décadas passadas por 

organizações que não tinham essa responsabilidade. 

 
2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUAS DIMENSÕES 

 

Conforme Van Bellen (2004) o conceito de desenvolvimento sustentável se expandiu 

rapidamente dentre a sociedade se tornando cada vez mais importante e fazendo com que 
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houvesse uma discussão acerca do seu real significado teórico e prático. Van Bellen (2004, p. 

69), assegura que “As ideias do eco desenvolvimento e o conceito de sustentabilidade 

acrescentaram ao conceito de desenvolvimento algumas dimensões que não eram normalmente 

observadas quando se pretendia avaliar este processo”. 

Para May, Lustosa e Vinha (2003) desenvolvimento sustentável é um conceito 

normativo que nasceu com o nome de eco desenvolvimento, no início da década de 1970. 

Aparecendo através de um grande número de polêmicas sobre as relações entre: crescimento 

econômico versus meio ambiente. 

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, foi realizada em 

Estocolmo no ano de 1972, na capital da Suécia, sendo de suma importância, a mesma ocorreu 

entre os dias 5 a 16 de junho, sendo então a primeira ação mundial em tentar organizar as 

relações entre o homem e o meio ambiente. 

Nessa Conferência, conforme Le Prestre apud Passos (2009, p.08) foram quatro os 

principais fatores que motivaram a decisão de realizar uma conferência mundial sobre a 

proteção do meio ambiente. 

 
Primeiro: o aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram 

inúmeras preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da quantidade 

e da qualidade das águas disponíveis; Segundo: o aumento da publicidade dos 

problemas ambientais, causado especialmente pela ocorrência de certas catástrofes, 

eis que seus efeitos foram visíveis (o desaparecimento de territórios selvagens, a 

modificação das paisagens e acidentes como as marés negras são exemplos de eventos 

que mobilizaram o público); Terceiro: o crescimento econômico acelerado, gerador 

de uma profunda transformação das sociedades e de seus modos de vida, 

especialmente pelo êxodo rural, e de regulamentações criadas e introduzidas sem 

preocupação suficiente com suas consequências em longo prazo; Quarto: inúmeros 

outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cientistas e pelo governo 

sueco, considerados de maior importância, afinal, não podiam ser resolvidos de outra 

forma que não a cooperação internacional. São exemplos destes problemas as chuvas 

ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de metais pesados e de pesticidas 

que impregnavam peixes e aves. 

 

 
Após a Conferência de Estocolmo, Romeiro (2011) relata que as reações iniciais da 

ONU juntamente com os eco desenvolvimentistas, foram de proteger também a necessidade do 

crescimento econômico para os países pobres, pois a pobreza foi considerada um dos principais 

motivos dos problemas ambientais. 

De acordo com Jacobi (2003), em 1987 ocorreu à divulgação do Relatório de 

Brundtland, conhecido também como Nosso Futuro Comum, havendo um reforço entre as 
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relações econômicas, tecnológicas, sociais e políticas, concretizada através da geração atual e 

futura. 

Segundo Cavalcanti (1998), o Relatório define ou descreve o nível do consumo mínimo, 

partindo das necessidades básicas, mas é omisso na discussão detalhada do nível máximo de 

consumo nos países industrializados. 

A grande discussão sobre o meio ambiente surgiu a partir da ECO 92, realizada 20 anos 

após a primeira conferência em Estocolmo, realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, 

com o propósito de debater medidas para conseguir amenizar a degradação ambiental e garantir 

a existência há outras gerações. Ao todo foram 180 países participantes, de acordo com Floriano 

(2004, p. 05), “[...] foi criado o maior programa de planejamento ambiental que já se imaginou: 

a AGENDA 21: que previa um planejamento em cascata do nível global, para o nacional, 

regional (estadual), até o nível local (ou municipal)”. 

Nesse sentido Siena, Costa e Oliveira (2007) afirmam que a Conferência sobre 

Desenvolvimento e Ambiente (Rio-92) originou informações de grande importância para lidar 

com crise ambiental como a Agenda 21 e Desertificação. Os autores dizem que o maior legado 

dessa Conferência foi a transmissão do conceito de desenvolvimento sustentável para mundo 

todo. 

Em 2002, foi realizada a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que pode 

ser conhecida como Rio+10, em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo Beskow e Mattei 

(2012, p. 04) “[...] teve como objetivo central analisar e avaliar os possíveis avanços ocorridos 

nos compromissos firmados durante a Rio-92”. 

Dentre as conquistas relatadas na Rio+10, está um plano confirmando o compromisso 

de implementar toda a Agenda 21; Fortalecimento da noção de desenvolvimento sustentável e 

as relações entre o uso de recursos, a pobreza e o meio ambiente. Além do estabelecimento de 

mais de 300 iniciativas de parcerias para complementar as ações governamentais visando 

alcançar o desenvolvimento sustentável (THOMAS; CALLAN, 2012). 

A “Rio +20” conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDS), o maior evento realizado pelas Nações Unidas. Ocorreu no Rio de 

Janeiro em 2012, vinte anos após a ECO 92, por isso foi chamada de “Rio+20”. Uma 

conferência que tratou sobre os temas de ecologia e meio ambiente, onde o principal objetivo 

foi discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. 
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Nesse sentido Beskow e Mattei (2012, p. 05) 

 
 

Em termos específicos, em Setembro de 2009 a ONU definiu os seguintes objetivos 

da Conferência Rio+20: a) assegurar um comprometimento político renovado para o 

desenvolvimento sustentável; b) avaliar o progresso obtido até o momento, analisando 

as lacunas existentes na implementação das metas e objetivos definidos nos diversos 

encontros mundiais sobre desenvolvimento sustentável; c) abordar os novos desafios 

e temas emergentes, merecendo destaque as questões relativas à economia verde e à 

governança internacional. 

 
O desenvolvimento sustentável, está sendo muito discutido atualmente, por várias 

instituições no mundo, sofreu mudanças positivas no passar dos anos. Fez com que, a 

sustentabilidade se englobasse a responsabilidade social, aparecendo um contexto muito mais 

compreensivo e desafiador. Com isso, novos desafios foram propostos aos empresários para em 

relação ao desenvolvimento sustentável. Para Souza, (2006, p. 8). 

 
Muito tem sido falado e discutido sobre o tema Responsabilidade socioambiental. 

Entretanto, esse não é um tema tão recente. Desde a Era da Sociedade Industrial já se 

falava em Responsabilidade Social, apesar de o conceito, àquela época, ser bastante 

simplista, já que a responsabilidade social da empresa se resumia a geração de lucros 

e empregos para a sociedade. Critérios mais abrangentes como meio ambiente e 

desenvolvimento humano não eram questões relevantes. As ações sociais deveriam 

ser exercidas pelo Estado, enquanto as empresas deveriam perseguir a maximização 

dos lucros, a geração de empregos e o pagamento de impostos ao governo. Essa visão 

perdurou até as décadas de 70 e 80. 

 
Para Oliveira (2002), o desenvolvimento deve ser enfrentado como um método 

complexo de variações e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, 

humana e social. O autor afirma que o Desenvolvimento nada mais é que o crescimento com 

aumentos positivos no produto e na renda, modificado para atender as necessidades do ser 

humano, como saúde, educação, habitação, transporte, entre outros. 

Jacobi (2003, p. 196) descreve que “A noção de Sustentabilidade implica, portanto, uma 

inter-relação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura 

com o atual padrão de desenvolvimento”. 

Nesse contexto, entende-se que o desenvolvimento sustentável perpassa pela 

responsabilidade dos governos chegando nas organizações empresariais, com objetivo de gerar 

lucro sustentável e contribuindo com a qualidade de vida das pessoas, para tanto, tem-se 

desenvolvido modelos de relatórios que possibilitem gerar informações de como e quanto as 

empresas vem contribuindo com o desenvolvimento sustentável. 

 
2.3 RELATORIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Neste tópico será apresentado os modelos mais conhecidos de relatórios de 

sustentabilidade os quais são GRI, Balanço Social, ISO 26000, ISO 14000 e o modelo Ethos. 
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Para esse estudo, será utilizado o Modelo GRI, o qual será adaptado na unidade de estudo. 

 
2.3.1- Global Reporting Iniatiative - GRI 

 

Segundo a GRI suas diretrizes auxiliam empresas e governos do mundo todo a entender 

e comunicar seu impacto em questões críticas da sustentabilidade, como mudança climática, 

direitos humanos, governanças e bem-estar social, criando assim ações providas de benefícios 

sociais, ambientais e econômicos para todos. Os Padrões de Relatórios de Sustentabilidade da 

GRI são desenvolvidos conforme a necessidade das partes interessadas e baseada no interesse 

público (GRI, 2019). 

Conforme a GRI, trata-se de uma organização internacional independente, sem fins 

lucrativos, sediada em Amsterdã, na Holanda, possui centros regionais no Brasil, China, 

Colômbia, Índia, África do Sul e Estados Unidos. Os relatórios da GRI são produzidos em mais 

de 100 países. Essa organização possui um produto principal que são os Padrões de Relatórios 

de Sustentabilidade, considerados um bem público gratuito. O desenvolvimento desses Padrões 

é contínuo desde 1997, quando surgiu a organização GRI, e sempre relatando da melhor forma 

possível as questões econômicas, sócias e ambientais. Além de desenvolver os padrões, também 

se trabalha a implementação dos mesmos. A GRI (2019), destaca em seu site que a sua missão 

é: “Capacitar decisões que criem benefícios sociais, ambientais e econômicos para todos”. 
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Ainda segundo a GRI os seus padrões estão entre os mais procurados padrões globais 

de sustentabilidade, procurados pelo mundo todo. Essa pratica de divulgar relatórios de 

sustentabilidade requer o máximo de responsabilidade, pois ajuda identificar e estudar os riscos 

e visualizarem novas oportunidades. Todas as empresas sejam públicas ou privadas, grandes ou 

pequenas podem buscar o apoio através dos relatórios dentro das Normas da GRI, pois, ao 

mesmo tempo que trazem melhorias para o meio ambiente, se tem crescimento econômico, 

melhoramento das relações entre as partes interessadas, assim como, a empresa consegue mais 

confiança e aumento da sua reputação. 

A GRI trabalha em quatro áreas de foco, para cumprir sua missão, que são: 

 
1. Criar padrões  e  orientação  para  promover  o  desenvolvimento  

sustentável: Fornecer liderança de mercado a divulgações consistentes de 

sustentabilidade, incluindo o envolvimento de partes interessadas em questões de 

sustentabilidade emergentes. 

2. Harmonizar o cenário de sustentabilidade: Tornar a GRI o centro central de 

estruturas e iniciativas de relatórios de sustentabilidade e selecionar oportunidades de 

colaboração e parceria que atendam à visão e à missão da GRI. 

3. Liderar relatórios de sustentabilidade eficientes e eficazes: Melhorar a 

qualidade das divulgações feitas usando os Padrões GRI, reduzindo a carga de 

relatórios e explorando processos de relatórios que auxiliem na tomada de decisões. 

4. Impulsionar o uso eficaz de informações de sustentabilidade para melhorar o 

desempenho: Trabalhar com formuladores de políticas, bolsas de valores, 

reguladores e investidores para impulsionar a transparência e possibilitar um relatório 

eficaz. (GRI, 2019). 

 

Conforme Pasinato (2013, p 35)., ela adaptou os indicadores de desempenho da versão G 

3.1 em 3 (três) dimensões, totalizando 37 (trinta e sete) aspectos trabalhados, com 55 

(cinquenta e cinco) indicadores essenciais e 29 (vinte e nove) adicionais, totalizando 84 

(oitenta e quatro) indicadores, como mostra o quadro 1. 
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Quadro 1- Panorama dos indicadores da G3.1 da GRI 

 
Dimensão Aspectos 

Indicadores 

essenciais 

Indicadores 

adicionais 

Essenciais e 

Adicionais 

Total 

de 
indicado 

res 

 

ECONÔMICO 

Desempenho econômico 4 - 
7 essenciais 
2 adicionais 

 

9 Presença no mercado 2 1 

Impactos econômicos indiretos 1 1 

 

 

 

AMBIENTAL 

Materiais 2 -  

 
 

17 essenciais 

13 adicionais 

 

 

 

30 

Energia 2 3 

Água 1 2 

Biodiversidade 2 3 

Emissões, efluentes e resíduos 7 3 

Produtos e serviços 2 - 

Conformidade 1 - 

Transporte - 1 

Geral - 1 

S
O

C
IA

L
 

 
Práticas 

Trabalhistas e 

Trabalho Decente 

Emprego 3 1  
 

10 essenciais 

5 adicionais 

 

 
15 

Relação entre trabalhadores e governança 2 - 

Saúde e segurança 2 2 

Treinamento e educação 1 2 

Diversidade e igualdade de oportunidades 1 - 

Igual remuneração para mulheres e homens 1 - 

 

 

 

Direitos 

Humanos 

Práticas investimento e processos de compra 3 -  

 

 

9 essenciais 

2 adicionais 

 

 

 

 
11 

Não-discriminação 1 - 

Liberdade de associação e negociação 
coletiva 

1 - 

Trabalho infantil 1 - 

Trabalho forçado ou análogo ao escravo 1 - 

Práticas de segurança - 1 

Direitos indígenas - 1 

Avaliação 1 - 

Remediação 1 - 

 
 

Sociedade 

Comunidades locais 3 -  
8 essenciais 

2 adicionais 

 
 

10 

Corrupção 3 - 

Políticas públicas 1 1 

Concorrência desleal - 1 

Conformidade 1 - 

 
Responsabilidade 

pelo Produto 

Saúde e segurança do cliente 1 1  
4 essenciais 

5 adicionais 

 
 

9 

Rotulagem de produtos e serviços 1 2 

Comunicações de marketing 1 1 

Privacidade do cliente - 1 

Conformidade 1 - 

 37 aspectos 55 essenciais 29 adicionais  84 
indicadores 

Fonte: Pasinato (2013, p 35). 

 

 

As Diretrizes podem ser utilizadas para elaboração de um relatorio de sustentabilidade 

(RS) da GRI por qualquer organização, com a finalidade de adaptar a abordagem proposta à 

realidade das organizações. O setor de educação, mais especificamente as Instituições de 

Ensino, ainda não possui um Suplemento Setorial específico. 

O RS da GRI possui duas fases, a primeira reúne os princípios da definição e orientações 

(escopo, qualidade e limite do relatório). Na segunda, estão os elementos que estruturam o 

relatório, ou seja, a apresentação do perfil da empresa, forma de gestão e os indicadores 

(econômicos, ambientais, sociais). 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da GRI é promover o desenvolvimento 

inclusivo e o crescimento sustentável, verde e econômico, capacitando os tomadores de decisão 
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por meio de nossos padrões de sustentabilidade e da rede de múltiplas partes interessadas. A 

Contribuição da GRI para o Desenvolvimento Sustentável 2016-2020 ilustra como a GRI irá 

traçar esse caminho nos próximos cinco anos, seguindo estes quatro objetivos principais: 

• Política de desenvolvimento sustentável: a GRI permitirá e fortalecerá políticas 

locais e internacionais em torno do desenvolvimento sustentável e relatórios de 

sustentabilidade. 

• Aumentar e melhorar os relatórios nos países em desenvolvimento: A GRI 

trabalhará para tornar os relatórios relevantes para todas as partes interessadas, em 

particular nos países em desenvolvimento, incluindo aqueles que não são atendidos, 

como pequenas e médias empresas, líderes comunitários e grupos de defesa. 

• Capacitação Transformativa: A GRI continuará a capacitar instituições, 

empresas, governos e comunidades para que tenham mais consciência da 

responsabilidade corporativa, buscando novas parcerias, compromissos e 

oportunidades de treinamento, além de capacitar os beneficiários e usuários previstos 

dos dados reportados. 

• Inovação em questões emergentes: a GRI fornecerá clareza e orientação sobre 

temas e questões emergentes para formuladores de políticas e corporações. 

 
 A GRI está bem posicionada como um centro de conhecimento global sobre política de 

relatórios de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Ele serve como um agente de 

conhecimento de políticas, fornecendo relevância política em vários temas globais. Nos 

próximos cinco anos, a GRI tem a ambição de contribuir e influenciar a prática corporativa e a 

política pública nos seguintes temas: 

 
• Direitos humanos 

• Das Alterações Climáticas 

• Boa governança e anticorrupção 

• PMEs 

• Facilitação do comércio e sustentabilidade 

• Mercados de capitais / reguladores do mercado 

• Igualdade de gênero 

 
 

 Com sua estratégia de desenvolvimento sustentável renovada e um plano de ação 

detalhado cobrindo todos os quatro objetivos acima, a GRI pretende estabelecer as bases para 

uma mudança mais ampla e transformacional, resultando em uma economia global mais 

inclusiva, sustentável e verde. 
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2.3.1.1 Benefícios do relatório de sustentabilidade segundo a GRI 

 

Os relatórios de sustentabilidade eles devem serem eficaz, beneficiar toas as empresas 

internamente e externamente, o processo se realiza através da coleta de dados, comunicação e 

respostas. 

Quadro 2 - Benefícios da GRI. 

 
Benefícios Internos Benefícios Externos 

Maior compreensão de riscos e oportunidades;  

Reverter impactos ambientais, sócias e de 

governanças negativos; 

Enfatizar a ligação entre desempenho financeiro e não 

financeiro; 

Influenciar a estratégia e a política de gestão de longo 

prazo e os planos de negócios; 

Demonstrar como a organização influencia e é 

influenciada pelas expectativas sobre o 

desenvolvimento sustentável. Simplifica processos, reduzindo custos e melhorando 

a eficiência; 

Benchmarking e avaliação do desempenho de 

sustentabilidade com relação a leis, normas, códigos, 

padrões de desempenho e iniciativas voluntarias; 

 
Permitir que as partes interessadas externas 

compreendam o verdadeiro valor da organização e 

ativos tangíveis e intangíveis; Evitar ser implicado em falhas ambientais, sociais e de 

governança divulgadas; 

Comparar o desempenho internamente e entre 

organizações e setores. 

 
Melhorar a reputação e a fidelidade à marca; 

Fonte: Elaborada pelo autor com base na GRI (2019) 

 

Hoje, os relatórios que seguem as diretrizes GRI são considerados os mais completos, 

estando o modelo mundialmente difundido. A GRI foi criada com o objetivo de elevar as 

práticas de relatórios de sustentabilidade de empresas a um nível de qualidade equivalente ao 

dos relatórios financeiros. 

 

 
2.3.2. Balanço Social 

 

Balanço Social é um demonstrativo que apresenta todos os investimentos da 

organização no âmbito social, conforme Luca (1998, p.24) conceitua: “ O balanço social é um 

instrumento de medida que permite verificar a situação da empresa no campo social, registrar 

as realizações efetuadas neste campo, bem como avaliar a relação de resultado da empresa e da 

sociedade. ” 
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Para Kroetz (2000 p. 136): 

O balanço social representa a demonstração dos gastos e das influências (favoráveis 

e desfavoráveis) recebidas e transmitidas pelas entidades, na promoção humana, 

social e ecológica, e os efeitos dessa interação são dirigidos aos gestores, aos 

empregados e à comunidade, no espaço temporal passado/presente/futuro. 

 

Já para Silva e Freire (2001) “o balanço social, é uma forma das empresas apresentarem 

suas atividades em prol da sociedade, em forma de documentos”. Pode se perceber que, para a 

maioria dos autores, o balanço social, é um documento que apresenta informações tanto de 

caráter interno (colaboradores) como externo (sociedade). 

Pode se conceituar balanço social, através do projeto de Lei, apresentado pela Deputada 

Federal, Marta Suplicy em 1997 no congresso nacional, o PL. n° 3116/97 refere em seu 2º 

artigo: 

O balanço social é um instrumento pelo qual a empresa apresenta dados que permitam 

identificar o perfil da atuação social da empresa durante o ano, a qualidade de suas 

relações com os empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos 

empregados nos resultados econômicos da empresa e as possibilidades de 

desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua interação com a comunidade e 

sua relação com o meio ambiente (PL nº 3.116/97). 

 

Portanto balanço social, justifica-se sendo uma demonstração, que tem por objetivo 

apresentar todos e quaisquer investimentos realizados pela empresa em relação a seus 

colaboradores e a sociedade. 

Nos países europeus segundo Kroetz (2001, p.55), afirma que “a ideia de balanço social 

ganhou força com o espírito de solidariedade do bloco econômico em formação, tendo em vista 

que este enfatizava os aspectos de planejamento humano e social na empresa”. Mas Tinoco 

(2001) afirma que o marco na história do balanço social, foi na França em 1972 quando o 

primeiro balanço socioeconômico foi elaborado pela empresa Singer. 

 

No Brasil, conforme Silva e Freire (2001), o primeiro relatório social de uma empresa 

brasileira publicado foi no ano de 1984, pela empresa Nitrofertil, empresa estatal, do Estado da 

Bahia. O documento publicado apresentava às ações sociais realizadas e os processos 

participativos desenvolvidos na empresa durante um determinado período. O documento foi 

nomeado como: Balanço Social da Nitrofertil. Ainda, conforme a IBASE- Instituto Brasileiro 

de Análises Sócias e Econômicas em meados da mesma década foi realizado o Balanço Social 

do Sistema Telebrás, em 1992 o Banespa fez a publicação do BS (Balanço Social), integrando 

a lista das empresas pioneiras em BS no Brasil. 

O BS para Kroetz (2000), é uma ferramenta gerencial, pois possui dados qualitativos e 

quantitativos, sobre a administração, sobre as suas relações com a entidade e com o meio 

ambiente, sendo que esses dados podem ser comparados de acordo com a necessidade de cada 

usuário, também é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões, além de trazer mais 
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transparências às ações sociais da empresa. 

Para Silva e Freire (2001 p.126-7): 

 

 
Para que o balanço social exerça seu papel de instrumento de gestão 

empresarial, é preciso que por meio dele seja possível medir e julgar fatos 

sociais 9 vinculados à empresa, tanto no seu interior (empresa x funcionários), 

como a sua volta (empresa x comunidade). Se é o balanço social que dá aos 

dirigentes, empregados, fornecedores, investidores, consumidores e ao Estado 

uma radiografia de como a empresa encara suas responsabilidades públicas e 

cidadãs, ele deve compor uma base de indicadores consistentes e que possam 

ser acompanhados ao longo dos anos. Portanto, se a forma de apresentação de 

informações for inteiramente livre, como tem sido a prática, torna-se difícil 

uma avaliação adequada da função social da empresa, já que ela tende a 

informar apenas o que lhe parece conveniente e, geralmente, sem dimensionar 

valores de gastos. Dessa forma, o balanço social confunde-se com uma mera 

peça de marketing. 

 

Conforme o anexo A, o modelo do BS nas normas da IBASE, possui 7 dimensões, 

totalizando 43 indicadores. 

 
2.3.3. ISO 26000 

 

A ISO é uma Organização Internacional de Normalização, com sede em Genebra, na 

Suíça. Foi criada em 1946 e tem como associados organismos de normalização de cerca de 160 

países (Inmetro, 2019), o seu objetivo é elaborar normas que conduzem boas práticas, que 

beneficiem o comércio e claramente que tragam conhecimento. 

Conforme o INMETRO (2019) no dia 08 de dezembro de 2010, foi publicada a ABNT 

NBR ISO 26000- Diretrizes sobre Responsabilidade Social, na versão português pela Fiesp, em 

São Paulo. Essa responsabilidade social se relata pela importância que as organizações possuem 

em englobarem ideias socioeconômicas em suas decisões e atividade, tanto na sociedade como 

no meio ambiente. Isso implica um comportamento ético e transparente que contribua para o 

desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja 

consistente com as normas internacionais de comportamento (Inmetro, s.d, s.p), sempre 

considerando os interesses de todas as partes interessadas. 

 Ainda conforme o Inmetro (2019) a ISO 26000:2010 ela possui diretrizes, não é uma 

norma obrigatória, seu uso é livre, e também não possui nenhum tipo de certificação. A 

primeira versão da norma foi publica em 1° de novembro de 2010, em Genebra na Suíça, no 

total foram 5 anos de trabalhos, contando com 450 especialistas de 99 países. Desde a sua 

publicação ela vem inovando, e conta com um grupo de acompanhamento de implementação 

da norma, além de acompanhar a implementação, o grupo tem por objetivo buscar as melhores 

práticas e identificar os pontos fracos da norma. 

 Ainda conforme o Inmetro (2019), a ISO 26000, contou com 200 observadores e 42 

organizações regionais e internacionais, exemplo a Organização Nacional do Trabalho e Pacto 
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Global da ONU (UM-Global Campact), foram trabalhadores, consumidores, indústria, governo, 

organizações não-governamentais e outros. 
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Quadro 3 - Estrutura e a visão geral da norma. 

 
ESTRUTURA VISÃO GERAL 

Escopo Define a abrangência da norma e os limites de sua aplicabilidade; 

Termos e definições Identifica e fornece a definição de termos chave de importância fundamental 

para a compreensão da responsabilidade social e o uso da norma; 

Compreensão da 

Responsabilidade Social 

Descreve os contextos históricos e contemporâneos relacionados ao tema e aos 

fatores e condições importantes que afetam sua natureza e pratica. Incluem 

orientações especificas para pequenas e medias empresas; 

Princípios d Identifica e explica o conjunto de princípios da RS; 

Reconhecimento da RS e 

engajamento das partes 

interessadas 

Fornece orientações sobre a relação entre uma organização, suas partes 

interessadas e a sociedade, sobre o reconhecimento dos temas e questões 

centrais de responsabilidade sobre a esfera de influência da organização; 

Orientações sobre temas 

centrais da RS 

Explica os temas centrais e as questões e expectativas a ele relacionados; 

Orientações sobre a 

integração da RS em toda a 

organização 

Fornece orientações de como colocar a responsabilidade social em pratica em 

uma organização; 

Anexo A Apresenta um cardápio de algumas iniciativas e ferramentas voluntarias 

relacionadas à RS, de caráter regional e internacional, identificadas à época; 

Anexo B Contém abreviaturas usadas na norma; 

Bibliografia Inclui referências a instrumentos internacionais de reconhecida autoridade e 

Normas ISO mencionadas como fonte no corpo da norma. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Inmetro (2019). 

 

O INMETRO (2019), ainda referência os 7 princípios da Responsabilidade Social, 

dispostos na ISO 2600, que são os seguintes: 

 

• Accountability: Ato de responsabilizar-se pelas consequências de suas ações e 

decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na economia e no meio 

ambiente, prestando contas aos órgãos de governança e demais partes interessadas 

declarando os seus erros e as medidas cabíveis para remediá-los. Obs.: Optou-se por 

não traduzir este termo, porém uma aproximação razoável seria responsabilização. 

• Transparência: Fornecer às partes interessadas de forma acessível, clara, 

compreensível e em prazos adequados todas as informações sobre os fatos que possam 

afetá-las. 

• Comportamento ético: Agir de modo aceito como correto pela sociedade - com 

base nos valores da honestidade, equidade e integridade, perante as pessoas e a 

natureza - e de forma consistente com as normas internacionais de comportamento. 

• Respeito pelos interesses das partes interessadas (Stakeholders): Ouvir, 

considerar e responder aos interesses das pessoas ou grupos que tenham um interesse 

nas atividades da organização ou por ela possam ser afetados. 

• Respeito pelo Estado de Direito: O ponto de partida mínimo da 

responsabilidade social é cumprir integralmente as leis do local onde está operando. 

• Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento: Adotar prescrições 

de tratados e acordos internacionais favoráveis à responsabilidade social, mesmo que 

não que não haja obrigação legal. 

• Direito aos humanos: Reconhecer a importância e a universalidade dos direitos 

humanos, cuidando para que as atividades da organização não os agridam direta ou 

indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e natural que requerem. 
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Ainda conforme o INMETRO (2019), a ISO 26000 ela trata dos 7 temas centrais, 

sendo que cada organização vai priorizar as suas ações, os temas serão apresentados a seguir: 
 

Quadro 4 - Os 7 temas centrais. 

 
TEMAS 

CENTRAIS 

SINTESSE 

 

 

Governança 

organizacional 

Trata de processos e estruturas de tomada de decisão, delegação de poder 

e controle. O tema é, ao mesmo tempo, algo sobre o qual a organização 

deve agir e uma forma de incorporar os princípios e práticas da 

responsabilidade 

social à sua forma de atuação cotidiana; 

 

 

Direitos 

humanos 

Inclui due dilligence, situações de risco para os DH; como evitar 

cumplicidade; resolução de queixas; discriminação e grupos vulneráveis; 

direito civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais; 

princípios e direitos 

fundamentais do trabalho. 

 

 

Praticas 

trabalhistas 

Refere-se tanto a emprego direto quanto ao terceirizado e ao trabalho 

autônomo. Inclui emprego e relações do trabalho; condições de trabalho e 

proteção social; diálogo social; saúde e segurança no trabalho; 

desenvolvimento 

humano e treinamento no local de trabalho; 

 
Meio ambiente 

Inclui prevenção da poluição; uso sustentável de recursos; mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas; proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade e restauração de 

habitats naturais; 

 
Praticas leais a 

operação 

Compreende práticas anticorrupção; envolvimento político responsável; 

concorrência leal; promoção da responsabilidade social na cadeia de valor 

e respeito aos 

direitos de propriedade; 

 

 

 

 
Questões dos 

consumidores 

Inclui marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas 

contratuais justas; Proteção à saúde e a segurança do consumidor; 

consumo sustentável; atendimento e suporte ao consumidor e solução de 

reclamações e controvérsias; proteção e privacidade dos dados do 

consumidor; acesso a serviços essenciais e 

educação e conscientização; 

 

 

Envolvimento e 

desenvolvimento 

Refere-se ao envolvimento da comunidade; educação e cultura; geração 

de emprego e capacitação; desenvolvimento tecnológico e acesso a 

tecnologias; 

geração de riqueza e renda; saúde e investimento social. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Inmetro (2019).
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Portanto, a norma disponibiliza orientações para todos os tipos de organizações, 

independentemente de seu porte ou de sua localização, abrangendo vários princípios de 

Responsabilidade Social para melhor auxiliar seus usuários. Apesar do uso ser voluntário e 

sem fins de certificação, a ISO 26000 pode trazer muitos benefícios em geral para as 

organizações que a adotarem. 

 
2.3.4 ISO 14000 

 

Segundo o site da templum (2019), a serie ISO 14000 é um conjunto de normas 

voltadas para a gestão Ambiental de empresas de qualquer nível, tamanho ou área. Tem por 

objetivo principal criar na empresa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), e com isso reduzir 

os danos causados ao meio ambiente. Ainda segundo o site a ISO 14000 está focada em 

minimizar os danos causados ao meio ambiente, e manter a empresa de acordo com as leis e 

normas ambientais. Uma empresa com o certificado ISO 1400 garante muitas vantagens e ela 

passa a ser associada a um padrão internacional de gestão ambiental, trazendo ao púbico uma 

imagem positiva de empresa. 

Conforme Nascimento (2008), a ISO 14000, foi lançada internacionalmente no ano de 

1996, a norma possui certificação, possibilitando as organizações de se destacarem das demais, 

que só atendem a legislação ambiental, não possuindo certificação. 

O templum (2019) ressalta que para se qualificar a receber o certificado das normas ISO 

14000 a empresa deve: 

 
1. Estar de acordo com as políticas ambientais; 

2. Estabelecer e manter um SGA de acordo com as especificações da norma; 

3. Fazer um planejamento ambiental completo (metas, objetivos, leis, programas 

e etc.); 

4. Fazer com que o sistema funcione e manter isso; 

5. Arquivar toda a documentação relacionada a implantação e processos do SGA; 

6. Monitorar e verificar os processos de gestão ambiental, caso haja necessidade 

de ações corretivas, deve-se documenta-la e arquiva-la. 

 

Nascimento (2008), ressalta que a ISO 14000, auxilia as organizações a implantarem 

um sistema de gestão ambiental, seja ele novo ou aperfeiçoar um já existente, para 

posteriormente adquirir a certificação. Ainda segundo o autor essa norma pode ser usada pelas 

organizações para fins de auto declaração, sendo que a norma ISO 14000, ela possui dentro de 

seu conjunto a ISO 14004 que é destinada para uso interno. 

A família ISO 14000 é composta por várias normas como veremos no quadro a seguir:  
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Quadro 5 - Família ISO 14000. 

 

ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – Especificação para implantação e guia; 

ISO 14004 Sistema de Gestão Ambiental – diretrizes gerais 

ISO 14010 Guias para Auditoria Ambiental – diretrizes gerais 

ISO 14011 Diretrizes para Auditoria Ambiental e Procedimentos para Auditores 

ISO 14012 Diretrizes para Auditoria Ambiental – critérios de qualificação 

ISO 14020 Rotulagem Ambiental – princípios básicos 

ISO 14021 Rotulagem Ambiental – termos e definições 

ISO 14022 Rotulagem Ambiental – símbolos para rótulos 

ISO 14023 Rotulagem Ambiental – testes e metodologias de verificação 

ISO 14024 Rotulagem Ambiental – guia de certificação com base em analise 

multicriterial 
ISO 14031 Avaliação da Performance Ambiental 

ISO 14032 Avaliação da Performance Ambiental dos sistemas de operadores 

ISO 14040 Analise do ciclo de vida - princípios gerias 

ISO 14041 Analise do ciclo de vida- inventario 

ISO 14042 Analise do ciclo de vida- analise dos impactos 

ISO 14043 Analise do ciclo de vida- migração dos impactos 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 
 

Conforme Nascimento (2008, p. 206): 

A ISO 14001 é a única norma do conjunto ISO 14000 que certifica ambientalmente 

uma organização, embora não exija que a mesma já tenha atingido o melhor 

desempenho ambiental possível, nem seja utilizada as melhores tecnologias 

disponíveis. 

 

Ainda segundo, Dias (p.106): 

A família de normas ambientais tem como eixo central a norma ISO 14001, que 

estabelece os requisitos necessários para a implantação de um SGA. E tem por 

objetivo conduzir a organização dentro de um SGA certificável, estruturado e 

integrado a atividade geral da gestão, especificando os requisitos que deve apresentar 

e que sejam aplicáveis a qualquer tipo e tamanho de organização. 

 
 

Segundo ABNT (1996), o SGA possui requisitos a cumprir, cada um desses requisitos 

possui especificações de modo geral baseado na NBR ISO 14001, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 6 – Requisitos para a implementação do SGA baseado na norma ISO 14001. 
 
 

REQUISITOS ESPECIFICAÇÕES 

Política ambiental Seja apropriada a natureza, escala e impactos ambientais de suas 

atividades, produtos ou serviços; 

Inclua o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de 

poluição; 

Inclua o comprometimento com o atendimento à legislação e às normas 

ambientais aplicáveis e aos demais requisitos subscritos pela organização; 

Forneça a estrutura para o estabelecimento e a revisão dos objetivos e das 

metas ambientais; 

Seja documentada, implementada, metida e comunicada todos os 

empregados e esteja disponível para o público. 

Planejamento, a organização Estabelecer e manter procedimentos (s) para identificar os aspectos 

ambientais de suas atividades, produtos ou serviços que tenham impactos 

significativos no meio ambiente; 

Identificar e ter acesso à legislação e a outros requisitos aplicáveis aos 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços; 

Estabelecer e manter objetivos e metas ambientais documentados, em 

cada nível ou função pertinentes à organização; 

Manter um programa de gestão ambiental para atingir seus objetivos e 

metas. 

Implementação e à operação Estrutura e responsabilidade; 

Treinamento, conscientização e competência; 

Comunicação; 

Documentação do SGA; 

Controle operacional; 

Preparação e atendimento a emergências. 

Verificação e à ação corretiva Monitoramento e medição; 

Não conformidade e ações corretivas e preventivas; 

Registros e auditoria do SGA; 

Revisão pela gerencia  
Em intervalos por ela predeterminados, deve analisar criticamente o 

SGA, para assegurar sua conveniência, adequação e eficácia contínuas. 

A análise crítica deve abordar a eventual necessidade e alterações na 

política, objetivos e outros elementos do SGA, da mudança das 

circunstâncias e do comprometimento com a melhoria continua. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Dias (2011) 

 

Dias (2011), estabelece os benefícios associados a um SGA eficaz, que incluem: 

• Assegurar aos clientes o comprometimento com uma gestão ambiental 

demonstrável; 

• Manter boas relações com o público/comunidade; 

• Satisfazer os critérios dos investidores e melhorar o acesso ao capital; 
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• Obter seguro a um custo razoável; 

• Fortalecer a imagem e a participação do mercado; 

• Atender os critérios de certificação do vendedor; 

• Aprimorar o controle de custos; 

• Reduzir incidentes que impliquem responsabilidade civil; 

• Demonstrar atuação cuidadosa; 

• Conservar matéria-prima e energia; 

• Facilitar a obtenção de licenças e autorizações; 

• Estimular o desenvolvimento e compartilhar soluções ambientais; 

• Melhorar as relações indústria/governo. 

 

Segundo Dias (2011), uma das maiores vantagens da ISO 14000:2000 é a sua 

grande compatibilidade com a ISO 9001:2000, que abrange a certificação da qualidade, 

facilitando a implantação de programas de gestão ambiental integrada. 

 
2.3.5 Indicadores Ethos 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2019) “é uma Oscip cuja 

missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 

responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável”. 

Segundo o Instituto Ethos (2019) , o instituto foi criado no ano de 1998 por um grupo 

de empresários e executivos da iniciativa privada, é um núcleo que troca conhecimento, 

experiências e desenvolve ferramentas que auxiliam as empresas a analisar suas atividades de 

gestão e se comprometer mais com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. 

O Instituto Ethos (2019) propõe-se a transmitir a prática da responsabilidade social 

empresarial, ajudando as instituições a: 

 
1. Compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento 

empresarial socialmente responsável; 

2. Implementar políticas e práticas que atendem a elevados critérios éticos, 

contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável em longo prazo; 

3. Assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas 

atividades; 

4. Demonstrar a seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente 

responsável para o retorno em longo prazo sobre seus investimentos; 

5. Identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as 

comunidades na construção do bem-estar comum; 

6. Prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômico e 

ambientalmente sustentável 

 

 

Para o Instituto Ethos (2019): 
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As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico e 

do avanço tecnológico e possuem importante influência nas transformações do 

planeta. Por isso, sua participação e engajamento são cruciais para a construção de um 

mundo melhor, ao lado dos esforços do Estado e da sociedade civil. 

Ainda conforme o Instituto Ethos (2019) a conscientização global é fundamental para 

o desenvolvimento do processo de preservação do meio ambiente, para promoção dos direitos 

humanos e para se construir uma sociedade mais justa, e sendo indispensável ações cooperativas 

para se manter o bem-estar da humanidade, as organizações, seguem um conduta socialmente 

responsável, são agentes influentes no quesito mudança em parceria com os Estados e a 

sociedade civil, para a construção de um mundo melhor. 

Seguindo o raciocínio do Instituto Ethos (2019), “a responsabilidade social está se 

tornando cada vez mais fator de sucesso empresarial, o que cria novas perspectivas para a 

construção de um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo’. 

Para o Instituto Ethos (2019), a entidade é “[...]mantida por um grupo de empresas 

interessadas em promover o desenvolvimento sustentável, sua missão somente se realiza numa 

ótica de conjunto e de co-responsabilidades”. 

Conforme o Instituto Ethos (2019) os Indicadores são uma ferramenta de gestão que 

visa amparar as organizações na inclusão da sustentabilidade e da responsabilidade social 

empresarial (RSE) em suas táticas de mercado, de modo que esse venha a ser sustentável e 

responsável. A ferramenta é composta por um questionário que permite o autodiagnostico da 

gestão empresarial e um sistema de preenchimento on-line que permite a obtenção de relatórios, 

tornando plausível a realização do planejamento e das metas para o avanço da gestão na questão 

da RSE/Sustentabilidade. 

Ainda conforme o Instituto (2019): 

Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis têm como foco 

avaliar o quanto a sustentabilidade e a responsabilidade social têm sido incorporadas 

nos negócios, auxiliando a definição de estratégias, políticas e processos. Embora 

traga medidas de desempenho em sustentabilidade e responsabilidade social, esta 

ferramenta não se propõe a medir o desempenho das empresas nem reconhecer 

empresas como sustentáveis ou responsáveis. 

 

O questionário adota 4 dimensões, que seguem o conceito ESG (Environmental, Social 

and Governance) e complementado pela dimensão Visão e Estratégia. As dimensões guiadas 

pela Norma ISO 26000, por sua vez desdobram-se em subtemas e, posteriormente, em 

indicadores. Preserva-se a estrutura de ferramenta de aprendizado: questões de profundidade, 

questões binárias e questões quantitativas, cada indicador possui esses três tipos de questões, 

http://www3.ethos.org.br/cedoc/indicadores-ethos-para-negocios-sustentaveis-e-responsaveis-v2014/#.VsIxA3IrLIU
https://indicadoresethos.ethos.org.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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sendo as de profundidade e as binárias (elaboração do relatório de diagnóstico). As questões 

quantitativas são opcionais, conforme cita o Instituto Ethos (2019). 

De acordo com o Instituto Ethos (2019): 

 
Ao aplicar os Indicadores Ethos, a empresa associada recebe um relatório de 

diagnóstico sobre seu desempenho ao longo de todo o questionário, comparando-o 

com o de todas as empresas participantes, com o daquelas que fazem parte de seu setor 

e com o das que seguiram o mesmo critério no processo de aplicação. Empresas não 

associadas tem acesso ao seu desempenho individual na tela do sistema, sem acesso 

aos comparativos e demais funcionalidades. 

 

 
O Instituto (2019) afirma que com a aplicação dos Indicadores Ethos, as organizações 

poderão escolher qual a questões que necessita tratar e gerenciar por primeiro, isso se torna 

possível a partir do sistema on-line. Essa ferramenta auxilia no mecanismo para estabelecer e 

acompanhar as metas, prazos e recursos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARATERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo caracteriza-se quanto aos seus objetivos de forma exploratório e 

descritiva, pois fornece informações importantes relacionadas a instituição de ensino em 

questão, assim como suas características de atuação. Segundo Gil (2010) pesquisa 

exploratória: proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Quanto a natureza pesquisa se desenvolveu de forma teórica e pratica, pois, foi 

estudado a teoria em relação aos relatórios sustentáveis para posteriormente se aplicar na 

pratica os indicadores de sustentabilidade para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. 

 Quanto ao tratamento de dado se deu de forma qualitativa, pois os dados estão 

retratados através de quadros e tabelas, ressaltando a importância da qualidade das 

informações coletadas. Segundo Marconi e Lakatos (2010), [...] qualitativa trata-se de uma 

pesquisa que tem como objetivo analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo 

a complexidade do comportamento humano, fornecendo análises mais detalhadas sobre as 

investigações, atitudes e tendências de comportamento. 

O procedimento utilizado para realização deste estudo classifica-se como estudo 

bibliográfico e estudo de caso, pois trata especificamente de uma instituição de ensino, 

buscando analisar dados coletados, através de entrevista e pesquisa documental, estão de 

acordo com as diretrizes GRI. Gil (2010, p. 37) estudo de caso “é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento[...]”. 

 
3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

 
RS. 

 

O estudo de caso foi em uma instituição de ensino, localizada na cidade de Tapejara, 

 
 

No primeiro semestre de 2019 faziam parte desta IE 112 colaboradores, entre eles 62% 

trabalhadores ativos, 1% em auxilio doença, 1% em licença maternidade, 26% são autônomos, 
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ou seja os professores de pós-graduação e 10% em licença não remunerada, que são 

professores ligados a IE, mas não estão atuando em sala de aula. 

A IE possui 3 turnos de aulas, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, e a cada dia 

15 conta com as aulas de pós-graduação, oferecida nas sextas a noites e aos sábados pela 

manhã. Oferecendo suporte há: Pós-Graduação, 96 alunos, graduação, 173alunos, escola 

básica, 295 alunos, totalizando 564 alunos, mais os cursos de extensão. 

A Missão da IE é “formar profissionais capacitados e conscientes de sua 

responsabilidade social, através de um processo acadêmico que desenvolva atitudes e valores 

orientados para a cidadania, bem como habilidades e competências que definam uma real 

integração com o mercado, visando contribuir com o desenvolvimento humano e social”. 

 
3.3 COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de uma entrevista estruturada de acordo com as 

diretrizes GRI, aplicada aos coordenadores de educação infantil, fundamental 1, fundamental 

2, ensino médio e ensino superior da IE e a direção da mesma. Além das entrevistas foi 

realizado uma análise documental na IE. Portanto ela vai ser desenvolvida em 2 etapas, a 

primeira etapa será a entrevista aos coordenadores e a direção da IE, analisando quais 

indicadores são desenvolvidos conforme as diretrizes GRI, com opção de resposta aberta, para 

uma melhor compreensão dos indicadores e ações desenvolvidas na área sustentável. A 

Segunda etapa foi desenvolvida através de uma análise documental, pois para o 

desenvolvimento de um relatório de sustentabilidade são necessários documentos que também 

comprovem a existência de indicadores de sustentabilidade. A aplicação da entrevista e da 

análise documental se ocorreu durante o mês de julho e agosto de 2019, onde foi coletados 

os dados referentes ao primeiro semestre de 2019. Ainda se ressalta que a entrevista e a 

análise documental serão estruturadas a partir das diretrizes da GRI, sendo assim, 

desenvolvidos indicadores sustentáveis e aplicados a IE, os indicadores foram adaptados 

para aplicação em uma IE conforme as diretrizes GRI, pois a GRI não possui indicadores 

diretamente desenvolvidos para IE. 
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4 ANALISE E RESULTADOS DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos dados coletados ocorreram através de entrevistas e 

pesquisa documental, após os dados coletados foram transferidos para uma planilha 

eletrônica, contendo 4 (quatro) segmentos: indicadores originais da GRI, resultado das 

entrevistas, resultado da pesquisa documental e o resultado final. Após a inclusão das 

informações em cada segmento, os indicadores passaram individualmente pela interpretação 

dos dados, obtendo um resultado de alteração ou inclusão ou exclusão de indicadores. 

 
4.1 INDICADORES DE DESEMPENHO ECONOMICO 

 

Conforme a análise, o desempenho econômico possui um total de 9 indicadores dentro 

das normas GRI, o resultado obtido foi de 1 (um) indicador excluído, 1 (um) indicador alterado 

e 7 inalterados, somando 8 indicadores analisados. 

Quadro 7 - Indicadores de desempenho econômico 
 

Classe Indicador aspecto: desempenho econômico Possui Não possui 

Ess Valor econômico gerado e distribuído 100%  

Ess Riscos e oportunidades relacionadas a mudanças climáticas 50% 50% 

Ess Valor percentual médio de bolsas 100%  

Ess Ajuda financeira significativa recebida do governo  100% 

Classe Indicador aspecto: presença no mercado Possui Não possui 

Adi Proporção entre salário mais baixo e salário mínimo 100%  

Ess Políticas e gastos com fornecedores locais 100%  

Ess Procedimentos para contratação local 100%  

Classe Indicador aspecto: impactos econômicos indiretos   

Ess Investimentos em infraestrutura para benefício público 50% 50% 

Ess Impactos econômicos indiretos significativos 50% 50% 

Fonte: Autora (2019) 

 

Para os entrevistados, a IE mensura 5 (cinco) dos indicadores, apenas 1 (um) não e os 

outros 3 (três) indicadores, divide opiniões, sendo que 50% dos entrevistados acredita que a 

IE mensura e os outros 50% não. 

 
4.2 INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

Do total de 30 (trinta) indicadores de desempenho ambiental da GRI, 17 

(dezessete) foram inalterados, 4 (quatro) foram alterados e 9 (nove) foram excluídos, portanto, 
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foram analisados 21 (vinte e um) indicadores. 
 

Quadro 8 - Indicadores de desempenho ambiental 
 

Classe Indicador aspecto: aspecto: materiais Possui Não possui 

Ess Materiais usados por volume  100% 

Ess Materiais provenientes de reciclagem 85% 15% 

Classe Indicador aspecto: energia Possui Não possui 

Ess Consumo de energia 85% 15% 

Adi Energia provente de luz solar  100% 

Adi Iniciativas para fornecer produtos e serviços com 

baixoconsumo de energia 

 100% 

Adi Iniciativas para reduzir o consumo de energia 100%  

Classe Indicador aspecto: água Possui Não possui 
 

Ess Total de água por fonte 28% 72% 

Adi Percentual de água reciclada e reutilizada  100% 

Classe Indicador aspecto: biodiversidade Possui Não possui 

Ess Localização e tamanho de área possuída  100% 

Ess Impactos na biodiversidade  100% 

Classe Indicador aspecto: emissões, efluente e resíduos Possui Não possui 

Ess Total de emissões de gases de efeito estufa  100% 

Adi Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa 28% 72% 

Ess Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio  100% 

Ess Descarte total de água com destinação correta 28% 72% 

Ess Descarte e destinação correto dos lixos  100% 

Adi Identificação e status de proteção de fontes hídricas 15% 85% 

Classe Indicador aspecto: produtos e serviços Possui Não Possui 

Ess 
Iniciativas para mitigar impactos ambientais de produtos e 

Serviços 

42% 58% 

Ess Produtos e embalagens recuperadas 72% 28% 

Classe Indicador aspecto: conformidade Possui Não possui 

Ess Valor monetário de multas significativas   

Classe Indicador aspecto: transporte Possui Não possui 

Adi Incentivos de transporte coletivo para alunos 100%  

Classe Indicador aspecto: geral Possui Não possui 

Adi Investimento em proteção ambiental 14% 72% 

Fonte: Autora (2019) 

 

De um total de 7 entrevistados na dimensão ambiental, aspecto matérias, 85 % 

responderam que a IE possui o indicador de matérias provenientes de reciclagem e 15% 

assinalou a opção” não possui”. 

Para o aspecto de energia 85% entrevistados acreditam que a IE possui o indicador 

de controle de consumo de energia, e para 100% dos entrevistados a IE possui o Indicador de 

iniciativas para reduzir o consumo de energia, os demais indicadores do aspecto energia a IE 

não possui. 

No aspecto água, de um total de 7 entrevistados, 28% responderam que a IE possui 

indicador de total de água por fonte, os outros 72% responderam que não possui. Quanto ao 

percentual de água reciclada e reutilizada 100% dos entrevistados responderam que a IE não 
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possui este indicador. 

Quanto ao aspecto biodiversidade a IE não possui nenhum indicador, conforme 

responderam os entrevistados. 

No aspecto emissões, influentes e resíduos, para o indicador: total de emissões de 

gases efeito estufa, 100% dos entrevistados responderam que a IE não possui este indicador. 

Para o indicador de iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa, divide opiniões, 

pois para 28% dos entrevistados a IE possui este indicador, mas para 72% ela não possui. 

Quanto ao indicador de emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio a 

resposta dos entrevistados é unanime para não possui assim como unanime para indicador de 

descarte correto do lixo com a opção possui. São 28% que responderam que IE possui o 

indicador de descarte total de água com destinação correta e 72 % que ela não possui este 

indicador. Para o indicador de identificação e status de proteção de fontes hídricas 15% 

responderam que a IE possui este indicador e 85% que não possui. 

 Para o aspecto: produtos e serviços, o resultado para o indicador de iniciativas para mitigar 

impactos ambientais de produtos e serviços, 42% dos entrevistados acreditam que a IE possui este 

indicador e 58% que não possui. Para o indicador de produtos e embalagens recicláveis foram 72% 

para possui este indicador e 28% para não possui. 

 No aspecto geral, que possui apenas um indicador, o resultado da pesquisa foi 14% não 

responderam, 14 % acreditam que a IE possui este indicador e 72% responderam que a IE não possui 

este indicador. A IE não mede este indicador, mas desenvolve ações de conscientização. 

 
4.3 INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL 

 

Conforme a GRI, a dimensão Social possuí 26 (vinte e seis) indicadores, 

relacionado aos direitos humanos, praticas trabalhistas e trabalho decente, 9 (nove) foram 

mantidos, 6 (seis) alterados, 1 (um) incluído e 11 (onze) excluídos, sendo analisado um total 

de 16 indicadores. 
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Quadro 9 - Indicadores de desempenho Social 
 

Classe Indicador aspecto: emprego Possui Não possui 

Ess Total de trabalhadores ativos X  

Ess Taxa de rotatividade de empregado X  

Adi Benefícios oferecidos a empregados X  

Ess Taxa de trabalhadores indiretos X  

Classe Indicador aspecto: saúde e segurança Possui Não possui 

Adi Representação em comitês de saúde e segurança  X 

Ess Taxa de acidentes e doenças ocupacionais X  

Ess Taxa de trabalhadores com treinamento  X 

Ess Horas de treinamento X  

Adi Gestão de competências e aprendizagem contínua  X 

Adi Retorno com análise de desempenho  X 

Classe Indicador aspecto: práticas de segurança Possui Não possui 

Adi 
Números de pessoas ligadas a instituição com treinamento em 

práticas de segurança 

X  

Classe 
Indicador aspecto: igual remuneração para mulheres e 

homens 

Possui Não possui 

 

Ess 

Proporção de salário base e remuneração das mulheres aos 

homens 

X  

Classe Indicador aspecto: não-discriminação Possui Não possui 

Ess Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas 
X  

Ess Taxa total de alunos negros X  

Classe Indicador aspecto: direitos indígenas Possui Não possui 

Adi Taxa total de funcionarios indigenas X  

Ess Taxa total de alunos indígenas X  

Classe Indicador aspecto: remediação Possui Não possui 

 
Ess 

Número de queixas relacionadas com os direitos humanos 

arquivado, abordados e resolvidos através de mecanismos de 

queixa formal. 

 X 

Fonte: Autora (2019) 

 

Para esta dimensão foi aplicado a analise documental, sem ser realizado entrevistas, foram 

analisados documentos, papeis e relatorios disponibilizados pela Instituição de ensino. 

IE possui todos os indicadores do aspecto emprego, alguns serão apresentados a seguir: 
 

Quadro 10 – Total de trabalhadores ativos 
 

Trabalhadores Porcentagem (%) 

Ativos 62% 

Auxílio doença 1% 

Licença maternidade 1% 

Autônomos 26% 

Licença não remunerada 10% 

Fonte: Autora, baseada em dados coletados (2019) 
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Conforme o quadro 10 a IE possui 62% de seus funcionários ativos trabalhando, 1% 

estão de auxílio doença, 1% em licença maternidade, 26% são autônomos, ou seja, são 

professores da pós graduação e 10% estão de licença não remunerada, que significa que são 

professores que possuem vínculo com a IE, mas não estão atuando em sala de aula, em vez da 

IE rescindir o contrato com os professores eles colocam os mesmo em licença não remunerada. 

A IE oferece aos seus colaboradores incentivos para que os mesmos continuem seus 

estudos na mesma instituição em que trabalham. O colaborador que possui uma carga horaria 

de 40 horas semanais, tem direito ao benefício de 80% de desconto em graduação, já o 

colaborador que possui 20 horas semanais possui um desconto de 40%, para as pós-graduação 

o colaborador tem direito ao benefício de 50% de desconto. 

Gráfico 1- Empregados por gênero 
 

 
Fonte: Fat- Faculdade e escola. 2019. 

 

Conforme apresentado no gráfico 01- empregados por gênero, a IE possui 82,35% de 

colaboradores do sexo feminino e 17,65% do sexo masculino. 
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Gráfico 2- Funcionários por tempo de serviço 
 

 
Fonte: Fat- Faculdade e escola  (2019) 

 

Como apresentado no gráfico 02, IE possui 54% de seus colaboradores com até 3 anos 

de contrato, 26% entre 4 a 6 anos de tempo de serviço, 13% entre 7 a 9 anos de contrato, 3% 

entre 10 a 12anos de contrato e 4% entre 13 a 15 anos de contrato. 

Gráfico 3- Demissões por tipo 
 

 

     Fonte: Fat- Faculdade e escola  (2019) 

 

Como podemos analisar no gráfico 03 a IE teve em seu primeiro semestre 58% de 

demissões a pedido e 42% foram de demitidos. 
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Gráfico 4 - Admissões e Demissões 
 

 
Fonte: Fat- Faculdade e escola. (2019) 

 

No gráfico 04, podemos observar que a IE, no primeiro semestre de 2019, teve 17 

admissões e 12 demissões. 

Para os indicadores do aspecto saúde e segurança, a IE possui somente 2 (dois) 

indicadores, que são: taxa de acidente e doenças ocupacionais e horas de treinamento. 

No aspecto de práticas de segurança a IE possui o indicador, assim como possui pessoas 

ligadas a IE com treinamento em práticas de segurança. 

 Para o aspecto: igual remuneração para mulheres e homens, a instituição possui este 

indicador, pois a remuneração compete as horas trabalhadas, sem distinção de sexo, a 

remuneração mensal varia conforme o contrato de horas. 

Quanto ao aspecto de não discriminação, a IE possui todos os indicadores, sendo que 

ela não possui nenhum caso de discriminação registrado no 1º semestre de 2019. Quanto a 

taxa de alunos negros é 0 (zero). 

No aspecto de direitos indígenas e IE possui os 2 indicadores, sendo que a mesma não 

possui colaboradores indígenas, mas possui o percentual de 1 % de alunos indígenas. 

Para o aspecto de remediação a IE não possui este indicador. 

De um total de 10 (dez) indicadores da dimensão social, relacionada a sociedade, 1 (um) 

foi mantido, 1 (um) alterado, 8 (oito) foram excluídos, com um total de 2 (dois) indicadores 

analisados nesta dimensão. 

Quadro 11- Indicadores de desempenho Social 
 

Classe Indicador aspecto: comunidades locais Possui Não possui 

Ess 
Ações de formação, orientação ou prestação de serviços a 

comunidade em geral 

X  

Classe Indicador aspecto: concorrência desleal Possui Não possui 

Adi Número total de ações judiciais por concorrência desleal  X 

Fonte: Autora (2019) 
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Para o aspecto comunidades locais, a IE possui ações de formação ou prestação de 

serviços à comunidade em geral, tens como exemplo as palestras realizadas pelo CRC – RS 

sobre IRPF, que são realizadas anualmente, e também tem com o Núcleo de Apoio Fiscal – 

NAF, que realiza declarações de IRPF gratuitamente a pessoas de menor renda. 

Para o aspecto concorrência desleal a IE não possui o indicador de números de ações 

judiciais por concorrência desleal. 

 Dos 9 indicadores de desempenho social da GRI, relacionados a responsabilidade do 

produto/serviço, 2 (dois) mantiveram-se inalterados, apenas 1 (um) alterado, 2 (dois) 

incluídos e 6 (seis) foram excluídos, totalizando 5 (cinco) indicadores analisados. 

Quadro 12- Indicadores de desempenho Social 
 

Classe Indicador aspecto: acompanhamento acadêmico Possui Não possui 

Ess Atendimento núcleo de apoio pedagógico X  

Classe Indicador aspecto: rotulagem de produtos e serviços Possui Não possui 

Ess Tipo de informação sobre serviços X  

Adi Práticas relacionadas à satisfação do cliente X  

Classe Indicador aspecto: privacidade do cliente Possui Não possui 

Adi 
Proteção de dados sigilosos de clientes/alunos X  

Adi 
Número de reclamações em relação à proteção de dados X  

Fonte: Autora (2019) 

 

Para o aspecto de acompanhamento acadêmico, a IE possui o indicador de atendimento 

do núcleo de apoio pedagógico, este núcleo conta com uma profissional na área de psicologia, 

aberta a atendimento dos alunos. 

Para o aspecto de rotulagem de produtos e serviços, a IE possui os 2 (dois) indicadores, 

quanto ao tipo de informação sobre serviço a IE conta com o CPA ( ver significado), e as 

práticas relacionadas à satisfação do cliente, a IE conta com a Avaliação institucional, que é 

destinada aos alunos do nível de graduação. 

Quanto ao aspecto: privacidade do cliente, a IE possui ambos os indicadores, o de proteção dos 

dados sigilosos de clientes/alunos, assim como o indicador de número de reclamações em 

relação à proteção dos dados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisa-se que não foi apontado nenhum novo aspecto dentre as dimensões 

(econômica, ambiental e social), mas foram excluídos 13 aspectos, por não serem compatíveis 

com o funcionamento da IE, portanto, o conjunto de Protocolos de Indicadores ficou composto 

por 24 (vinte e quatro) aspectos originais descritos pela GRI. 

De um total de 84 (oitenta e quatro) indicadores originais da GRI, 35 (trinta e cinco) 

indicadores foram excluídos, mostrando que 42% dos indicadores da GRI. Apresentando 

incompatibilidade com as atividades desenvolvidas pela IE. 

Do conjunto de 84 (oitenta e quatro) indicadores da GRI, 13 (treze) sofreram 

alterações, mostrando que 15% dos indicadores originais da GRI necessitam adaptação às 

atividades da IE. Manteve-se, 36 (trinta e seis) indicadores da mesma forma que são descritos 

pela GRI, mostrando que 43% dos indicadores mostram compatibilidade com as atividades da 

IE, conforme apresentando gráfico 05.  

Gráfico 5 - Proporção do resultado entre indicadores GRI 

 
  Fonte: Autora (2019) 

 

Ao concluir a análise dos dados da pesquisa obteve-se um total de 51 (cinquenta e um) 

indicadores, sendo destes 36(trinta e seis) que representam 43% dos indicadores originais da 

GRI, mostrando que a IE não está tão compatível com o modelo proposto. Sofreram alterações 

13 (treze) indicadores, representando 15% que passaram por mudanças em sua publicação, 

descrição ou classe. Sendo que, 35 (trinta e cinco) indicadores foram excluídos, o que 

representa 42% de exclusão. Também contamos com a inclusão de 2 (dois) indicadores, que 

representam 2% da estrutura suplementada com novos indicadores (gráfico 06).

Excluíd
os 

42% 

Mantido
s 

43% 

Alterado
s 

15% 
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   Gráfico 6 - Proporção de indicadores da estrutura do RS da Fat 

 

 
Fonte: Autora (2019) 

 
 

Considerando a estrutura de indicadores que se alcançou através desta pesquisa, pode- 

se observar a média adesão à estrutura original da GRI. Os aspectos de cada dimensão 

permaneceram iguais aos da GRI. Entretanto, as orientações e sugestões de alteração, inclusão 

e exclusão de indicadores demonstraram a necessidade de ajustes do modelo GRI para que se 

alcance uma estrutura de indicadores mais característicos ao perfil das IEs. 

Incluídos 

2% 

Excluídos 

41% 

Mantidos 

42% 
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6 CONCLUSÃO 

 
O objetivo principal consistia em construir uma estrutura de indicadores 

baseados nas diretrizes da GRI e analisar se os dados coletados na IE estão de acordo 

com as normas da GRI, conforme o contexto das atividades da IE particular, localizada 

na cidade de Tapejara – Rio Grande do Sul, Fat – Faculdade e escola. Obteve-se com 

êxito todos os objetivos específicos, a coleta de dados, a organização dos indicadores 

conforme as diretrizes da GRI, a verificação destes indicadores na IE e identificação das 

ações sustentáveis desenvolvidas pela estudada. 

Todavia, o Relatório de Sustentabilidade da GRI é um recurso que corresponde 

para a publicação da sustentabilidade da instituição. Podemos observar através da 

pesquisa que os resultados obtidos estão alinhados às questões abordadas, porém, 

apresentou-se a necessidade de ajustes e implantação de alguns indicadores para uma 

moldagem mais ampla às atividades desenvolvidas na Instituição de Ensino pesquisada. 

Com os ajustes a IE pode obter as informações de forma mais completa, visível e 

especifica dos pontos relativos à sustentabilidade.  

Pode-se analisar que os gestores demostraram ter diferentes conhecimentos do 

conceito de sustentabilidade, vale ressaltar que, todos trataram como importante a busca 

para se trabalhar e desenvolver de forma mais ampla a sustentabilidade, e buscar um 

modelo que possibilite a integração das três dimensões nas suas gestões. 

Mediante a análise dos resultados, observa-se que o modelo de Relatório de 

Sustentabilidade da GRI, requer ajustes, como podemos averiguar, 43% dos indicadores 

foram mantidos e 42% excluídos, mostrando que há necessidade de adequação e 

complementação de acordo com as atividades desenvolvidas pela IE. 

É relevante apontar que a IE estudada desenvolve várias atividades no plano 

institucional sobre o assunto sustentabilidade em sala de aula, os alunos possuem essa 

conscientização, apesar da IE não medir alguns indicadores voltados ao meio ambiente, a 

estudada trabalha muito esse assunto “sustentabilidade” em sala, conscientizando seus alunos 

sobre a importância do assunto. 

Também desenvolve muitas ações sócios ambientais para a sociedade, um 

exemplo é o NAF- Núcleo de Apoio Fiscal, que realiza declarações de Imposto de renda 

pessoa física - IRPF de forma gratuita, também temos a rede de Educação fundamental e 

básica que desenvolve trabalhos com matérias recicláveis, contamos com campanhas de 

agasalho, alimentação e de itens de higiene, são matérias coletados e trazidos pelos alunos 

de toda a educação (infantil, fundamental, básico e graduação). 
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A estrutura de indicadores propostos pela pesquisa demonstra seu desempenho 

nas três dimensões (econômica, ambiental e social) e ajuda na conscientização da impotência 

e da necessidade de práticas mais sustentáveis. A utilização da estrutura de indicadores 

construída através da pesquisa possibilita para a estudada, guiar as suas ações na gestão da 

instituição, beneficiando-a com melhorias em seu desempenho e utilizando desta ferramenta 

para desenvolver políticas, planos e ações sustentáveis economicamente, ambientalmente e 

socialmente. 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA PARA TCC- TRABALHO DE CONCLUSAO DE 

CURSO 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

 

DADOS DA ENTREVISTA 

Data:  /  /   

 DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO 

Entrevistado:  

Cargo:  

Formação acadêmica:     

 

 

 DADOS EM QUESTÃO 

Aspecto: DESEMPENHO ECONÔMICO 
 

1. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão econômica na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Valor econômico gerado e distribuído   

ESS Riscos e oportunidades relacionadas a mudanças 

climáticas 

  

ESS Valor percentual médio de bolsas   

ESS Ajuda financeira significativa recebida do governo   

 

 
Aspecto: PRESENÇA NO MERCADO 
Esta categoria de indicadores fornece informações sobre as interações em mercados 
específicos. 

 

 
2. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão econômica na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ADI Proporção entre salário mais baixo e salário mínimo   

ESS Políticas e gastos com fornecedores locais   

ESS Procedimentos para contratação local   
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Aspecto: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 
Esta categoria de indicadores mede os impactos econômicos resultantes das atividades 
econômicas da Instituição de Ensino. 

3. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão econômica na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Investimentos em infraestrutura para benefício público   

ESS Impactos econômicos indiretos significativos   

 
 

4. Há alguma outra sugestão importante que possa ser dada para a construção de uma 

estrutura mais abrangente de indicadores de desempenho econômico para a Instituição 

de Ensino? 
 

 

 

 

 
DIMENSÃO AMBIENTAL 

 
 

Aspecto: MATERIAIS 
Esta categoria de indicadores fornece informações sobre materiais usados na organização. 

5. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Materiais usados por volume   

ESS Materiais provenientes de reciclagem   

 

 

Aspecto: ENERGIA 

6. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
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Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Consumo de energia   

ADI Energia provente de luz solar   

ADI Iniciativas para fornecer produtos e serviços com 

baixoconsumo de energia 

  

ADI 
Iniciativas para reduzir o consumo de energia   

 

Aspecto: ÁGUA 

7.  Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição?? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Total de água por fonte   

ADI Percentual de água reciclada e reutilizada   

 

 
Aspecto: BIODIVERSIDADE 

8.  Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição?? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Localização e tamanho de área possuída   

ESS Impactos na biodiversidade   

 

 
Aspecto: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS. 

9. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
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Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Total de emissões de gases de efeito estufa   

ADI Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa   

ESS Emissões de substâncias destruidoras da camada de 

ozônio 

  

ESS Descarte total de água com destinação correta   

ESS Descarte e destinação correto dos lixos   

ADI Identificação e status de proteção de fontes hídricas   

 

 

 Aspecto: PRODUTOS E SERVIÇOS 

10. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta? Após análise, marque X na alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS 
Iniciativas para mitigar impactos ambientais de produtos 

e serviços 

  

ESS Produtos e embalagens recuperadas   

 
Aspecto: CONFORMIDADE 

11. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta? Após análise, marque X na alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Valor monetário de multas significativas   

 

 
 Aspecto: TRANSPORTE 

12. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta? Após análise, marque X na alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ADI Incentivos de transporte coletivo para alunos   
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 Aspecto: GERAL 

13. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão ambiental na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta? Após análise, marque X na alternativa que julga correta. 
 

 

 

 

Classe Indicador Possui 
Não 

possui 

ADI Investimento em proteção ambiental   

 

 

14. De acordo com a sua experiência, estes indicadores seriam suficientes para relatar a 

sustentabilidade, da dimensão ambiental, na Instituição de Ensino? Há algum 

comentário adicional? 
 

 

 

DIMENSÃO SOCIAL - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente 
 

 Aspecto: EMPREGO 

15. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição??Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta? Após análise, marque X na alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Percentual 

(%) 

ESS Total de trabalhadores ativos  

ESS Taxa de rotatividade de empregado  

ADI Benefícios oferecidos a empregados  

ESS Taxa de trabalhadores indiretos  

 

 

Aspecto: SAÚDE E SEGURANÇA 

16. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
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Classe Indicador Percentual (%) 

ADI Representação em comitês de saúde e segurança  

ESS Taxa de acidentes e doenças ocupacionais  

ESS Taxa de trabalhadores com treinamento  

 
 

 Aspecto: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 

17. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Horas de treinamento   

ADI Gestão de competências e aprendizagem contínua   

ADI Retorno com análise de desempenho   

 
 

Aspecto: IGUAL REMUNERAÇÃO PARA MULHERES E HOMENS 

18. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Proporção de salário base e remuneração das mulheres aos 

homens 

  

 

 Aspecto: NÃO-DISCRIMINAÇÃO 

19. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 
 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Número total de casos de discriminação e as medidas 

tomadas 

  

ESS Taxa total de alunos negros   

ESS Taxa total de alunos Indigenas   
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Aspecto: PRÁTICAS DE SEGURANÇA 

20. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 
 

Classe Indicador Possui Não possui 

 
ADI 

Números de pessoas ligadas a Instituição com 

treinamento em praticas de segurança 
  

 
 

 Aspecto: DIREITOS INDÍGENAS 

21. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Percentual (%) 

ADI 
Taxa total de funcionarios indigenas  

ADI 
Taxa total de funcionarios negros  

 
 

 Aspecto: REMEDIAÇÃO 

22. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Possui Não possui 

ESS Número de queixas relacionadas com os direitos 

humanos arquivado, abordados e resolvidos através de 

mecanismos de queixa formal. 

  

 

 

DIMENSÃO SOCIAL - SOCIEDADE 
 

 

Aspecto: COMUNIDADES LOCAIS 

23. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 
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Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Possui Não possui 

ESS 
Ações de formação, orientação ou prestação de serviços a 

comunidade em geral 

  

 
 

24. De acordo com sua experiência, se a opção assinalada for possui, relate em itens, quais 

são as ações desenvolvidas pela instituição. 
 

 
 

Aspecto: CONCORRÊNCIA DESLEAL 

25. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 
 

Classe Indicador Possui Não possui 

ADI Número total de ações judiciais por concorrência desleal   

 

 

DIMENSÃO SOCIAL - RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO 
 

 

Aspecto: ACOMPANHAMENTO ACADEMICO 

 

26. Levando em consideração o indicador listado abaixo, se ele compusesse uma estrutura 

de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de Ensino, quais 

você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na alternativa que julga 

correta. 

Classe Indicador Possui Não possui 

ESS 
Atendimento núcleo de apoio pedagógico   

 
 

 Aspecto: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

27. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
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Classe Indicador Possui Não possui 

ESS PR2 Tipo de informação sobre serviços   

ADI PR3 Práticas relacionadas à satisfação do cliente   

 

 

 Aspecto: PRIVACIDADE DO CLIENTE 

28. Levando em consideração os indicadores listados abaixo, se eles compusessem uma 

estrutura de indicadores utilizados para avaliar a dimensão social na Instituição de 

Ensino, quais você julga que existem na Instituição? Após análise, marque X na 

alternativa que julga correta. 
 

 
Classe Indicador Possui Não possui 

ADI 
Proteção de dados sigilosos de clientes/alunos   

ADI 
Número de reclamações em relação à proteção de dados   

29. De acordo com a sua experiência, dentre os indicadores apontados, há algum ausente e 

que julgue essencial para que haja um relato mais completo e apropriado? Se positivo, 

aponte e explique. 
 

 


