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COP 2011 - Visão Sustentável 

 

A Visão Sustentável é uma consultoria brasileira especializada em Responsabilidade 
Social Corporativa e Sustentabilidade, trabalhando com o desenvolvimento de 
ferramentas e soluções que atendam às principais demandas da sociedade moderna e do 
mercado de negócios. O foco e os esforços de suas atividades estão concentrados na 
aplicação dos princípios do pacto, juntos a seus clientes grandes empresas de diversos 
segmentos. 

A afinidade entre a Visão Sustentável e o Pacto Global continua sendo muito 
próxima, inclusive no apoio da consultoria aos princípios do Pacto. A consultoria mantém 
uma estrutura organizacional reduzida, contudo não enfrenta dificuldades na 
implementação dos Princípios do Pacto Global em sua gestão, mantendo uma prática de 
incentivo aos seus clientes se tornarem signatários do Pacto Global e incorporarem seus 
princípios na elaboração de Relatórios de Sustentabilidade. 

A rede Global da RSE Consulting, criada pela Visão Sustentável, avançou com a 
incorporação de um novo parceiro-Ensome (Nicarágua). 

  Em 2011, a consultoria Visão Sustentável participou de um evento promovido pela 
Organizações das Nações Unidas (ONU), o lançamento da campanha Rio+20, cujo nome 
oficial é “The Future We Want”. A consultoria também esteve presente como convidada 
de um almoço promovido pela Distribuidora de Gás Ltda Copagaz, do qual também 
participou o Mathias Stausberg, porta-voz do Pacto Global da ONU 

Além disso, a consultoria em 2011 cooperou para que houvesse o apoio formal do 
Pacto Global ao Fórum do Starts With You (SWU). 

Dessa forma, a Visão Sustentável demonstra o seu total apoio ao Pacto Global e a 
seus princípios, apresentando sua Comunicação de Progresso 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Pascowitch 

55 11 3889-7519 
55 11 8415-4972 
jose@visaosustentavel.com.br 
www.visaosustentavel.com.br 



 

  

22/12/2011 

2 

 
 
 

COMUNICATION ON PROGRESS – COP 2011 

 

 

Direitos Humanos 
 
Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos 
humanos proclamados internacionalmente 
 
Princípio 2: Certificarem-se que eles não são cúmplices de abusos dos direitos 
humanos. 
 
No seu desempenho interno, a Visão Sustentável respeita todos os principios, e o sério 
acomanhamento dos esforços do ano passado mostrou que houve melhoria das relações 
de trabalho com os seus empregados. 
Com relação aos clientes, bem como no ano apssado, não foi registrada nenhuma 
ocorrência de quebra ou violação dos direitos humanos fundamentais, a consultoria 
segue sempre o propósito de orientar seus clientes, de maneira que importantes atitudes 
sejam tomadas com o apoio da Visão Sustentável, como o desenvolvimento e 
implementação do Código de Ética para os grupos Totalcom e Leroy Merlin, contenplando 
dentre outras coisas, as questões dos direitos humanos. 
Juntamente com o Grupo Totalcom, a consultoria ajudou na criação do fórum “Starts 
With You” (SWU) e Festival de Música de Artes SWU, de acordo com os aspectos dos 
direitos humanos do Pacto Global. 
Finalmente, observamos que a Visão Sustentável dá muita importancia à questão dos 
direitos humanos, tornando os parte integrante de sua estutura interna e aplicando os 
em projetos que desenvolve.  
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Principio  Cliente Programa/Projeto 
Relação com o os 

princípios do Pacto 
Global 

Princípio 1: As 
empresas devem 
apoiar e respeitar a 
proteção 
dos direitos 
humanos 
proclamados 
internacionalmente 
 
Princípio 2: 
Certificarem-se que 
eles não são 
cúmplices 
de abusos dos 
direitos humanos. 

 

Copagaz 
Distribuidora 
de Gás Ltda 

Reformulação do 
Código de Ética 

Em 2011, a consultoria 
Visão Sustentável 
concluiu a elaboração  
do código de ética da 
Copagaz. A aprovação 
desse código foi obtida 
através do Comitê de 
Ética Copagaz, do qual 
participam vários 
departamentos da 
empresa. 

Totalcom SWU 

Incentivou a 
incorporação do 
princípios dos Direitos 
Humanos estabelecidos 
pelo Pacto Global, na 
realização do evento 
SWU, não tolerando 
condições degradantes 
de trabalho, trabalho 
infantil, trabalho forçado 
ou escravo. 
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Leis Trabalhistas 

 

Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação eo 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

 

Princípio 4: A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 

compulsório; 

 

Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil; 

 

Princípio 6: A eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão. 

 

Como uma consultoria que trabalha com sustentabilidade, o papel da Visão Sustentável é 
não abordar diretamente, as relações de trabalho estabelecidas por seus clientes. No 
entanto, sempre orienta seu trabalho pelos dez principios do Pacto Global, respeitando e 
promovendo os principios dos direitos de trabalho e as normas locais em vigor. 
Assim, apoia e incentiva o desenvolvimento de parcerias com instituições que defendem 
esses principios ou que defendem a assinatura de pactos, como o Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo. 
A Visão Sustentável não trabalha de forma alguma com as empresas que mantém 
relações de trabalho forçado e/ou trabalho infantil. Dentro do escopo de trabalho da 
consultoria, aprecia-se a diversidade e a eliminação de qualquer discriminação no local 
de trabalho. 
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Principio  Cliente Programa/Projeto 
Relação com o os 

princípios do Pacto Global 
Princípio 3: As 

empresas 

devem apoiar a 

liberdade 

de associação eo 

reconhecimento efetivo 

do direito à negociação 

coletiva; 

 

Princípio 

4: A eliminação de 

todas as formas de 

trabalho forçado ou 

compulsório; 

 

Princípio 5: A 

abolição efetiva do 

trabalho infantil; 

 

Princípio 6: A 

eliminação da 

discriminação em 

matéria de emprego e 

profissão. 

 

 

Several 

Apoio para que a 
iniciativas 

empresariais dêem 
condições mais 

dignas de trabalho. 

Incentivando os clientes a 
adotar iniciativas 
específicas, com o intuito 
de proteger os direitos do 
trabalho, como o Pacto 
Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo no 
Brasil. Em 2011, a 
consultoria tem 
mantido sua posição 
como agente propagador d
essas iniciativas junto a 
seus clientes, buscando 
sempre ampliar o leque de 
ações em alinhamento 
com estes princípios. 
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Meio-Ambiente 

 

Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais; 

 

Princípio 8: Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; 

 

Princípio 9: Incentivar o desenvolvimento ea difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis. 

 

A Visão Sustentável permanece desenvolvendo estratégias de negócios, projetos, 
programas e atividades que cubram o tripé da sustentabilidade – questões/aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. Dentro desse escopo de trabalho, a consultoria 
aconselhou e encorajou seus clientes a adotarem a prática do desenvolvimento de 
Relatórios de Sustentabilidade com base nas diretrizes GRI e os princípios do Pacto 
Global, por meio de relatórios corporativos. 
A consultoria estimula o desenvolvimento de Relatórios de Sustentabilidade GRI não 
apenas como um meio de comunicar o desempenho das empresas em relação às 
questões econômicas, sociais e ambientais, mas principalmente, como uma importante 
ferramenta para gestão de negócios.  
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Principio  Cliente Programa/Projeto 
Relação com o os 

princípios do Pacto 
Global 

Princípio 7: As 

empresas 

devem apoiar uma 

abordagem 

preventiva aos 

desafios 

ambientais; 

 

Princípio 

8: Desenvolver 

iniciativas para 

promover maior 

responsabilidade 

ambiental; 

 

Princípio 

9: Incentivar o 

desenvolvimento 

ea difusão de 

tecnologias 

ambientalmente 

amigáveis. 

 

 
 
Copagaz 
Distribuidora 
de Gás Ltda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciou o trabalho de 
implantação de métricas 

de sustentabilidade 
dentro da empresa, com 
base na metodologia 
GRI, esta ação visa 
medir e monitorar a 

água, energia, 
investimentos em meio 
ambiente, saúde e 

segurança. 
 

Grupo Pão de 
Açúcar 

Programa Caras do 
Brasil 

Trabalho junto a 28 
fornecedores do 
Programa Caras do 
Brasil, que através de 
visitas e entrevistas a 
cada um deles, visa 
aprimorar sua atuação 
no tripé Econômico, 
social e ambiental.  
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Grupo 
Totalcom 

SWU - Music and 
Arts Festival 

Assistência e 
compromisso para o 
desenvolvimento do 
evento público, 
buscando reduzir, 
compensar ou eliminar 
impactos ambientais: a) 
eventos com baixa 
emissão de carbono e 
desenvolvimento de 
processos de redução e 
mitigação de emissões 
de gases poluentes, b) 
preferência pelo uso de 
materiais reciclados ou 
recicláveis, certificados 
conforme previsto nas 
normas  sociais e 
ambientais, c) o 
descarte correto de 
resíduos, d) 
desenvolvimento de 
processos com baixo uso 
de água e energia, e) 
reavivar o festival. 
Em 2011, a consultoria 
participou de maneira 
mais efetiva na 
construção do Fórum 
SWU, através da ajuda 
na escolha dos 
participantes, e dos 
temas relacionados aos 
direitos humanos, 
questões ambientais, 
inclusão social e 
mudanças climáticas. A 
consultoria estava 
presente e deu total 
apoio durante os 3 dias 
de evento. 
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Anti-Corrupção 

 

Principio 10: As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas 

formas, inclusive extorsão e propina. 

 

A Visão Sustentável rejeita qualquer prática de corrupção. Como em anos anteriores, a 
empresa manteve a sua postura ética e não usa meios ilícitos para obter privilégios. O 
progresso nesta área foi de continuar atuando da mesma maneira, e fortalecer seus 
princípios durante as atividades.  
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Atuação Direta da Visão Sustentável 
 

Principio Politica Ação Resultados 

Principio 10: As 
empresas devem 
trabalhar contra a 
corrupção em 
todas suas 
formas, inclusive 
extorsão e 
propina. 

 

Participação no 
Pacto Empresarial 
pela Integridade e 
Contra Corrupção 

A Visão 
Sustentável 
continua a ser 
um dos 
signatários do 
Pacto 
Empresarial 
pela 
Integridade e 
Contra 
Corrupção. 

Manteve o 
reconhecimento de 
“Clean Business", 
concedido pela 
iniciativa. 

 
 
 

Desempenho na esfera de influencia da Visão Sustentável. 
 

Principio 

Atividade Impacto Relação com os 
principios do Pacto 
Global 

Principio 10: As 
empresas devem 
trabalhar contra a 
corrupção em 
todas suas formas, 
inclusive extorsão 
e propina. 

 

Apoiar o Pacto 
Empresarial pela 
Integridade e 
Contra Corrupção 

A consultoria 
manteve sua 
política de 
incentive a 
todos os 
clientes para se 
tornarem 
signatários do 
Pacto, e 
divulgá-lo 

Visão Sustentável 
credita que seus clientes 
são ponderosas fontes 
de divulgação e 
implementação dos 
princípios do Pacto, 
tornando a luta contra a 
corrupção uma realidade 
possível.  

 

 


