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Estrutura da apresentação

1. Apresentação da Sair da Casca.
2. O contributo da Sociedade de Informação para o
Desenvolvimento Sustentável.
3. Os grandes desafios das empresas ligadas à Sociedade de
Informação.
4. A comunicação responsável das empresas da Sociedade de
Informação (proposta de indicadores).

Quem somos

Quem somos ?

 A primeira empresa, em Portugal, de consultoria em
comunicação na área da Responsabilidade Social.
 Existimos desde 1994, tendo como principais clientes empresas
líderes no seu sector de actividade.
 A nossa missão é criar pontes, relações win-win entre as
empresas e os seus públicos:

“Apoiar os nossos clientes no estabelecimento de uma relação
duradoura com os seus públicos construindo e valorizando a sua
actuação em termos de Responsabilidade Social.”

O que nos distingue
Uma empresa pioneira
Criação do primeiro site sobre Responsabilidade Social
www.sairdacasca.com.
Objectivos:
 Facilitar a descoberta do
conceito de
Responsabilidade Social.
 Envolver as partes
interessadas.
 Apoios da Comissão
Europeia e Pacto Mundial
da ONU.

O que nos distingue
Lançamento do primeiro estudo sobre:
A Percepção da Responsabilidade Social em Portugal.
Objectivos:
 Contribuir para o desenvolvimento do conceito
de RS;
 Contribuir para o alargamento das práticas de
responsabilidade social;
 Foram consultados todos as partes interessadas
da comunidade: consumidores, empresas, estado,
ONG, comunicação social....
Prémio APPM para Projecto de Marketing Responsável 2004

Estudo sobre a percepção
da Responsabilidade Social

“Nós vivemos em Portugal, servimos clientes
portugueses e servimos a sociedade portuguesa em
termos de ser também um dos motores de
desenvolvimento da sociedade portuguesa.”
E31, Telecomunicações

O contributo da Sociedade
de Informação para o
desenvolvimento
sustentável

A Sociedade de Informação e
Comunicação
Aplicações e Vantagens das TICs

“As aplicações das TICs podem apoiar o desenvolvimento
sustentável na administração pública, nas empresas, na
educação e capacitação, na saúde, no mercado do
trabalho, no meio ambiente, na agricultura e na ciência, no
marco de estratégias nacionais de TICs.”
in Cúpula Mundial sobre a Sobra a Sociedade da Informação

A Sociedade de Informação e
Comunicação
Impactos

 As telecomunicações desempenharão um papel cada vez mais
crucial para o desenvolvimento das economias nacionais.
São essenciais para que existam fluxos de informação e movimentos
financeiros rápidos e seguros, ou seja, para que sejam garantidos dois
aspectos centrais da globalização.
 As tecnologias de comunicação estão a mudar a maneira de
organizar os negócios e de os fazer.
Elas abrem a possibilidade de conseguir um forte crescimento da produção
(comparável ao da revolução industrial), mas sem um proporcional
dispêndio de recursos.
GRI Sector Supplement
UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

A Sociedade de Informação e
Comunicação
Impactos
 O sector é crucial para o desenvolvimento internacional, e pode
contribuir para o desenvolvimento sustentável (DS) nos países
emergentes.
Melhorando as condições de saúde, educação e envolvimento das
comunidades locais.
 Em termos ambientais, o impacto da indústria das
telecomunicações sobre os outros sectores é mais relevante do que o
respectivo impacto interno.
Através de uma utilização pertinente dos serviços e produtos de
telecomunicações, todos os sectores da indústria, comércio e agricultura
podem reduzir o uso de recursos, no acesso ao capital, no acesso ao
mercado etc.
GRI Sector Supplement
UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

A Sociedade de Informação e
Comunicação
Impactos

 Transformando a comunicação e o acesso à informação, o sector
pode criar redes sociais e económicas poderosas, que podem
alavancar o DS.

O carácter decisivo do sector torna, ainda mais relevante e
preocupante uma questão: a da acessibilidade,
ou seja, a questão da “fractura digital”.

GRI Sector Supplement
UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

Os grandes desafios
do sector

O grande desafio
A acessibilidade

 Para além de tornar a Internet mais acessível nos países em desenvolvimento
(preço, equipamento, educação etc.), existem também nos países ditos
desenvolvidos, factores que provocam a “fractura digital”:
¾ O género: as mulheres em geral usam menos a Internet.
¾ A origem: os grupos étnicos minoritários são mais excluídos.
¾ A idade: um factor de exclusão (os idosos têm menos facilidades).
¾ O grau de formação / educação: muito relevante.
¾ A deficiência: as pessoas com deficiência podem ser ainda mais excluídas,
mas as TIC têm também um formidável potencial de inclusão.
GRI Sector Supplement
UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

O grande desafio
A acessibilidade

 A revolução digital tem um potencial para acelerar o acesso daqueles que
têm tradicionalmente sido excluídos do saber, da informação e dos
mercados.
 Os três “C” da inclusão;
 Conectabilidade - quem não se pode conectar está excluído da
Sociedade de Informação;
 Capacidade – é preciso poder compreender a informação;
 Conteúdos – a maioria dos conteúdos são escritos em inglês.

 As parcerias com governos, sociedade civil etc., são indispensáveis para
optimizar o potencial do sector.

GRI Sector Supplement

UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

Desafios
Saúde

Saúde – Avaliar o impacto
 Telemóveis e saúde: o maior risco parece ser o dos acidentes
provocados pelo uso do telemóvel durante a condução.
 Influência dos campos electromagnéticos: está a ser
desenvolvido um estudo com a Organização Mundial de Saúde OMS.

GRI Sector Supplement
UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

Desafios
Ambiente

Ambiente
 “Desmaterialização” (do sector e de outros sectores): optimizar a
qualidade de vida nos países desenvolvidos; ser um elemento-chave no
desenvolvimento económico dos países em desenvolvimento, sem prejuízo
do ambiente.
 Minimizar e reduzir o peso dos componentes.
 Camada de ozono: impacto do arrefecimento dos equipamentos.
 Consumo de energia.

GRI Sector Supplement
UNEP/GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

A comunicação
socialmente responsável
das empresas da
Sociedade de informação

A nova visão da comunicação

“ A empresa já não tem escolha: ela tem de se afirmar, falar, dialogar.
Numa palavra, comunicar.
Quanto mais eficaz for a sua política de comunicação mais forte será a sua
imagem e mais fáceis se tornaram os diferentes actos da sua vida económica:
do recrutamento à venda, passando pela gestão das pessoas, pela relação
com os fornecedores, pelas actividades financeiras”

in communicator, Marie–Hélène Westphalen, 3.ª edição, 2000

A visão do Global Compact

Para o Global Compact existem três níveis de comunicação socialmente
responsável:
1. O defensivo – a empresa tenta garantir que nada da sua actuação contrarie
os princípios do DS.
2. O reactivo – a empresa engloba os valores do DS na comunicação dos seus
produtos e serviços.
3. O pró-activo – a empresa vai ao ponto de tentar contribuir para uma mudança
de mentalidades.
Na pró-actividade o papel da comunicação é também actuar, a empresa encara
a sua comunicação como um acto de responsabilidade social.

Princípios da comunicação
socialmente sustentável

Transparência
Qualidade de Informação
Inclusividade
Coerência
Contexto do DS

GRI
AA 1000

Compromisso da
empresa

A nossa visão da comunicação

 A comunicação tem a seu cargo toda a gestão das relações com as
partes interessadas:
 Escuta;
 Resposta.
 É uma comunicação informativa que se torna pedagógica quando para
além de informar, pretende ser um contributo para a formação dos alvos.
 É o garante da coerência entre todos os sectores com os valores da
empresa.

A nossa visão da comunicação

Permite:
 Antecipar conflitos;
 Melhorar a tomada de decisão;
 Construir consensos;
 Criar com os stakeholders uma identificação com os resultados da
organização;
 Desenvolver uma relação de confiança com a organização;
Por isso é que a AFNOR considera que a comunicação é um campo decisivo
para o sucesso de um projecto de desenvolvimento sustentável.

A nossa visão da comunicação

Porquê?
Porque a criação de consumidores responsáveis é condição fundamental
para o desenvolvimento sustentável (Agenda XXI) e consumidores, somos
todos nós:
 Gestores de empresas;
 Membros da comunidade;
 Membros de associações;
 Investidores….
Por isso é urgente uma comunicação ampla e de qualidade que possa
promover comportamentos mais sustentáveis.

A importância da comunicação

Reforça
importância do
tema para as
(outras) empresas

Comunicação
dá relevância
ao tema

Responsabilidade
Social
Traduz-se em
benefícios
objectivos

Influência o
comportamento
de compra

Cria
sensibilidade
nos cidadãos

Reforça
importância do
tema para o
consumidor

Analisar a comunicação
Indicadores

A gestão de comunicação

Indicadores

Informação Pretendida

Gestão da inclusividade –
envolvimento das partes
interessadas

Descrição de políticas e acções relacionadas com
o envolvimento das partes interessadas.
Formas de consulta às partes interessadas.
Benchmarks realizados.
Utilização dos resultados das consultas na gestão
da comunicação.

Política de comunicação e
diálogo com a
concorrência

Associação a entidades que promovem a
Responsabilidade Social e / ou a comunicação
socialmente responsável.

Fonte
GRI
AA1000
Ethos
SDC

GRI
Agenda XXI
SDC

A gestão de comunicação

Indicadores
Gestão da inclusividade –
envolvimento das partes
interessadas

Exemplos
Empresas do grupo
Colaboradores

Clientes empresariais

Instituições ligadas à
área dos TIC

Potenciais clientes

Vendedores

Fornecedores

EMPRESA

Instituições ligadas aos
problemas da inclusão

Política de comunicação e
diálogo com a
concorrência

Clientes individuais

Concorrência
Accionistas

Estado

Comunicação social

Stakeholders sem voz

A gestão de comunicação

Exemplos
Indicadores
Gestão da inclusividade –
envolvimento das partes
interessadas

Política de comunicação e
diálogo com a
concorrência

Indicadores ambientais

Indicadores
Evidência da consideração e
da preocupação para com o
ambiente na comunicação –
formação; campanhas etc.

Visibilidade dos aspectos
relacionados com ambiente
nos suportes de
comunicação internos e
externos.

Indicadores Adicionais

Fonte
Ethos
SDC

SDC

Indicadores ambientais

Indicadores
Evidência da consideração e
da preocupação para com o
ambiente na comunicação –
formação; campanhas etc.

Visibilidade dos aspectos
relacionados com ambiente
nos suportes de
comunicação internos e
externos.

Exemplos

Fujitsu-Siemens

Indicadores ambientais

Indicadores
Evidência da consideração e
da preocupação para com o
ambiente na comunicação –
formação; campanhas etc.

Exemplos
¾ Exactidão e verificabilidade
¾ Neutralidade e prudência
¾ Credibilidade
¾ Acessibilidade e inteligibilidade

Visibilidade dos aspectos
relacionados com ambiente
nos suportes de
comunicação internos e
externos.

British Telecom

Indicadores ambientais

Indicadores
Evidência da consideração e
da preocupação para com o
ambiente na comunicação –
formação; campanhas etc.

Visibilidade dos aspectos
relacionados com ambiente
nos suportes de
comunicação internos e
externos.

Informação Pretendida
Exemplos

France
Telecom

Fonte

Indicadores ambientais

Indicadores
Evidência da consideração e
da preocupação para com o
ambiente na comunicação –
formação; campanhas etc.

Visibilidade dos aspectos
relacionados com ambiente
nos suportes de
comunicação internos e
externos.

Informação Pretendida
Exemplos

Fonte

Programa Troca por Troca
Todos os telemóveis que chegam à
TMN através deste programa, têm um
tratamento que passa pela
reutilização dos telefones ou dos
seus componentes. Deste modo, o
cliente pode entregar o seu telemóvel
na certeza de que ele terá um destino
final adequado.

Indicadores sociais

Indicadores
Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.

Indicadores adicionais
Prémios recebidos, relevantes para o
desempenho social, ético e ambiental.

Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

GRI, Ethos, SDC

Agenda XXI
UNEP, SDC

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade.

Voluntariado.

Fonte

SDC

Evidenciar a relação entre o tipo de
voluntariado e o contexto da empresa ou
o contexto local.

Ethos, SDC

Indicadores sociais

Indicadores

Indicadores Adicionais
Exemplos

Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.
Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade

Voluntariado

Conjugando as
necessidades humanas
básicas, o acesso à
educação e uma
cidadania responsável a
CISCO tem como
objectivo contribuir para
um ciclo da
prosperidade.

Fonte

Indicadores sociais

Indicadores
Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.
Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade.

Voluntariado

Indicadores Adicionais
Exemplos

Fonte

Projecto Leiria Mais Verde
Utilização de viaturas da corporação de
bombeiros e da protecção civil com
sistemas de comunicação em tempo real,
disponibilizados pela Vodafone, quando
estão em vigilância ou em actuação.

Indicadores sociais

Indicadores
Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.
Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade

Voluntariado

Indicadores Adicionais
Exemplos

Fonte

Programa Fresh Start para
computadores doados
Muitos dos computadores
doados são entregues às
escolas sem a documentação
ou CD’s necessários para o
licenciamento do sistema
operativo Windows. O
programa Fresh Start
disponibiliza a documentação
necessária, bem como os CD’s
de instalação de Windows para
escolas primárias e
secundárias (k-12) em todo o
mundo, sem qualquer custo e
com a mínima burocracia.

Indicadores sociais

Indicadores
Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.
Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade.

Indicadores Adicionais
Exemplos

IBM
Apoio na criação do
website, nas
infraestruturas, na
conecção e na
aplicação do
network do site
Disaster Relief –
www.disasterreleif.org

Voluntariado

Fonte

Indicadores sociais

Indicadores
Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.
Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade.

Voluntariado

Indicadores Adicionais
Exemplos

Fonte

Indicadores sociais

Indicadores
Evidência da consideração
do tema comunidade na
comunicação.
Iniciativas relacionadas
com questões ligadas com
o consumo sustentável.

Iniciativas relacionadas
com questões que
preocupam a comunidade

Voluntariado.

Indicadores Adicionais
Exemplos

Fonte

Saúde e segurança
do consumidor

Indicadores
Evidência da consideração
de temas de saúde e
segurança na comunicação.
Evidência da consideração
dos princípios da
comunicação informativa
na comunicação
relacionada com a saúde e
segurança.

Indicadores Adicionais
Exemplos

Fonte

Estudo da influência electromagnética sobre a
saúde pública.

Comunicação do
produto

Indicadores
Evidência da consideração
de temas de saúde e
segurança dos
consumidores na
comunicação produto.

Exemplos

“A Nokia encara com muita seriedade todos as questões
relacionadas com a segurança, e estamos constantemente a
desenvolver e integrar novas características avançadas de
segurança em todos os nossos produtos.
A Nokia segue de perto os testes de laboratório que tentam
quebrar a tecnologia Bluetooth, e está a par das preocupações
dos consumidores sobre questões de segurança relacionadas
com tentativas maliciosas perpetradas por hackers para aceder
aos aparelhos móveis. Os modelos potencialmente visados
incluem os telefones móveis Nokia 6310, 6310i, 6650, 8910 e
8910i, o Nokia 610 car kit, e o Nokia 810 para comunicações
móveis no automóvel.”

Indicadores de comunicação
comercial

Indicadores
Orientações especificas
(guidelines) para a
comunicação.
Evidenciar a preocupação
com as questões da
discriminação e a utilização
de estereótipos.
Evidenciar a preocupação
com as mensagens
relacionadas com as
crianças.
Evidenciar a preocupação
com a promoção de
comportamentos
responsáveis.

Indicadores Adicionais
Exemplos

Fonte

Desenvolver acções
socialmente responsáveis
Guidelines para a comunicação socialmente responsável

A resposta a este questionário permite avaliar a conformidade dos suportes / meios de comunicação com
valores e princípios do desenvolvimento sustentável.
Sim

Diálogo com as partes interessadas
Conhece as necessidades / expectativas das suas partes interessadas?
Conhece as preocupações relativas ao sector da sua empresa?
Inclusividade e transparência
Estão incluídos na comunicação todos os aspectos relativos
ao tema que são importantes para as suas partes
interessadas?
Acessibilidade e inteligibilidade
O suporte ou suportes de comunicação são de fácil acesso
para os alvos?
Foram realizados testes para verificar a inteligibilidade da mensagem?
Fiabilidade da informação
A informação transmitida é exacta?
A informação transmitida foi revista por especialistas?
Coerência
A mensagem e o meio de comunicação estão alinhada com os
princípios / compromissos da empresa?

Não

Não se aplica

Desenvolver acções
socialmente responsáveis
Desenvolvimento e consumo sustentáveis
As mensagens valorizam/divulgam o desenvolvimento sustentável?
As mensagens valorizam o consumo sustentável?
Comunidade
Teve em atenção o contexto sócio / económico da comunidade?
Teve em atenção o uso de estereótipos?
A mensagem que transmite cultiva a auto estima?
Orçamento (caso a sua acção se situe no âmbito da
solidariedade)
Está previsto um orçamento para divulgação dos resultados?
Produção e logística
As políticas ambientais dos seus fornecedores estão alinhadas com os
compromissos da empresa?
As políticas sociais dos seus fornecedores estão alinhadas com os
compromissos da empresa?
Melhoria contínua
Está prevista uma avaliação do suporte?

www.sairdacasca.com

