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Introdução por Mark Gough, CEO, 
Capitals Coalition 

 

A transformação de nosso sistema alimentar é um dos mais 
importantes desafios que enfrentamos no século 21. Proporcionar 
segurança alimentar a uma população crescente, restaurar os 
sistemas naturais dos quais depende a produção de alimentos e, 
ao mesmo tempo, garantir a igualdade e a justiça sociais 
requerem uma abordagem baseada em sistemas. 
Desenvolvidas para apoiar as empresas na implementação da Estrutura de 
Avaliação TEEBAgriFood, este Guia fornece às empresas um modo prático de 
compreenderem e agirem a respeito de seus impactos e dependências dos 
capitais natural, humano, social e produzido. 

O Guia faz referência às estruturas comerciais harmonizadas internacionalmente 
aceitas e nelas se baseia para identificar, medir e valorar o relacionamento de  
empresas com a natureza e as pessoas: o Protocolo do Capital Natural e o 
Protocolo dos capitais Social e Humano (doravante, os Protocolos). Os Protocolos 
fornecem relevante suporte e contexto adicionais para a aplicação deste Guia. 

Graças ao generoso financiamento da Comissão Europeia, o Guia será testado 
em sete países cujas abordagens e tradições agrícolas são bem diversas 
(Brasil, China, Índia, Indonésia, Malásia, México e Tailândia). Por meio de 
fortes colaborações em cada país, empresas aplicarão, contestarão e 
desenvolverão o Guia durante os próximos três anos. O feedback de sua 
empresa é bem-vindo e contribuirá para o desenvolvimento do Guia final, 
que será publicado em novembro de 2022. 

Este Guia vai além das orientações existentes para as empresas, ao 
considerar as interdependências entre a natureza e as pessoas na cadeia de 
valor alimentar. Trata-se de um passo importante para integrar os capitais 
no processo de tomada de decisões e irá informar o trabalho em outras 
cadeias de valor e geografias.  

Os esforços realizados pelas empresas para aplicar este Guia serão integrados 
por meio de um projeto mais amplo, baseado em sistemas, a ser 
administrado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA), que visa conectar todos os atores relevantes. 

Gostaria de agradecer a todos os que se engajaram na inspiração, evolução e 
desenvolvimento deste trabalho. Este é um importante ponto de partida e 
fornece uma plataforma sólida para integrar futuramente todas as formas de 
capital em nossa maneira de pensar e trabalhar.
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Orientação 
 
 

Apresentação da Estrutura de Avaliação TEEBAgriFood e os 
Protocolos de Capitais e como se fundem neste Guia 
Operacional para Negócios. 
A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB) é uma iniciativa global focada em "dar 
visibilidade aos valores da natureza." Seu principal objetivo é incorporar os valores da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos às tomadas de decisão em todos os níveis. O TEEB visa atingir essa meta por meio 
de uma abordagem estruturada em termos de valoração que auxilie os tomadores de decisão a 
reconhecerem a vasta gama de benefícios advindos dos ecossistemas e da biodiversidade, a demonstrarem 
seus valores em termos econômicos e, quando apropriado, a incorporarem esses valores a seu processo 
decisório. 

Em 2018, o TEEB publicou um documento precursor (TEEB para Agricultura e Alimentação: Relatório de 
Fundamentos Científicos e Econômicos (TEEBAgriFood)) que aborda os desafios dentro do sistema 
alimentar e reconhece a importância e a interação propiciada por uma abordagem de sistemas entre 
diferentes "capitais" — natural, humano, social e produzido (definidos na ação 1.2.1). A Estrutura de 
Avaliação TEEBAgriFood (Figura 0.1) apresenta a progressão e iteração desde estoques até fluxos, 
resultados e impactos sobre o bem-estar humano. 

 

 

Figura 0.1 
Elementos da Estrutura de Avaliação TEEBAgriFood 

Público-alvo 

A Estrutura de Avaliação TEEBAgriFood foi planejada inicialmente de forma a ser uma estrutura 
abrangente para a elaboração de políticas, para as empresas, a agricultura e a sociedade civil. Fornece as 
principais definições, conceitos de medição e limites para descrever e entender a complexidade do 
sistema alimentar em sua totalidade. No entanto, não explica como realizar uma avaliação, e este Guia 
vem a preencher esta lacuna. 

Este Guia foi elaborado especificamente para empresas do setor de alimentos, mas também pode ser 
utilizado por empresas de outros setores, uma vez que utiliza uma abordagem estruturada para a sua 
aplicabilidade e foi projetado para ser acessível e fácil de usar. 
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Estrutura 
O Guia se ergue a partir dos Protocolos, cuja estrutura acompanha, seguindo os mesmos quatro estágios de 
um processo decisório padrão, “Por quê?’, “O quê?”, “Como?”, “E depois?” Os estágios são divididos em 
nove Passos que contêm perguntas específicas a serem respondidas quando se realiza uma análise 
avaliativa de capitais, como mostra a Figura 0.2. 

 
 
 
 

Passo 8: 

 
Passo 9: 

Agir 

 
 

Estágio 1 

ESTRUTURA 
Por 

quê? 

 

Passo 1: 

Iniciar 

Interpretar 
e testar 
resultados 

 
 

Estágio 4 

APLICAÇÃO 
E depois? 

 

Estágio 2 

ESCOPO 

O quê? 

 
Passo 7: 
Valorar os 
impactos e/ou 
dependências 

 
Passo 6: 
Medir 
mudanças 
em capitais 

 
 
 
 

 
Passo 5: 

 
Estágio 3 

MEDIÇÃO E 
VALOR 
Como? 

 
 
 
 

 
Passo 4: 

 

Passo 2: Definir 
o objetivo 

Passo 3: 
Delimitar o 
escopo  

Medir impactos 
e/o dependências 

Determinar os 
impactos e/ou 
dependências 

 
 

Figura 0.2 

O Guia Operacional para Negócios da Estrutura TEEBAgriFood  

Os Estágios e Passos são iterativos, de tal forma que você deve contemplar a possibilidade de 
revisitar Passos anteriores quando necessário. Por exemplo, após identificar seus principais impactos 
materiais e dependências no Passo 04, você pode precisar voltar atrás e modificar o objetivo ou 
escopo de sua análise nos Passos 02 e 03. 

Todos os Passos têm a mesma estrutura. Iniciam-se com uma pergunta abrangente a ser respondida 
e uma breve introdução, seguida por uma descrição detalhada das ações necessárias para completar 
o Passo, juntamente com orientações sobre como proceder, e um modelo para resultados. São 
fornecidas definições úteis de termos-chave quando estes aparecem pela primeira vez. 

Você deve completar todos os quatro Estágios e nove Passos quando realizar uma análise. Encontra-
se um modelo de usuário para aplicação na página da Coalition na internet (página da Coalition) que 
o irá auxiliar a confirmar que foram completados todos os Passos e ações de sua análise. 

 

Especificando melhor, o Guia: 
 

• Fornece um contexto a respeito do motivo pelo qual os capitais são relevantes para qualquer empresa 
no sistema alimentar e de que maneira as empresas podem se beneficiar deles.  

• Desenvolve uma argumentação empresarial a favor da análise de capitais integrados no setor de alimentos. 

• Identifica impactos e dependências materiais de diferentes capitais relevantes para empresas 
ao longo de toda a cadeia de valor do setor de alimentos. 

• Utiliza exemplos práticos para demonstrar aplicações específicas para tipos específicos de negócios do setor. 
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Por que uma abordagem integrada dos capitais? 
As empresas causam impactos e dependem de múltiplos capitais (natural, humano, social e produzido) e 
existem interdependências críticas entre os capitais que afetam o modo como são usados e impactados 
pelas empresas ou recebem investimentos. 

Os Protocolos, ao estabelecerem um modo de conduzir análises de um único capital, reconhecem capitais 
múltiplos, mas não tentam integrá-los de forma completa.  

Este Guia apoia uma abordagem integrada de capitais que avalia de modo explícito todos os capitais 
conjuntamente e leva em consideração as interconexões entre eles. 

O Guia agrega valor às orientações existentes ao focalizar a relação entre os capitais e suas relações com os 
negócios. A adoção de uma abordagem integrada permite que se entendam melhor os riscos e as 
oportunidades. 

Princípios 
Os princípios éticos protegem, mantêm e, onde possível, fortalecem os direitos, competências, 
experiências, conhecimentos e saúde das pessoas, bem como os valores que as sociedades 
compartilham. 

O reconhecimento de patamares e limites lógicos deve também ser incluído como um princípio fundamental 
de qualquer análise de capitais. 

Além disso, este Guia se apoia em quatro princípios de forma a assegurar que seus resultados 
tenham credibilidade e sejam adequados à sua finalidade.  

 

 

Nota: Apesar da Relevância ser um princípio a ser seguido durante toda a aplicação de uma análise de 
capitais, a Materialidade é discutida no Passo 04, “Determinar os impactos e/ou dependências”. 

Embora se recomende que o Princípio da Coerência seja seguido ao longo de toda a análise, os Protocolos 
não sugerem que os resultados sejam coerentes e comparáveis entre empresas uma vez que são 
específicos para cada contexto. A comparabilidade de resultados é um aspecto que será abordado em um 
momento posterior. 

Relevância 

Assegura que, em sua análise de capitais, você leve em consideração as questões mais relevantes, 
incluindo os impactos e/ou dependências de maior relevância para o negócio e suas partes 
interessadas (Adaptado do original em CDSB 2015, WRI e WBCSD 2004). 

 

Rigor 

Emprega informações, dados e métodos tecnicamente robustos (de uma perspectiva científica e 
econômica) que também são adequados à sua finalidade. 

 

Reprodutibilidade 

Assegura que todas as premissas, dados, ressalvas e métodos utilizados sejam transparentes, 
rastreáveis, plenamente documentados e replicáveis. Assim, possibilita a eventual verificação ou 
auditoria, conforme requerido  (Adaptado de GRI, 2013). 

 

Coerência 

Assegura que os dados e métodos empregados em uma análise sejam compatíveis entre si e com o escopo 
da análise, que depende do objetivo geral e da aplicação esperada (Adaptado de WRI e WBCSD 2004, IIRC 
2013). 
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Definição do setor de alimentos e seu valor na cadeia de valor 
Este Guia define o setor agroalimentar (doravante o setor de alimentos) como a gama completa de 
atividades necessárias para entregar um produto, passando pelas diferentes fases de produção até o 
consumidor final (Figura 0.3). 

 
 

Figura 0.3 
A cadeia de valor alimentar 

O estágio do comerciante na cadeia de valor inclui todos os estágios intermediários, tais como 
fornecimento, logística e comercialização, que não são considerados em outros locais. A reciclagem, reuso e 
outras opções de fim de vida são contemplados dentro de cada estágio da cadeia de valor e podem 
constituir um mecanismo crítico para a redução de impactos e dependências.  

O setor de hospitalidade/serviços de alimentação e o setor de produtos não alimentícios (ou seja, energia e 
beleza) estão ambos fora do escopo deste Guia e não estão incluídos aqui. 

Embora a indústria pesqueira não tenha sido incluída no TEEBAgriFood e não seja focalizada neste Guia, o 
Guia pode ser utilizado como suporte para análises que tenham como base a indústria pesqueira. 

Finalmente, vale ressaltar que a cadeia de suprimentos varia em comprimento e complexidade, sendo que 
longas cadeias de suprimentos internacionais e globais coexistem ao lado de cadeias de suprimentos 
pequenas, locais ou nacionais. Existe um elevado grau de variabilidade na integração vertical para 
participantes da indústria, sendo que algumas companhias operam desde fazendas, instalações de 
processamento e redes de armazenamento até à distribuição, até chegar ao consumidor final. 
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CONSUMIDORES 

 VAREJISTAS 

COMERCIANTES 
FAZENDEIROS 

& BANCOS 

COMPANHIAS 
DE INSUMOS 

Processadores 
primários e 
processadores 
secundários, 
serviços de 
embalagem, 
panificação, 
carnes, laticínios, 
lanches, 
refeições, bebidas  
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Exemplos hipotéticos 
Para auxiliá-lo a navegar pelo Guia, são incluídos exemplos hipotéticos no final de cada Passo. São 
ilustrativos e foram simplificados a fim de demonstrar com funciona cada Passo. Os exemplos se baseiam 
nas três organizações indicadas na Tabela 0.1. 

 

Tabela 0.1 
Exemplos hipotéticos ao longo do Guia  

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 

 
 

Empresa 
 

Conglomerado global de 
processamento de alimentos, 
incluindo confeitaria, saborizantes e 
produtos enlatados.  

 
Fabricante 
internacional de 
alimentos. 

 
Empresa de médio porte voltada para 
a produção, distribuição e varejo de 
produtos agrícolas. 

 

Contexto 
 

Esta empresa internacional 
depende de produtos agrícolas 
para sua produção, mas quer 
melhorar seu processo de 
suprimento responsável de acordo 
com seus compromissos de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar as condições de vida de 
funcionários, fornecedores e 
comunidades locais). 
 

 
A VitaCrisp produz um farelo de 
aveia natural (SuperOats) como um 
substituto para o trigo, usado em 
produtos alimentícios tais como 
pães, biscoitos e cereais. A empresa 
quer saber qual é o custo em capital 
natural, humano e social da 
produção de SuperOats em 
comparação com o trigo.  

 
A empresa é especializada em 
frutas, legumes e hortaliças 
orgânicos e não orgânicos. Está 
preocupada com a pegada de 
carbono, água e solo de sua 
produção, transporte e 
embalagem. 
Devido à pressão dos consumidores 
e demandas de certificação, a 
empresa deseja aperfeiçoar a 
rastreabilidade da cadeia de 
suprimento de frutas, legumes e 
hortaliças e melhorar as condições 
de vida dos agricultores. 

 
Realização da 
análise de 
capitais 
(Aplicação aos 
negócios) 

 
A empresa realizou uma análise 
monetária das alterações no capital 
natural, humano e social por um 
período de 4 anos em comparação 
com a base de referência do mínimo 
legal. 

(Estimar o valor total e/ou impacto 
líquido – ver Passo 01) 

 
A empresa realizou uma análise a 
fim de avaliar os impactos sobre 
o capital natural e humano da 
produção de SuperOats em 
comparação com o trigo. 

(Comparar opções – ver 
Passo 01) 

 
A empresa realizou uma análise 
quantitativa e monetária de seus 
impactos natural, humano e 
produzido e das dependências a fim 
de aperfeiçoar sua rastreabilidade e 
compreender seus riscos globais.  

(Avaliar riscos e oportunidades e 
comunicá-los internamente e 
externamente – ver Passo 01) 

 
Benefícios 
para 
negócios 

 
Uma melhor compreensão dos 
impactos ao longo da cadeia de 
valor propiciou um gerenciamento 
mais eficiente dos riscos, 
benefícios à reputação e uma 
elevação potencial da 
competitividade a longo prazo. 

 
Uma melhor compreensão dos 
impactos aperfeiçoou o processo de 
tomada de decisões por meio da 
identificação de áreas materiais e 
informou as estratégias de longo 
prazo da empresa para focar na 
produção em segmentos de mercado 
com a maior criação de valor. 

 
Um melhor sistema de 
rastreabilidade e garantia dos 
produtos forneceu oportunidades 
no que se refere à reputação, bem 
como benefícios para a empresa 
e, portanto, uma maior fatia de 
mercado. 

 
         
Decisão de 
negócios 

 
A Blossom Foods decidiu aumentar 
a escala de seus programas de 
suprimentos responsáveis de 
forma a cobrir todas as áreas de 
seus negócios tão logo se 
demonstraram ganhos evidentes.  

 
A VitaCrisp decidiu aumentar a 
escala sua produção e divulgar 
publicamente sua análise a fim de 
encorajar outros a fazerem o 
mesmo. 

 
A Evolve Crops decidiu 
trabalhar com uma 
associação de agricultores a 
fim de otimizar a aplicação 
de fertilizantes, aumentar o 
preço agrícola, aplicar um 
certif icado de comércio 
justo, investir na marca 
orgânica e se comunicar 
com os consumidores.  
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O que é o Estágio da Estrutura? 
O Estágio da Estrutura auxilia a constituir o motivo pelo qual empreender uma análise de capitais.  

 

 

Passo Perguntas que este Passo irá responder Ações 

Começar Por que se deve realizar uma 
análise de capitais? 

1.2.1 Familiarize-se com os conceitos básicos 
de capitais 

1.2.2 Aplique o conceito de capitais ao seu 
contexto de negócios 

1.2.3 Prepare-se para sua análise 
 

Observações Adicionais  

Este Estágio o irá auxiliar a compreender os conceitos e termos fundamentais e como relacioná-los à sua empresa e situação em particular. 

ESTÁGIO DA ESTRUTURA  

POR QUÊ? 
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Começar 

 

1.1 Introdução 

Realizar o Passo 01 do Guia o irá auxiliar a responder à seguinte pergunta: Por que você deve realizar 

uma análise de capitais? 

O Passo 01 o irá auxiliar a identificar quais impactos e/ou dependências do capital natural, humano, 
social e produzido são relevantes para seus negócios. Este Passo também descreve os riscos e 
oportunidades que uma análise de capitais pode ajudar a enfrentar, bem como alguns usos potenciais 
dos resultados da análise. Trata-se de importantes contribuições para um melhor detalhamento do 
escopo nos Passos 02-04 e podem contribuir para a construção de uma base de apoio para a realização 
de uma análise de capitais em sua empresa.  

Nota: Mesmo que você já tenha uma boa compreensão de como sua empresa impacta e depende de 
capitais, recomendamos que este Passo seja lido porque apresenta novos termos e conceitos 
relacionados ao modo como os capitais podem ser integrados.  

 

1.2 Ações 

Este Passo o irá auxiliar na realização das seguintes ações: 

1.2.1 Familiarizar-se com os conceitos básicos relativos aos capitais  

1.2.2 Aplicar o conceito de capitais a seu contexto de negócios 

1.2.3 Preparar-se para sua análise de capitais 

 

1.2.1 Familiarizar-se com os conceitos básicos de capitais 

Esta ação apresenta os conceitos básicos e definições que serão necessários para percorrer os Passos deste 
Guia. 

 

a) Os conceitos fundamentais de capitais natural, humano, social e produzido 

Os capitais são as reservas de um recurso que se combinam de modo a produzir um fluxo de benefícios ou 
“serviços” para as pessoas. Quando investido e gerenciado com responsabilidade, o recurso gera valor. 

Se “lançarmos mão” do estoque de capital em si, limitaremos sua capacidade de fornecer valor às pessoas 
e à economia, e, se a degradarmos demais, este estoque poderá cessar por completo de produzir valor. 

Muito embora diversos recursos possam ser considerados como estoques de capital, há quatro tipos de 
capital que são utilizados mais regularmente: natural, humano, social e produzido (Quadrado 1.1). 

 

 

Ecossistema 
Um complexo dinâmico de plantas, 
animais e microrganismos, bem como 
seu meio não vivo, interagindo como 
uma unidade funcional.  Os exemplos 
incluem desertos, recifes de coral, terras 
úmidas e florestas úmidas (MA 2005a). Os 
ecossistemas fazem parte do capital 
natural.  

• Capital natural: Os estoques de recursos naturais renováveis e não renováveis que se combinam para 
conferir um fluxo de benefícios aos povos. 

• Capital humano: O conhecimento, habilidades, competências e atributos incorporados nos 
indivíduos, os quais contribuem para um melhor desempenho e bem-estar. 

• Capital social: As redes, juntamente com as normas, valores e percepções compartilhados que facilitam 
a cooperação dentro dos grupos e entre eles.  

• Capital produzido: Os bens produzidos pelo homem bem como ativos financeiros utilizados para 
produzir os bens e serviços consumidos pela sociedade.  

Quadrado 1.1 Os quatro capitais 

Glossário 
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Serviços do Ecossistema  
A definição de serviços ecossistêmicos 
mais amplamente usada é a do 
Millennium Ecosystem Assessment (MA 
2005a): “os benefícios que as pessoas 
obtêm dos ecossistemas.” 

 
 

O MA ainda distribui os serviços  
ecossistêmicos em quatro 
categorias: 

– Provisionamento: Produtos materiais 
da natureza (p.ex., frutos do mar, água, 
material genético). 

– Regulação: Benefícios indiretos da 
natureza gerados por meio da regulação de 
processos ecossistêmicos (p.ex., mitigação 
da mudança climática por meio do 
sequestro do carbono, filtragem da água 
pelas zonas úmidas, controle da erosão e 
uso da vegetação para a proteção contra 
ataques por tempestades, polinização das 
plantações por insetos).  

– Cultural: Benefícios não materiais da 
natureza (p.ex., espirituais, estéticos, 
recreacionais e outros). 

– Apoio: Processos ecológicos 
fundamentais que dão apoio à 
prestação de outros serviços pelo 
ecossistema (p.ex., reciclagem de 
nutrientes, produção primária, formação 
de solos).  

 

Figura 1.1  
Recursos, fluxos e valores de capital 

b) Interação entre os negócios e as finanças com os capitais 

Os negócios dependem do capital natural, humano, social e produzido para que funcionem, 
diretamente ou indiretamente, ao longo de toda sua cadeia de valor de suprimentos ou relações. 
Os negócios não podem obter sucesso sem o capital natural, tal como terra, matérias primas, 
serviços do ecossistema, energia; capital humano, tal como a força de trabalho, conhecimento, 
competência; capital social e estruturas; e capital produzido, tal como equipamentos e recursos 
financeiros. Esses capitais são todos interligados e, em última análise, são sustentados pelo capital 
natural. 
 
Os negócios também impactam e transformam os capitais como resultado de suas operações. Os 
capitais podem ser degradados e exauridos ou restaurados e regenerados. Sendo que cada 
transformação impacta outros tipos de capitais. Todos os impactos e dependências sobre os capitais 
trazem consequências, tanto para os negócios como para a sociedade. Essas consequências são 
expressas como custos ou benefícios para ambos. Por exemplo, alguns negócios incluem aumentos nos 
custos por causa da escassez material ou da redução em produtividade devido a baixos padrões de 
segurança. As reações a esses efeitos por parte das empresas e da sociedade podem criar riscos e 
oportunidades adicionais para os negócios, bem como para o setor financeiro, uma vez que essas 
reações são transferidas para os negócios por meio de seus serviços. 

Glossário 

ESTOQUES FLUXOS 

 

VALOR 

 

 
Recursos naturais 
renováveis e não 
renováveis da Terra 
 

Capital Natural 
Ecossistema e 
serviços abióticos  
 

Benefícios para os 
negócios e a sociedade 
 

Capital Humano 
Conhecimento, 
capacidades, 
competências e 
atributos incorporados 
nos indivíduos 
 

Capital Humano 
Competências e 
força de trabalho 
 

Capital Social 
Redes com normas, 
valores e percepções 
compartilhados 
 

Capital Social 
Cooperação, 
confiança, leis e 
empoderamento 
 

Capital Produzido 
Todos os bens 
produzidos pelo homem 
e os ativos financeiros 
para a produção de 
bens e serviços. 
 

Capital Produzido 
Fluxo de recursos 
monetários 
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Figura 1.2 
Impactos e dependências de capitais: modelo conceitual para negócios  

Também existem interdependências entre diferentes capitais. O capital natural alicerça os demais 
capitais: sem o capital natural, os demais capitais não podem existir. Uma vez que todos os capitais se 
interconectam, qualquer impacto ou dependência relativa a um capital pode provocar alterações nos 
demais capitais. Por exemplo, o desmatamento realizado por uma empresa pode reduzir a quantidade 
de capital natural, o que pode afetar o capital humano e social das comunidades nativas que dependem 
da floresta para seu sustento. 

A fim de auxiliar a estabelecer um contexto para sua análise, apresentamos, na Figura 1.2, as interações 
entre os capitais natural, humano, social e produzido, os negócios e a sociedade. A Figura 1.2 ilustra 
também a abordagem empregada neste Guia para medir e atribuir valor aos impactos e suas dependências 
de diferentes capitais, em termos de riscos e oportunidades para os setores de negócios e finanças. 

Ao planejar uma análise de capitais, você deverá decidir quais capitais serão focalizados. Caso esta seja sua 
primeira análise, você poderá iniciá-la examinando os impactos e dependências de apenas um capital em 
relação às suas operações de negócios. A isto se denomina “análise de capital único.” 

Uma análise mais completa levará em conta todos os capitais, listará lado a lado seus impactos e 
dependências sobre seus negócios, mas sem avaliar o modo como interagem. A isto se denomina uma 
“análise de multi-capitais.” Caso se esteja contemplando vários, mas não todos os capitais, se realizará 
uma “análise parcial de multi-capitais.” 

CAPITAL PRODUZIDO 

 

CAPITAL SOCIAL E HUMANO  

 

CAPITAL NATURAL 

 

BUSINESS 

SOCIETY 
including government and 

people 

FINANCE SECTOR 
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A análise de capitais mais completa medirá e atribuirá valor aos impactos, dependências e interrelações 
no âmbito de cada capital e entre eles. Esta “análise integrada de capitais” dá visibilidade à integralidade 
do sistema no qual a empresa opera, permitindo que se tomem decisões tendo-se uma boa compreensão 
de como as mudanças em um capital afetarão outro. No setor de alimentos, em particular, onde a cadeia 
de suprimentos pode ser longa e complexa, esta abordagem pode ser a mais eficaz, devendo-se ressaltar, 
no entanto, que demandará uma maior quantidade de recursos e tempo para ser concluída. 

Embora seja possível comparar o valor de cada capital, os valores não devem ser combinados em um 
número único e os resultados desagregados devem estar sempre visíveis e disponíveis. É importante 
relatar cada capital separadamente a fim de evitar ocultar o impacto que um capital tem sobre outro. Por 
exemplo, o valor do capital social de uma decisão pode ser elevado, mas às custas do capital natural. Se 
esses valores forem combinados, poderão evidenciar um valor para as pessoas, mas ignorar o impacto 
sobre a natureza. A motivação para uma análise integrada de capitais é compreender essas interrelações 
e tomar decisões com base nelas. 

 
 

1.2.2 Aplicar estes conceitos a seu contexto de negócios 
 

Esta ação se desenvolve a partir do conceito de capitais e demonstra o modo como se relacionam a seu 
modelo de negócios, cadeia de suprimentos, operações etc. Esta ação tem como objetivo assegurar 
que sua análise de capitais leve em conta todos os potenciais impactos e/ou dependências que podem 
ser importantes ou substanciais para sua empresa e suas partes interessadas (discutido em maiores 
detalhes no Passo 04). 

 

a) Descreva seu contexto 

Quando estiver estruturando sua análise, principie por realizar uma identificação preliminar de suas 
atividades principais e descreva seu modelo de negócios e contexto. A descrição de sua localização, 
entorno, partes interessadas e outros fatores que afetam suas atividades será de grande valia para que 
você crie uma imagem geral do contexto em que realizará sua análise. Algumas perguntas que poderão ser 
feitas são: 

 
• Espacial: Qual é a extensão de sua cadeia de valor? Nacional, internacional, global? Em que países, 

em que ambientes e habitats está operando e como? 

• Político: Que relações de poder existem ao longo de sua cadeia de valor? 

• Institucional: Quais ordenamentos regulatório e político se aplicam ao contexto de seus negócios? 
Quem são as partes interessadas primordiais? 

• Histórico: Quais tendências históricas são relevantes para sua análise? 

• Temporal: Em que período focalizará sua análise? 

• Demográfico: Quais são as tendências demográficas e a densidade populacional em seu 
contexto? 

 
 

b) Dependências que são potencialmente relevantes para seus negócios 

Todas as empresas dependem, direta ou indiretamente, dos capitais e serviços associados (ver Figura 1.3). 
Por exemplo, as empresas do setor de alimentos não só dependem do capital produzido, tal como 
maquinário e fertilizantes, mas também do provisionamento essencial de serviços naturais, tais como 
alimentos, água e fibras. Esses serviços de provisionamento (ou “bens”) são também importantes matérias 
primas naturais para diversas operações de manufatura e processamento. A regulação de serviços tais 
como a polinização natural e o controle de pragas são cruciais para a agricultura. As empresas do setor de 
alimentos também dependem de estoques de capital humano dentro de sua força de trabalho, tal como 
sua especialização e conhecimentos. Da mesma forma, os negócios dependem do capital social no que se 
refere à existência de redes, confiança, acesso à terra e segurança de sua posse 

  
 
 
   
Análise de capitais 
Uma análise que leva em consideração 
mais de um capital. Inclui a análise de 
multi-capitais e a análise integrada de 
capitais. 
. 

 
Parte interessada 
Qualquer indivíduo, organização, setor ou 
comunidade que tem interesse ou algo a 
perder ou ganhar com o resultado de um 
processo decisório. 
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Salários  
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Faturamento 
 

 

Impostos 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Segurança alimentar 

 
Oportunidades de 

cooperação 

 

Condições 
de trabalho 

 

 
 

Restauração 
do 
ecossistema 

 
 

Poluição 

 

 
 

Desmatamento e 
perda de habitats 

Oportunidade de atividades 
comunitárias 

 

 
 

Figura 1.3 
Exemplos de dependências dos capitais por parte das empresas de alimentos  

O fluxo de dependência de capitais irá variar de acordo com o papel que desempenha a empresa na cadeia de 
valor, bem como com a localização geográfica de suas operações. 

Por exemplo, a maioria dos atores no sistema alimentar reconhece que a água é um insumo essencial 
para todos os sistemas de produção primários. Porém, a localização geográfica de uma fazenda 
determinará se a água é um fator limitante. Nos climas mais secos, a água pode ser uma questão 
substancial e o uso da água na estação seca pode ser particularmente problemática. Se a decisão 
operacional for de importar água de outras bacias, este fato subsequentemente acarretará 
consequências financeiras (p.ex. preços altos), consequências sociais (p. ex. tensões sociais entre as 
regiões) ou consequência naturais (p.ex. salinização e aridificação da região doadora). 

 
 

c) Impactos relevantes para seus negócios 

Um impacto de negócios é um efeito positivo ou negativo de uma atividade humana sobre o bem-
estar humano. 

Os impactos sobre os capitais podem ser causados diretamente por operações de negócios ou 
indiretamente pelo uso de produtos e serviços. Os impactos podem ocorrer em qualquer ponto da 
cadeia de valor. 

Os impactos também irão variar de acordo com o estágio da cadeia de suprimento e a localização 
geográfica das operações. 

Os impactos sobre os capitais podem ser negativos, por exemplo, degradação da terra ou exploração 
excessiva dos recursos hídricos, ou forçar-se um empregado a trabalhar longos períodos, o que 
aumenta a tensão e a fadiga e, assim, as possibilidades de acidentes de trabalho ou acidentes fatais 
durante a manipulação de maquinário pesado ou equipamento de risco. 

Os impactos também podem ser positivos, tal como alterar o regime de plantação, o que pode 
resultar em um teor mais elevado de umidade no solo, menor erosão do solo e maior produtividade 
agrícola, ou a introdução de um salário suficiente para os empregados, o que acarreta maior saúde 
para o empregado e sua família e maior produtividade para seu negócio.  

A Figura 1.4 fornece exemplos de como os negócios podem ter impacto sobre diversos capitais. 

CAPITAL PRODUZIDO 

CAPITAL HUMANO CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL NATURAL 
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Figura 1.4 
Exemplos dos impactos da indústria alimentícia sobre os capitais  

É frequente os impactos sobre um capital resultarem em impactos indiretos sobre outros capitais. Por 
exemplo, a empresa pode decidir restaurar um ecossistema com o objetivo de reduzir os riscos de 
inundação, o que pode resultar em uma melhoria dos serviços de polinização. Esta atividade, por sua 
vez, gera melhorias na saúde das pessoas (p.ex. devido ao ar mais limpo), redução de insumos (p.ex. 
irrigação) e aprimoramento da coesão social (p.ex. através de um melhor acesso a áreas restauradas 
para atividades recreacionais). O mesmo ocorre com qualquer capital; por exemplo, o fornecimento 
de um programa de treinamento sobre práticas agrícolas sustentáveis pode melhorar a renda e 
fornecer oportunidade de crescimento profissional. Ao mesmo tempo, irá favorecer o potencial para o 
convívio social entre os agricultores locais, o que pode motivar uma redução da eutrofização dos rios 
locais por meio de um maior reconhecimento do patrimônio compartilhado. 
Desta forma, ao realizar sua análise de capitais, você deverá verificar como sua atividade impacta todos 
os outros capitais, quer direta ou indiretamente. Caso você já tenha realizado previamente uma análise 
de capitais, é provável que você já tenha identificado, medido e valorado os impactos e dependências 
de um capital. A fim de criar um arcabouço para sua análise integrada de capitais, você precisará 
identificar: (i) os impactos e dependências diretos de sua empresa sobre os quatro capitais, nas células 
diagonais e (ii) os impactos indiretos e dependências das ações de sua empresa sobre o restante dos 
capitais, representados pelas células fora da diagonal em cada linha da Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1 
Montando um arcabouço para uma análise integrada de capitais: impactos diretos e indiretos sobre os capitais 

 

Retornos de 

capital 

Capital avaliado Capital natural  Capital humano  Capital social  Capital produzido  

Natural Direto Indireto Indireto Indireto 

Humano Indireto Direto Indireto Indireto 

Social Indireto Indireto Direto Indireto 

Produzido Indireto Indireto Indireto Direto 

 

As Figuras 1.5-1.7 fornecem exemplos práticos de interações entre capitais. 

 
 
 
 
 

Um produtor planta espécies nativas 

próximo a um curso d’água. 

 
 

 

Figura 1.5 
Exemplo de interações entre capitais: atividades de restauração do ecossistema 

 
 
 
 

 

Um fabricante fornece treinamento na 
redução do desperdício de alimentos 

 
 
 

Figura 1.6 
Exemplo de interações entre capitais: atividades de treinamento 

 

 

  

 

 

Capital produzido 
Redução nos custos de 
embalagem dos alimentos e 
tratamento de resíduos sólidos 

Capital humano 
Maior conhecimento e 
competência no 
processamento e gestão dos 
alimentos 

Capital social 
Valor compartilhado da 
preservação da natureza e 
motivação coletiva entre os 
trabalhadores 

Capital natural 
Resíduos sólidos plásticos são 
reduzidos e a reciclagem 
aumenta  
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Um agricultor investe em um trator novo 

 

 
 

 
 
Figura 1.7 
Exemplo de interações entre capitais: renovação de equipamentos 

Os impactos sobre os capitais e dependências deles se interconectam. Por exemplo, uma empresa que 
depende da água também irá gerar impactos por causa do uso da água. De modo semelhante, uma 
empresa que tem uma dependência dos conhecimentos de sua força de trabalho pode também gerar 
um impacto no aumento dos conhecimentos de seu pessoal ao realizar sessões de treinamento. 

 
d) Riscos e/ou oportunidades que são potencialmente relevantes 
para seus negócios 

O argumento empresarial em favor de se realizar uma análise de capitais tem como base a identificação 
de riscos e oportunidades que emergem dos impactos e/ou dependências de diferentes capitais que 
podem estar sendo invisíveis, ignorados, mal compreendidos ou subvalorizados. Uma vez que você tenha 
identificado esses fatores, pode começar a medi-los e, em última análise, valorá-los, o que permitirá 
estudar a melhor forma de integrá-los a suas decisões de negócios. 

Os riscos e oportunidades dos capitais natural, humano, social e produzido podem surgir sob diversas 
formas: operacionais, legais e regulatórias, de reputação e de marketing, financeira e sociais. A Tabela 1.2 
apresenta exemplos desses riscos e oportunidades e auxiliarão a decidir quais podem ser as mais 
relevantes para sua empresa e, portanto, para criar a argumentação empresarial em favor da realização 
de uma análise de capitais. 

 

Tabela 1.2 
Exemplo de riscos e oportunidades dos capitais 

 

Capital natural Capital humano Capital social 

Operacional: Atividades, gastos e processos normais nos negócios 

Capital produzido 

Risco 

 
 

 
Oportunidade 

A elevação dos custos de 
matérias primas leva a 
uma deterioração da 
cadeia de suprimento 

Aumento nas doenças 
e absenteísmo da 
força de trabalho 
devido a um 
deficiente controle da 
saúde  

Perda da licença social 
para o funcionamento 
devido às relações 
precárias com a 
comunidade local  

Aumento no número de 
acidentes como resultado da 
manutenção irregular dos 
maquinários 

Aumento da renda e da 
produção como resultado da 
gestão responsável da terra 

Maior eficiência dos 
trabalhadores devido aos 
serviços de controle da 
saúde in situ 

Reforço da cadeia de 
valor por meio da 
intensificação da 
confiança dos 
comerciantes 

Custos menores devido à 
maior eficiência dos 
equipamentos 

Legal e regulatória: Leis, políticas públicas e regulamentações que afetam o desempenho dos negócios 

Risco 

 
 
 

 
Oportunidade 

Maiores custos para atingir 
padrões de conformidade à 
medida que a 
regulamentação se torna 
mais rigorosa 

Maiores penalidades 
devido a atrasos na 
adoção de novas regras 
para os padrões de 
alojamento para os 
trabalhadores sazonais 

Perdas de renda 
devido a 
modificações nas 
práticas agrícolas 
como resultado 
de um contrato 
mais curto de uso 
da terra  

Perda da autorização 
de funcionamento 
devido à elevada taxa 
de acidentes fatais que 
são resultado da falta 
de investimentos em 
maquinário moderno 

Redução de multas, 
penalidades, indenizações 
ou custos legais (p.ex. 
prevendo e evitando 
impactos negativos)  

Vantagens competitivas 
na medida em que a 
empresa prevê e se 
previne contra mudanças 
na legislação 
relacionadas ao bem-
estar humano, tais como 
exigências de saúde e 
segurança 

Aumento do valor da 
marca por liderar na 
implementação de 
determinadas políticas 
públicas, por exemplo, 
o tratamento de 
efluentes  

Maior economia ao 
cumprir a legislação 
relativa ao uso de energia 
por meio de equipamentos 
que fazem uso eficiente da 
energia 
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Capital natural Capital humano Capital social Capital produzido 

Reputação e marketing: A confiança e relações da empresa com as partes diretamente interessadas na empresa, tais como consumidores, 
fornecedores e empregados  

Risco 

 

Redução da fatia de 
mercado devido a uma 
redução da demanda por 
produto percebido como 
ligado à agricultura e à 
silvicultura não 
sustentáveis 

Redução da 
produtividade devido a 
uma ausência de 
oportunidades de 
desenvolvimento 
profissional, fazendo 
com que os empregados 
percam a motivação no 
trabalho  
 

Perda da confiança dos 
consumidores na 
medida em que a 
empresa promove 
produtos orgânicos, 
mas se revela que 
emprega pesticidas em 
um ponto oculto da 
cadeia de suprimento 

Perda de valor da marca 
devido a cobertura negativa 
da mídia sobre a ausência 
de investimentos em 
equipamentos de segurança 

Oportunidade 

 

Aumento das vendas 
devido à certificação 
que reconhece as 
práticas de gestão 
sustentável  
 

Maior eficiência em 
processos na medida em 
que é oferecida aos 
empregados a 
oportunidade de fazer 
rodízio pelas diferentes 
unidades da empresa 

Maior qualidade dos 
produtos na medida 
em que os produtores 
se sentem respeitados 
e bem remunerados 
pelos comerciantes 

Prolongamento da licença 
de funcionamento na 
medida em que a empresa 
adota maquinário de 
tecnologia avançada, o que 
reduz o consumo de água, 
levando a uma maior 
disponibilidade de recursos 
para a comunidade local  

Financeira: Custos e acesso a capital inclusive dívidas e participações 

Risco Aumento dos custos 
financeiros devido a uma 
falta de transparência e 
métrica ambiental 

Redução das opções 
de financiamento 
devido ao elevado 
teor de substâncias 
tóxicas nos produtos 
para o consumidor 
produzidos pela 
empresa 
 

Aumento dos custos de 
financiamento de uma 
nova linha de produção 
devido a casos anteriores 
de corrupção em que a 
empresa se envolveu  

Aumento das taxas de juros 
sobre um empréstimo para a 
compra de equipamento 
novo devido à ausência de 
uma garantia de que o 
equipamento é adequado 
para as condições locais 

Oportunidade Aumento do acesso a 
financiamento de fundos 
verdes, taxas preferenciais 
baseadas no pagamento 
público de bens públicos 
que resultam de uma 
estratégia de negócios de 
agricultura natural com 
orçamento zero 

Aumento do acesso a 
financiamento 
devido à igualdade 
de gênero nos cargos 
administrativos  
 

Diminuição das 
taxas de juros 
oferecidas pelas 
cooperativas de 
financiamento 
locais devido à 
política de 
compartilhamento 
de benefícios com 
os povos nativos 
 

Aumento dos juros de 
investidores à medida que a 
empresa demonstra total 
compreensão e 
transparência da cadeia de 
suprimento  

Sociais: Relações com a sociedade mais ampla 

(p.ex., comunidades locais, ONGs, órgãos do governo e outras partes interessadas) 

Risco Atraso no suprimento de 
insumos devido a bloqueios 
em estradas por comunidades 
locais em protesto contra a 
poluição de recursos hídricos 
locais pela empresa 

Falta de disponibilidade de 
força de trabalho devido à 
forte elevação de preços de 
imóveis que força os 
trabalhadores a se 
mudarem para outros 
locais 
 

Serem recusados os 
pedidos de 
empréstimos por 
parte das 
cooperativas de 
crédito locais após a 
expansão das 
operações da 
empresa terem como 
resultado a restrição 
de acesso a áreas 
anteriormente 
utilizadas para 
reuniões da 
comunidade  
 

Aumento dos gastos para 
proteção das instalações da 
empresa quando o uso de 
equipamento novo tem 
como resultado a demissão 
de trabalhadores, causando 
distúrbios na comunidade 
local 

Oportunidade Isenção parcial de impostos 
locais como resultado da 
restauração das zonas úmidas 
pela empresa 

Ampliação da licença 
social para operar quando 
um trabalhador local é 
eleito como vereador 

Redução nos atrasos na 
obtenção de permissões 
por meio de uma 
parceria com uma ONG 
local para otimizar o 
diálogo com grupos 
locais 

As reduções 
governamentais de 
impostos que favorecem 
tecnologias limpas e de 
baixa emissão levam a um 
progresso acelerado em 
direção às metas de 
emissão 
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1.2.3 Prepare-se para a sua análise de capitais 

A preparação para a sua análise de capitais exige saber como você irá aplicar os resultados, 
assegurar apoio interno e planejar o processo. 

 

a) Identifique as aplicações potenciais de sua análise de resultados 

Com base na sua análise de riscos e oportunidades de negócios em potencial (descritos na ação 1.2.2.d), 
identifique a seguir a aplicação para os negócios — o uso pretendido dos resultados de sua análise de 
capitais — que irá auxiliar ea informar o processo de tomada de decisão. 

A maioria das análises de capitais é projetada para informar as estratégias de negócios, de gestão ou 
decisões operacionais. Podem envolver aportes isolados para a concepção do projeto ou a integração de 
capitais em processos padronizados de negócios, tais como aquisição de matéria-prima, avaliação de 
opções ou estimativas do "impacto positivo líquido". Algumas aplicações também podem ser relevantes 
para públicos externos, como a reavaliação de ativos para a valoração da empresa, demonstração do 
impacto líquido para reguladores, a análise de partes interessadas para a cobrança de indenizações por 
perdas e danos ou relatórios públicos. 

A Tabela 1.3 apresenta uma lista de possíveis aplicações aos negócios. Não são mutuamente 
exclusivas nem totalmente completas e podem não corresponder à terminologia utilizada na sua 
empresa, mas os exemplos dão uma ideia do escopo potencial das aplicações. 

Embora possa haver mais de uma aplicação de negócios relevante para a sua empresa, tente 
concentrar a sua análise na mais adequada. 

. 
 

Tabela 1.3 
Aplicações potenciais da sua análise de capitais aos negócios 
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Tipo de aplicação aos 
negócios 

 
Avaliar riscos e 
oportunidades 
 

Esta aplicação aos negócios é relevante se sua empresa necessita  

Avaliar a natureza e magnitude de seus impactos e/ou dependências, bem como os riscos e oportunidades a 
eles relacionados. 

Você poderá utilizar o Guia para selecionar ou identificar os impactos e dependências de capital de maior 
relevância para ajudar a responder, por exemplo:  

Se é possível aumentar o faturamento de sua empresa por meio da exploração de diferentes tipos de usos da 
terra, treinamento da força de trabalho ou novos mercados com consciência cultural? 

Se existe um determinado nível de atividade da empresa no qual os impactos e/ou dependências do capital 
natural, humano ou social oferecem um risco grave? 
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Tipo de aplicação 
aos negócios  

Esta aplicação aos negócios é relevante se sua empresa necessita 

 

Compare opções Compare, contraste e selecione dentre uma série de opções, enquanto examina seus impactos e/ou 
dependências relativas dos capitais. 

Priorizar é relevante para informar diversas decisões de negócios e pode ajudá-lo a responder, por exemplo: 

Quais opções de provisionamento de suprimentos trazem o menor risco ao capital natural? 

Quais seleções de local em potencial apresentam uma maior oportunidade de ofertar empregos à população 
local? 

Quando focar nos investimentos, momento em que será necessário avaliar uma carteira de 
atividades, o Guia pode ajudar a responder, por exemplo:  

Quais empresas ou ativos deveriam ser favorecidos ou excluídos de sua carteira quando se leva em conta sua 
exposição a riscos ou oportunidades de capital natural, humano ou social? 

A restauração de terras úmidas é uma opção mais economicamente eficiente para o controle de inundações 
das terras agrícolas em comparação com a opção convencional de uma infraestrutura de cimento quando se 
computam todos os impactos potenciais ao capital? 

 
 
 
Avalie impactos sobre 
as partes interessadas 

 
 

Determine quais partes interessadas são afetadas por mudanças no capital natural, humano ou social devido às 
atividades de sua empresa, e até que ponto o são. Desta forma, será possível responder, por exemplo: 

Os pedidos de indenização relativos a um incidente recente refletem de modo correto os valores naturais, 
humanos ou sociais das partes interessadas afetadas? 

Como se pode interagir com as comunidades afetadas a fim de priorizar seus investimentos e atividades, bem 
como para assegurar sua licença de funcionamento nessas comunidades? 

 
 

Estime o valor total e/ou 
impacto líquido 

 
Determine o valor total dos capitais ligados às atividades de sua empresa. Isto poderá ser útil para valorar  
propriedades fundiárias ou gerir propriedades ou outros ativos que a empresa possui e pode ajudar-lhe a 
responder, por exemplo:  

A mudança no valor total do capital humano relevante justifica seus investimentos no treinamento da força de 
trabalho e no desenvolvimento de competências? 

São a agricultura, silvicultura, turismo etc. os mais intensos e melhores usos de sua propriedade quando 
vistos de uma perspectiva de valoração total?  

Avalie o impacto líquido para determinar se uma atividade de negócios cria impactos líquidos positivos ou 
negativos que perpassam a natureza, as pessoas e a sociedade. Isto irá acarretar trocas entre diferentes tipos de 
impactos e poderá ajudar-lhe a responder, por exemplo: 

Como será possível desenvolver uma instalação ou produto que tenha um impacto líquido comprovável sobre o 
capital natural?  

Qual são os “lucros e perdas ambientais integrados” totais de sua empresa ou negócio? 

 
 

Comunique 
internamente ou 
externamente 

 
Comunicar impactos e/ou dependências de capital a partes interessadas internas ou externas. Por exemplo, 
ações de marketing para partes interessadas externas ou para atrair investidores e fregueses podem 
demandar que sejam fornecidas informações sobre as conquistas da empresa na redução dos riscos de 
impactos ou dependências e pode ajudar-lhe a responder, por exemplo: 

Como pode a empresa manter e melhorar sua “licença de funcionamento” social? 

Como pode a empresa atrair novos investidores com a apresentação de uma análise de capitais como parte 
de seus sistemas de meio ambiente, social e governança corporativa (sistema ESG)? 

Relatar e divulgar são ações normalmente realizadas no nível da empresa, embora isso cada vez mais se 
aplique ao nível do produto e do projeto; uma análise de capitais pode ajudar-lhe a responder, por exemplo: 

De que modo será possível encontrar um parâmetro de referência para sua empresa e comparar seu 
desempenho de capital natural, humano e social com o de outros negócios? 

Como vem se modificando, ao correr do tempo, seu desempenho de capital natural, humano e social e está este 
desenvolvimento alinhado com suas metas e objetivos? 

 
 
 
 
 
 

 
Aplicação de negócios 
O uso pretendido dos resultados de sua 
análise de capitais para ajudar a informar 
as tomadas de decisão 

Glossário 
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b) Obtenha apoio interno 

É frequente ser necessário o engajamento interno no nível sênior dentro da companhia a fim de conquistar 
apoio para uma análise de capitais. Conquistar o envolvimento dos gestores seniores pode lançar valiosa 
luz sobre as preocupações centrais da empresa e assegurar que se reflitam na concepção de sua análise. 

Aportes que reflitam uma vasta gama de funções operacionais e gerenciais podem, da mesma forma, 
auxiliar no desenvolvimento de uma argumentação mais consistente a favor da realização da análise. Este 
aspecto será útil para a interpretação e incorporação dos resultados da análise nas decisões e processos de 
negócios, tal como será discutido de modo mais aprofundado no Estágio da aplicação. O engajamento 
interno é crucial quando se está definindo os objetivos e aplicações de negócios uma vez que 
propicia a integração de pensamento e estratégia, agregando real valor às suas decisões de 
negócios. 

O apoio de partes interessadas externas de importância crítica também é essencial e é discutido em mais 
detalhes na ação 2.2.2 

 

c) Planeje seu processo de análise de capitais 

Antes de dar início a uma análise de capitais, é importante ter uma noção daquilo que estará envolvido em 
cada Estágio. A Tabela 1.4 fornece indicações básicas sobre os recursos que podem ser necessários para 
realizar cada um dos estágios de uma análise. 

 

Tabela 1.4 
Recursos indicativos necessários ao longo de toda a sua análise 
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Estágio 

Estrutura  

 

Escopo 

Medida e valor 
 

Aplicar Potencialmente semanas, mas, mais 
provavelmente, um ou dois meses — 
mais tempo se houver ajuste dos 
processos de negócios. 

Substanciais aportes internos. 

Potencial para aportes externos 
por indivíduos com experiência em 
processos decisórios semelhantes. 

Interpretação, exigindo 
conhecimentos especializados de 
economistas e analistas de dados. 

Estratégia de negócios e liderança. 

Comunicações. 

Conhecimento da empresa e 
sua atual gestão ambiental e 
social. 

Um ou mais meses, dependendo, 
por exemplo, da amplitude da 
coleta de dados. 

Potencialmente semanas ou meses 
 
Potencialmente semanas, mas, 
mais provavelmente, um ou dois 
meses, dependendo da iteração. 

Principalmente interna 
 
Substanciais aportes internos (o que 
pode ser complexo de organizar em 
uma grande empresa). 

Experiência e resultados de 
tentativas semelhantes, 
particularmente quanto à análise 
de materialidade no Passo 04. 

Conhecimento das relações com as 
partes interessadas. 

 
 
 
 
 
 
Conhecimento interno dos métodos 
que seja suficiente ao menos para 
especificar e gerenciar o trabalho, 
sendo provavelmente necessário 
trabalho externo para conduzir e 
revisar aportes de especialistas. 

Conhecimento da empresa 
 
Conhecimento da estratégia de 
negócios e conhecimento da 
liderança da empresa. 

Gestão do projeto. Podem ser 
necessários conhecimentos 
especializados (p.ex., ecologistas, 
economistas, especialistas em 
saúde) particularmente para a 
análise da materialidade no Passo 
04. 

 

 

 
 
Gestão do projeto. 

Conhecimento especializado (p.ex., 
ecologistas, antropólogos, 
economistas, cientistas sociais) para 
a medição, modelagem, valoração e 
análise. 

Duração do trabalho Contribuições internas/externas Competências 
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Outros fatores a ter em mente quando você estiver identificando recursos necessários incluem: 
 

• Uma análise integrada de capitais envolve maior iteração do que a análise de um único capital. À 
medida que aumentam seus conhecimentos sobre os impactos e dependências de um capital, este 
conhecimento pode ter substanciais implicações para os demais capitais e fazer com que seja 
necessário voltar atrás e revisar diversas vezes o escopo, as medidas e a valoração. 

• Você irá precisar de examinar as vantagens e desvantagens entre investir em competências e 
conhecimento institucional no âmbito do pessoal interno ou contratar especialistas externos com 
substanciais conhecimentos técnicos especializados 

• Haverá variação na gama de recursos potenciais necessários para aplicar as técnicas de valoração 
econômica. 

• Como você irá realizar a comunicação dos resultados ao responsável pelas tomadas de decisão e a outras 
partes interessadas. Reflita sobre as implicações relativas à escolha do momento (p.ex., uma próxima 
reunião da diretoria para a qual são exigidos os resultados da análise) e leve em consideração a 
quantidade de tempo que é tipicamente necessária para concordar com mensagens-chave e finalizar 
relatórios, artigos ou boletins informativos, quer seja para um público interno ou externo, ou ambos (ver 
ação 9.2.2). 

 

1.3 Produtos 

Os produtos do Passo 01 são: 

• Uma compreensão do conceito de capitais e reservas, fluxos e valores 

• Uma compreensão da interação entre capitais  

• Identificação das aplicações de seus negócios 

• Apoio para a análise por parte de partes interessadas-chave do negócio 

• Uma compreensão inicial dos recursos necessários para realizar uma análise integrada de 
capitais  

 

Esses produtos estabelecerão uma base sólida para Passos posteriores de sua análise. 

É importante documentar as decisões que você tomou e os processos que seguiu em todos os Passos. Assim, 
será criado um registro para a validação ou verificação e será garantido um suporte para a consistência e o 
aprimoramento em futuras análises. 

A Tabela 1.5 ilustra a realização deste Passo para cada um dos exemplos hipotéticos específicos 
para o setor, incluindo a realização de todas as ações exigidas. 
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Tabela 1.5 
Exemplos hipotéticos (seguindo a Tabela 0.1) – Passo 01 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 
 

Contexto 
 

Esta empresa internacional 
depende de produtos agrícolas 
para sua produção, mas quer 
melhorar seu processo de 
suprimentos responsável de 
acordo com seus compromissos de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar o sustento de 
funcionários, fornecedores e 
comunidades locais). 

 
A VitaCrisp produz um farelo de 
aveia natural (SuperOats) como 
um substituto para o trigo, usado 
em produtos alimentícios tais 
como pães, biscoitos e cereais. A 
empresa quer saber qual é o custo 
em capital natural, humano e 
social da produção de SuperOats 
em comparação com o trigo. 

 
A empresa é especializada em 
frutas e legumes orgânicos e 
não orgânicos. Está 
preocupada com a pegada de 
carbono, água e solo de sua 
produção, transporte e 
embalagem. 
Devido à pressão dos 
consumidores e demandas de 
certif icação, a empresa deseja 
aperfeiçoar a rastreabilidade da 
cadeia de suprimento de frutas e 
legumes e melhorar as condições 
de vida dos agricultores. 
. 

 
Que riscos e 
oportunidades pode 
uma análise de 
capitais auxiliar a 
enfrentar? 

 

 
Oportunidades operacionais tais 
como o processo de suprimento 
de fontes sustentáveis 
proporcionam uma maior 
segurança de suprimentos. De 
modo semelhante, uma melhor 
gestão da água reduz o fracasso 
das colheitas e os custos 
extraordinários da água durante a 
estação seca.  

Oportunidades reputacionais e 
financeiras devido a ser 
reconhecida como uma marca 
que evita o desmatamento. 

 
 

Oportunidades reputacionais e 
societais, tais como colocar a saúde 
humana como um indicador chave 
do sucesso dos negócios distingue a 
empresa dos seus concorrentes  

Oportunidades legais e regulatórias, 
à medida em que se demonstra que 
os produtos têm consequências 
positivas para a saúde humana, são 
capazes de obter taxas 
preferenciais. 

 
 

Oportunidade operacional na 
medida em que mudar para um 
controle natural de pragas 
acarreta uma melhor qualidade da 
água e poderá evitar custos 
operacionais. De modo 
semelhante, a produção orgânica 
conduz a melhorias na resiliência e 
na produção a longo prazo.  

Oportunidade reputacional e 
societal na medida em que a 
agricultura orgânica proporciona 
melhores sustento e condições para 
trabalhadores e aumenta sua 
produtividade. 
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O que é o Estágio do Escopo? 
O Estágio do Escopo detalha as considerações para estabelecer o objetivo específico de sua análise 
de capitais. 

O Estágio do Escopo envolve três Passos interligados: 
 

Passo  Pergunta que cada 
Passo responderá 

Ações 

02 Definir o 
objetivo 

Qual é o objetivo de sua 
análise? 

2.2.1 Identificar o público-alvo 

2.2.2 Identificar as partes interessadas e o nível adequado de 
engajamento 

2.2.3 Articular o objetivo de sua análise 

03 Delimitar o 
escopo  

Qual é o escopo adequado 
para atingir o objetivo? 

3.2.1 Determinar o foco organizacional 

3.2.2 Determinar os limites da cadeia de valor  

3.2.3 Especificar de quem será a perspectiva de valoração 

3.2.4 Decidir sobre avaliar impactos e/ou dependências 

3.2.5 Decidir que tipo de valores serão considerados  

3.2.6 Examinar outras questões técnicas 

3.2.7 Abordar questões chave de planejamento 

04 Determinar os 
impactos e/ou 
dependências  

Que impactos e/ou 
dependências são 
materiais? 

4.2.1 Elencar impactos e/ou dependências de capitais 
potencialmente substanciais 

4.2.2 Identificar os critérios para sua análise de materialidade 

4.2.3 Colher informações relevantes  

4.2.4 Realizar a análise de materialidade 

Notas adicionais 

As empresas que atuam no setor de alimentos devem abordar todas as ações associadas com cada um dos Passos no Estágio do Escopo. O 
Guia favorece uma melhor clareza a respeito de algumas ações em que se faz mais necessário. 

ESTÁGIO DO ESCOPO 

O QUÊ? 
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02 

 

 
 

Definir o 
objetivo 

 

2.1 Introdução 
 

 

2.2 Ações 

O guia o ajudará a realizar especificamente as seguintes ações: 

2.2.1 Identificar o público-alvo 

2.2.2 Identificar as partes interessadas e o nível adequado de engajamento 

2.2.3 Articular o objetivo da sua análise 

2.2.1 Identificar o público-alvo 

Identificar o público-alvo e entender o que o motiva é fundamental para definir seu objetivo, pois 
influenciará a maneira como a análise é conduzida, o tipo de produto a ser entregue e os resultados 
desejados. Considera-se aqui o público-alvo como os principais usuários do produto da análise (ou seja, as 
pessoas que irão ler e usar esse produto para tomar decisões). É provável que o público-alvo seja uma parte 
interessada interna ou tomador de decisões, embora possa ser um público externo, como acionistas, se o 
objetivo for fornecer o produto para um relatório de empresa. 

Ligados a esse público-alvo estão as partes interessadas que podem precisar autorizar ou financiar a 
análise no início dela. Frequentemente, se sobrepõem ao público-alvo. Será importante desenvolver uma 
justificativa sólida para a necessidade de realizar a análise. 

A lista de possíveis públicos-alvo internos e externos a seguir funciona como uma lista de verificação das 
partes interessadas em potencial. Quanto mais específico você puder ser sobre o público-alvo, melhor. 
Pense cuidadosamente se a análise é para um público interno ou externo, ou ambos, pois isso pode 
influenciar a necessidade ou não da validação e/ou verificação e como você comunica seus resultados (ver 
ações 8.2.4 e 9.2.2). 
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O Passo 2 do guia fornece orientação adicional para responder à 
seguinte questão: 

Qual é o objetivo da sua análise? 
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Tabela 2.1 
Possíveis públicos-alvo 

 

São exemplos de públicos-alvo internos: São exemplos de públicos-alvo externos: 

Acionistas (se aplicável) Acionistas (se aplicável) 

Executivos e diretores seniores (ou seja, membros do conselho ou 
gerentes "C-suite") 

Investidores 

Fornecedores 

Diretores de departamentos de sustentabilidade, 
responsabilidade social corporativa, meio ambiente, saúde e 
segurança e diligência prévia, gerentes locais e gerentes de 
operações 

Departamentos como finanças, estratégia, compras, marketing e 
comunicação, relatórios, assuntos públicos ou governamentais, 
relações com investidores, segurança, recursos humanos, 
auditoria e conformidade e gestão de risco empresarial 

Sociedade civil (ONGs, sindicatos etc.) 

Comunidade/outras partes interessadas afetadas (p.ex. moradores 
locais, escolas, outras empresas, grupos de interesse especiais, 
agricultores, pescadores, turistas etc.). 

Parceiros institucionais 

Governos Reguladores 

Funcionários e contratados 
Clientes 

Povos nativos 

 Entidades profissionais 

 Seguradoras 

Fonte: Natural Capital Coalition 2016, Social and Human Capital Coalition 2018 

 

2.2.2 Identificar as partes interessadas e o nível adequado de 
engajamento 

Sua análise provavelmente será mais relevante, confiável e útil (p.ex. para incorporar análises de capitais 
em sua estratégia de negócios) se você puder consultar e envolver as partes interessadas internas e 
externas certas desde o início. Além de seu público-alvo, pode-se incluir a identificação e o engajamento de 
outras partes interessadas que possam ser afetadas pelos resultados, incluindo pessoas que podem: 

 

i. Fornecer informações para ajudar a realizar a análise 

ii. Influenciar a análise no que diz respeito a seus pontos de vista e comportamentos 

iii. Ajudar a verificar, validar e interpretar a análise (p.ex. especialistas) 
 

Partes interessadas internas e externas à empresa podem contribuir com observações pertinentes sobre 
a análise e seus resultados. Partes interessadas internas podem fazer observações bastante pertinentes, 
por exemplo, a equipe de compras terá conhecimento detalhado sobre a cadeia de valor. 

A contribuição das partes interessadas externas também pode conferir maior robustez e credibilidade 
aos resultados e certamente deve ser incentivada. No entanto, lembre-se de que pode ser necessário 
contextualizar os conceitos básicos de uma análise de capitais antes que as partes interessadas possam 
contribuir. 

O escopo da análise também influenciará na adequação e na viabilidade do engajamento com partes 
interessadas específicas. Por exemplo, se sua análise é baseada em projeto e diz respeito a operações 
diretas em um local específico, então, o engajamento das partes interessadas locais é altamente 
recomendado. Contudo, se a sua empresa está mais próxima dos estágios finais da cadeia de valor (p.ex. 
processamento) e sua análise está abordando os impactos ou dependências a montante, você pode 
estar a vários passos de distância do local de produção da matéria-prima (ou pode não saber a 
localização exata do local de produção). 
Nesses casos, o engajamento das partes interessadas locais pode ser inviável e menos adequado. Mesmo 
assim, é importante compreender quaisquer questões associadas à posse ou à propriedade da terra que 
possam resultar em impactos ou dependências mais significativos (ver os critérios de materialidade na 
ação 4.2.2). 

Além das partes interessadas locais, pode haver comunidades que vivem em terras de concessão 
agrícola. Nestes casos, a consulta com as comunidades locais e povos nativos deve ser devidamente 
realizada. 



27 

TEEB PARA AGRICULTURA E ALIMENTO DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA NEGÓCIOS RELATÓRIO 
PRELIMINAR PARA CONSULTA AGOSTO DE 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

Também pode haver partes interessadas importantes que não estão geograficamente próximas da 
empresa nem das operações. Por exemplo, ONGs ambientais ou sociais podem não ser locais, mas podem 
estar interessadas em questões específicas, em produtos ou áreas onde uma empresa de alimentos está 
operando. 

Você deve realizar uma análise das partes interessadas para ajudar a completar essa ação. Isso significa identificar 
possíveis interessados, analisando suas características e, em seguida, mapeá-los para priorizar a natureza e o nível de 
engajamento desejados. Se sua empresa ou seus pares do setor já mapearam as partes interessadas mais 
importantes, você pode tomar esse material como ponto de partida, mas ajuste-o à sua análise. Você deve incluir a 
importância relativa das partes interessadas e sua influência relativa: se são partes interessadas primárias (dependem 
dos recursos afetados) ou partes interessadas secundárias (não são diretamente afetados, mas sim interessados), e 
sua legitimidade, disposição, e capacidade de se engajar e contribuir. 

 

2.2.3 Articular o objetivo da sua análise 

No Passo 01, você começou a pensar sobre como pretende usar os resultados de sua análise de capitais — 
sua possível aplicação nos negócios. No Passo 02, você desenvolve e articula o objetivo, ou o motivo pelo 
qual está fazendo o que está fazendo. É importante articular os benefícios que se imagina que sua empresa 
pode obter ao realizar uma análise. 
Isso define critérios de sucesso e mantém a análise focada nas informações pertinentes à tomada de 
decisão. 

O ideal é que o objetivo seja específico, mensurável, atingível, relevante e com limite de tempo. 

A Tabela 2.2 lista aplicações de negócios, objetivos e benefícios para o setor de alimentos ao realizar uma 
análise integrada de capitais. A lista não é exhaustiva e você pode usar termos diferentes dentro de sua 
empresa. 
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Tabela 2.2 
Exemplos de aplicações comerciais, objetivos e benefícios de uma análise de capitais no setor de alimentos 

 

O Passo 02 deste guia fornece orientações adicionais para ajudar a desenvolver e articular o objetivo de sua 
análise. 

 

2.3 Produtos 

O produto do Passo 02 é o objetivo da análise que você terá definido levando em consideração: 
 

• Seu público 

• Uma lista de partes interessadas e nível adequado de engajamento 

• Os benefícios específicos da análise que você prevê  

Aplicação de 
negócios 

Exemplo de objetivos Exemplo de 
benefícios 

Analise de riscos e 
oportunidades 

Uma análise abrangente é um bom ponto de partida para entender as implicações 
dos impactos e dependências de sua empresa nos capitais natural, humano, social e 
produzido. Ela ajuda a informar decisões sobre o desenvolvimento de estratégias e 
mitigação de riscos. Por exemplo, uma empresa de alimentos e bebidas que nunca 
valorizou os capitais natural, social e humano pode optar por analisar toda a sua 
cadeia de valor para identificar possíveis elementos de risco para determinar onde 
melhorias direcionadas podem ser feitas e mais bem gerenciadas. 

Compare opções As avaliações de opções podem ajudar a comparar as alternativas em termos de 
capital natural, humano, social e produzido em diferentes cenários. Isso pode ser 
usado para informar decisões de negócios relacionadas ao uso de práticas 
inovadoras ou novas tecnologias ou para priorização. Por exemplo, um 
proprietário de terras pode escolher comparar as consequências de diferentes 
sistemas de cultivo para determinar qual uso da terra é o melhor, considerando a 
fertilidade do solo (capital natural) e a saúde dos trabalhadores (capital humano). 
Além disso, as análises de opções podem ser usadas para informar decisões de 
investimento, identificando possíveis soluções que aumentem o retorno total dos 
capitais natural, humano, social e produzido. 

Melhor tomada de 
decisão; maior 
competitividade; 
relatórios e 
comunicação 
aprimorados 

Analise os impactos 
nas partes interessadas 

Verifique quais partes interessadas são afetadas por uma mudança de capitais 
devido à atividade do seu negócio. Por exemplo, as substâncias químicas oriundas 
da cultura da cana-de-açúcar poluem o solo e os lençóis freáticos usados pelas 
comunidades locais e pelos trabalhadores da empresa, já que estes fazem parte 
dessas comunidades. 

Melhor tomada de 
decisão; 
gerenciamento de risco 
aprimorado 

Estime o valor total 
e/ou impacto líquido 

Um meio de analisar o valor total é o impacto líquido dos capitais natural, 
humano e social gerados por um sistema. Por exemplo, uma empresa de 
alimentos analisou o impacto líquido total nos capitais natural, humano, social e 
produzido no nível da empresa. Uma estratégia de negócios alternativa oferece 
melhor desempenho econômico e impactos positivos sobre os clientes, a 
sociedade e o meio ambiente. Esse tipo de análise informa o planejamento 
estratégico e as decisões sobre investimento e gestão de capital. 

Melhor tomada de 
decisão; maior 
competitividade; 
relatórios e 
comunicação 
aprimorados 

Comunique-se 
internamente e/ou 
externamente 

Os relatórios de análise de capitais, como a publicação de contas de 
Resultados Integradas, podem ajudar a informar a tomada de decisões, as 
estratégias de comunicação e a definição de metas em todo o setor de 
alimentos. A valoração de capitais pode ser integrada à contabilidade 
financeira tradicional para que se compreendam em profundidade as 
atividades de negócios baseadas no contexto. Além do apoio para informar 
decisões de negócios sobre estratégias de comunicação, também aumenta o 
engajamento com partes interessadas, como investidores. 

Maior competitividade; 
relatórios e 
comunicação 
aprimorados 

Melhor tomada de 
decisão; gerenciamento 
de risco aprimorado 
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A Tabela 2.3 ilustra a conclusão deste Passo para cada um dos exemplos hipotéticos específicos do setor, 
incluindo a conclusão de todas as ações necessárias para este passo. 

 

Tabela 2.3 
Exemplos hipotéticos - Passo 02 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 
 

Contexto 
 

Esta empresa internacional 
depende de commodities na sua 
fábrica, mas quer adequar a 
compra responsável aos seus 
compromissos de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar a subsistência de 
funcionários, fornecedores e 
comunidades locais). 

 
A VitaCrisp produz um 
farelo de aveia natural 
(SuperOats) como 
substituto para trigo, usado em 
produtos alimentícios  
como pães, biscoitos e cereais. A 
empresa quer saber o custo de 
capital natural, humano e social 
da produção de SuperOats, em 
comparação ao do trigo. 

 
A empresa é especializada em 
frutas e vegetais orgânicos e 
não orgânicos. A empresa está 
preocupada com a pegada de 
carbono, água e solo de sua 
produção, transporte e 
embalagem. Devido à pressão 
dos consumidores e à demanda 
por certificação, a empresa 
deseja melhorar a 
rastreabilidade das cadeias de 
suprimento de frutas e vegetais 
e melhorar as condições de vida 
dos agricultores. 

 
Qual é aplicação 
pretendida nos negócios? 

 
Comparar as opções e 
analisar os riscos e as 
oportunidades 

 
Comparar as opções e 
analisar impactos sobre as 
partes interessadas 

 
Comparar opções e estimular o 
valor total 

 
Quem é o público-alvo? 

 

Gestão interna Externo e interno                                 Interno: Diretores seniores,  
departamentos de finanças, 
estratégia & marketing 

 
Quem são as partes 
interessadas corretas e qual é 
o nível adequado de 
engajamento? 

 
Comunidade e 
funcionários 

 
Externo — saúde pública a 
jusante e produtores de trigo 
a montante 

 
Funcionários e varejistas, clientes, 
agricultores e fornecedores intermediários 

 
Quais benefícios específicos da 
análise você prevê?  

 
Ter uma imagem comparativa 
geral entre o fornecimento 
responsável e o fornecimento 
normal de commodities, 
incluindo o impacto na 
comunidade e no capital natural, 
embasará a decisão de expandir 
essa prática em outras cadeias 
de valor. 

 
Compreender o impacto relativo 
geral nos capitais em duas 
opções: trigo convencional e 
SuperOats. 

 
Capturar oportunidades 
financeiras em vendas ao 
comunicar os impactos 
positivos de toda a cadeia de 
valor na natureza e nas 
pessoas. 

 
Qual é o objetivo 
especificado? 

 
Medir até que ponto o programa 
de compra responsável beneficia 
as comunidades e a lucratividade 
dos negócios a longo prazo. Isso 
irá informará a estratégia 
corporativa em várias cadeias 
de suprimento. 

 

 
Decidir aumentar ou não a 
produção de SuperOats. 

 
Revisar a estratégia e explorar a 
viabilidade de um selo de comércio 
justo. 
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03 

 

 
 

Delimitar o 
escopo  

 

3.1 Introdução  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foco organizacional 
No Guia, a parte ou as partes do negócio a 
serem analisadas (p.ex. a empresa como 
um todo, 
uma unidade de negócios ou um produto, 
projeto, processo, local ou incidente). Para 
simplificar, estão agrupados em três 
categorias gerais: 

Corporativo: análise de uma empresa 
ou grupo, incluindo todas as 
subsidiárias, unidades de negócios,  
divisões, diferentes geografias ou 
mercados etc. 

Projeto: análise de um empreendimento 
ou iniciativa planejados para uma 
finalidade específica, incluindo todos os 
locais, atividades, processos e incidentes 
relacionados. 

Produtos: análise de bens e/ou serviços 
específicos, incluindo os materiais e 
serviços usados para produzi-los. 

3.2 Ações 

Este guia o ajudará a realizar especialmente as seguintes ações: 

3.2.1 Determinar o foco organizacional 

3.2.2 Determinar o limite da cadeia de valor 

3.2.3 Especificar de quem é a perspectiva de valoração 

3.2.4 Decidir sobre a análise de impactos e/ou dependências 

3.2.5 Decidir quais tipos de valor você irá considerar 

3.2.6 Examinar outras questões técnicas 

3.2.7 Lidar com questões fundamentais de planejamento  

3.2.1 Determinar o foco organizacional 

O foco organizacional se refere à parte ou às partes de um negócio a serem incluídas numa análise de 
capitais. Para simplificar, existem três níveis gerais de foco organizacional, a saber: 

 
• Corporativo: análise de uma empresa ou grupo, incluindo todas as subsidiárias, unidades de negócios, 

divisões, diferentes geografias, mercados etc. 

• Projeto ou local: análise de um empreendimento ou iniciativa planejada para uma finalidade 
específica, incluindo todos os locais, atividades, processos e incidentes relacionados. 

• Produto: análise de bens e/ou serviços específicos, incluindo os materiais e serviços usados para 
produzi-los. 

 
Existem semelhanças e diferenças importantes entre esses três níveis no que diz respeito à forma como a 
análise é realizada. 

A determinação de um foco organizacional adequado provavelmente dependerá da aplicação comercial 
que você escolheu. A Tabela 3.1 traz algumas considerações adicionais para a escolha de um foco 
organizacional adequado. 

Glossário 

Essa seção do guia fornece orientação adicional para responder à 
seguinte questão:  

Qual é o escopo apropriado para atingir o objetivo de sua análise? 
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Tabela 3.1 
Considerações ao determinar o foco organizacional de sua análise 

 

Corporativo Projeto ou local Produto 

Provavelmente exigirá mais esforço e 
consolidação de informações em toda a 
empresa. 

Poderá ser necessário definir quais 
subsidiárias incluir.  

Poderá destacar questões materiais que 
não foram previstas. 

Poderá ser limitado geograficamente a um 
país ou mesmo a um único local. 

Poderá implicar uma análise ampla, 
mas superficial, dos impactos e/ou 
dependências. 

Bom para comparar alternativas. 

Necessidade de decidir quais 
projetos/sites analisar. 

Poderá incluir a análise de uma extensão de 
uma instalação existente ou de uma nova 
construção. 

É provável que novas compilações exijam 
coleta significativa de dados, especialmente 
na situação de linha de base. 

Pode ser necessário definir aspectos 
específicos ou alternativas (ou seja, 
cenários) para analisar. 

Um escopo limitado pode permitir uma 
análise detalhada dos impactos e/ou 
dependências. 

Bom para comparar alternativas. 

Necessidade de decidir qual(is) produto(s), 
material(is) e/ou serviços relacionados 
analisar. 

Produtos de alto volume, crescimento 
rápido ou mais lucrativos podem não ser os 
que têm mais problemas materiais. 

O escopo limitado pode permitir uma 
análise detalhada dos impactos e/ou 
dependências. 

 

3.2.2 Determinar o limite da cadeia de valor 

Além de escolher o foco organizacional, você precisa identificar quais partes da cadeia de valor serão 
analisadas. O Guia considera três grandes partes da cadeia de valor: 

 
• A montante: (berço ao portão): abrange as atividades dos fornecedores, incluindo energia 

comprada e mão de obra contratada. 

• Operações diretas: (portão ao portão): abrange as atividades sobre as quais a empresa tem 
controle operacional direto, incluindo subsidiárias de propriedade majoritária. 

• A jusante: (portão ao túmulo): abrange as atividades vinculadas a compra, uso, reutilização, 
recuperação, reciclagem e destinação final de produtos e serviços da empresa. 

 
Embora a escolha óbvia seja começar com as operações diretas da empresa, sobre as quais você tem 
controle, a maioria dos problemas materiais pode ser encontrada a montante ou a jusante (consulte o Passo 
04). Sua análise também pode incluir uma análise completa da cadeia de valor que abranja todas as três 
partes. 
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A Tabela 3.2 mostra como a natureza de seus impactos e dependências pode variar, dependendo do limite 
da cadeia de valor escolhido. Há mais orientações sobre as principais considerações ao determinar o limite 
da cadeia de valor na Tabela 3.2 do Protocolo do Capital Natural. 

 

Tabela 3.2 

Exemplos de como as questões relacionadas aos capitais podem se manifestar ao longo de toda a cadeia de valor 
 

Exemplos de impactos e 
dependências 

A montante Operações diretas A jusante 

 

Impacto na saúde e na 
segurança 

 
Seu fornecedor teve 
dificuldade de fornecer 
equipamentos de segurança 
suficientes para seus 
empregadores este ano, 
resultando em vários 
acidentes de trabalho 
associados ao seu pedido. 

 
Alguns dos equipamentos de 
segurança são antigos, estão 
desgastados e não são mais 
eficazes. Você está arriscado a 
sofrer um impacto de longo 
prazo 
sobre a saúde da força de 
trabalho devido à inalação de 
produtos agroquímicos. 

 
Descobre-se que a 
embalagem de seus produtos 
é potencialmente inadequada 
para os níveis de umidade em 
alguns de seus mercados-
alvo, causando risco à saúde. 
Isso pode causar problemas 
relacionados à saúde e 
demandas judiciais no futuro. 

 

 Impacto das emissões de 
GEE 

 
Você compra de uma 
cooperativa que usa energia 
eólica. Isso reduz a pressão 
sobre as reservas locais de 
energia (madeira abatida para 
uso como combustível). As 
emissões a montante são 
menores do que o esperado.  

 
Você investiu em iluminação e 
aquecimento novos e mais 
eficientes para seus depósitos 
(capital produzido). Isso reduz as 
emissões de GEE das operações 
diretas e a conta de energia 
elétrica. 

 
Você optou por trocar o 
provedor de logística por outro 
que tem mais centros de 
distribuição no seu mercado-
alvo. Isso torna mais eficientes as 
viagens rodoviárias até os 
varejistas, reduzindo, portanto, 
as emissões de GEE a jusante. 

 
Dependência da 
disponibilidade de 
água 

 
Você está adquirindo cana-de-
açúcar de uma região onde 
houve escassez de chuvas nos 
últimos anos, o que ameaça a 
confiabilidade do seu contrato. 
Sua dependência a montante 
da disponibilidade de água se 
torna uma prioridade 
estratégica. 

 
Suas operações diretas previram 
os efeitos das mudanças 
climáticas e têm investido em 
tecnologia para monitorar o uso 
inteligente da água, de forma 
que você possa prever e 
gerenciar sua dependência da 
água melhor do que outros 
concorrentes do setor. 

 
Sua cana de açúcar processada é 
vendida exclusivamente a uma 
fabricante de produtos de 
confeitaria em uma cidade 
próxima, que depende da água 
do lençol freático para os 
processos de produção. 
A água do lençol freático está se 
esgotando rapidamente, 
colocando em risco seu maior 
cliente e a receita que dele 
provém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocolo de Capital Natural 
Uma estrutura padronizada para identificar, 
medir e valorar os impactos diretos e 
indiretos (positivos e negativos) e/ou 
dependências do capital natural. 

 

Protocolo de Capital Social e Humano  
Uma estrutura padronizada para identificar, 
medir e valorar os impactos diretos e 
indiretos (positivos e negativos) e/ou 
dependências do capital social e humano. 

Glossário 
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Perspectiva de valor 
A perspectiva ou ponto de vista a partir 
do qual o valor é analisado; isso 
determina, em grande parte, quais custos 
ou benefícios são incluídos numa análise. 
Valor do negócio: Os custos e benefícios 
para a empresa, também chamados de 
valor interno, privado, financeiro ou para 
acionista. 
Valor social: Os custos e benefícios para a 
sociedade em geral, também chamados de 
valor externo, público ou para as partes 
interessadas (ou externalidades).  

3.2.3 Especificar de quem é a perspectiva de valoração 

Uma ação-chave na sua análise é decidir qual perspectiva de valoração considerar. Você pode 
concentrar sua análise no valor para a empresa (ou seja, valor de negócios) ou no valor para a 
sociedade (ou seja, valor social). Uma análise integrada de capitais significa que uma avaliação 
completa deve ser realizada e que se incluam ambas as perspectivas de valoração, visto que estão 
integralmente ligadas. No entanto, pode ser interessante considerar inicialmente as perspectivas de 
valoração separadamente, para que você possa se concentrar na forma como os resultados da análise 
podem ser comunicados. 

Se você está concentrado, por exemplo, nas implicações financeiras da escassez de água para a empresa, 
deveria começar pela perspectiva de valoração da empresa. Na análise integrada de capitais, você precisa 
considerar as possíveis implicações sobre, digamos, o capital social além das fronteiras do negócio. Esse 
entendimento mais completo levaria em consideração o modo como os impactos para a sociedade podem 
afetar seus negócios, agora e no futuro. 

Por exemplo, sua empresa pode ter água suficiente, mas a escassez pode afetar partes interessadas ao 
redor, o que pode impactar indiretamente a sua empresa (p.ex. reputação afetada por manifestações de 
partes interessadas, resultando na perda de sua licença de operação). O impacto na sociedade pode 
resultar em mudanças nos valores da empresa. Compreender a natureza e a magnitude dos valores 
sociais pode revelar possíveis riscos (e oportunidades) para o seu negócio. Por exemplo, os valores sociais 
podem afetar sua licença social para operar ou aumentar o risco de que alguns impactos do capital 
natural sejam “internalizados” por meio de novas regulamentações e mercados ambientais. Por outro 
lado, sua empresa pode ser capaz de criar um fluxo de receita adicional ou maior pelo oferecimento de 
benefícios sociais mais amplos (p.ex. por restauração de habitat que melhore a qualidade da água). 

 

3.2.4 Decidir sobre a análise de impactos e/ou 
dependências 

Sua análise pode abranger seus impactos, suas dependências ou ambos. Isso dependerá em parte da 
aplicação e de seu objetivo. Uma análise completa considera os impactos e as dependências para 
compreender plenamente os riscos e oportunidades da sua empresa que estão relacionados aos 
capitais natural, humano e social. 

É importante observar que os impactos e dependências estão inter-relacionados. Por exemplo, as 
dependências do negócio normalmente resultam em impactos, como quando o uso de água por uma 
empresa (a dependência) resulta em menor disponibilidade de água, ou água de qualidade inferior, 
para outras partes interessadas (causando um impacto). 

Impactos e dependências são explicados posteriormente no Passo 04, onde são apresentados os 
conceitos de percursos de impacto e percursos de dependência. Nesse passo, você será orientado sobre 
como selecionar quais impactos e dependências específicos sua análise cobrirá. 

Tanto os impactos quanto as dependências podem ser relevantes para qualquer foco organizacional e 
limite da cadeia de valor. Podem ser considerados nos três Componentes de uma análise completa de 
capitais: 

 
• Impactos sobre a sua empresa (como resultado de seus impactos sobre os capitais natural, 

humano e social) 

• Impactos sobre a sociedade (como resultado de seus impactos sobre os capitais natural, 
humano e social) 

• As dependências da sua empresa (benefícios que sua empresa recebe dos capitais natural, 
humano e social) 

 
Recomenda-se que todos os três componentes sejam incluídos na análise, pois, em geral, todos os três são 
relevantes para todas as possíveis aplicações nos negócios. 

Nota: É importante reconhecer as limitações nos casos em que não são analisados os três componentes. 

 
 

Glossário 
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a) Impactos sobre a sua empresa 

“Seus impactos sobre a sociedade” referem-se aos impactos sobre as partes interessadas ou sobre o 
bem-estar das pessoas. Esses impactos podem resultar de capital natural, humano, social ou produzido. 
Eles podem vir de suas operações diretas ou indiretamente de algum outro lugar em sua cadeia de valor, 
incluindo fornecedores e consumidores (ver ação 3.2.2 sobre o limite da cadeia de valor). Observe que 
você pode querer compreender a escala desses impactos, mesmo que não seja diretamente responsável 
por eles. As análises que consideram seus impactos sobre a sociedade incluem: 

 
• Mudanças mais amplas sentidas pela comunidade, pelo setor, pela economia etc. como resultado 

dos impactos da sua empresa sobre o capital natural, humano, social ou produzido. 

• Custos e/ou benefícios sociais associados às atividades da empresa. 

• Custos ou benefícios associados a impactos e/ou dependências diretos e indiretos (p.ex. cadeia 
de suprimento). 

 

Limitações: 
 

• A análise dos impactos sobre sua empresa não refletirá sua dependência de capital natural, 
humano ou social. 

• As estimativas de valor obtidas não refletirão os custos externos e/ou benefícios para a sociedade 
associados aos impactos do seu negócio sobre os capitais natural, humano e social. Em muitos casos, 
as consequências financeiras diretas para uma empresa decorrentes de seus impactos serão menores 
do que os custos ou os benefícios garantidos pela sociedade. 

 

Recursos e considerações sobre o engajamento das partes interessadas: 
 

• Normalmente, precisa-se de mais recursos para avaliar o impacto na sociedade, e você pode precisar de 
consultar fontes externas, incluindo conhecimentos especializados de economistas ambientais e do bem-
estar. 

• O engajamento das partes interessadas provavelmente será importante ao se considerarem as 
questões e decisões locais que podem alterar significativamente instalações e/ou recursos locais ou 
o acesso a eles. O engajamento das partes interessadas é menos relevante para análises 
abrangentes que cobrem muitas geografias e impactos difusos (p.ex. uma análise de toda a cadeia 
de suprimento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Componentes 
Os três elementos de uma análise 
completa de capitais: impactos sobre a 
empresa, impactos na sociedade e 
dependências da empresa.  

Glossário 
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b) Seus impactos na sociedade 

“Seu impacto sobre a sociedade” refere-se aos impactos sobre as partes interessadas ou sobre o bem-
estar das pessoas. Esses impactos podem resultar de capital natural, humano, social ou produzido. Eles 
podem vir de suas operações diretas ou indiretamente de algum outro lugar em sua cadeia de valor, 
incluindo fornecedores e consumidores (ver ação 3.2.2 sobre limite da cadeia de valor). Observe que 
você pode querer compreender a escala desses impactos, mesmo que não seja diretamente responsável 
por eles. As análises que consideram seus impactos sobre a sociedade incluem: 

 
• Mudanças mais amplas sentidas pela comunidade, pelo setor, pela economia etc. como resultado 

dos impactos da sua empresa sobre o capital natural, humano, social ou produzido. 

• Custos e/ou benefícios sociais associados às atividades da empresa 

• Custos ou benefícios associados a impactos e/ou dependências diretos e indiretos (p.ex. cadeia 
de suprimento) 

 

Limitações: 
 

• A análise do seu impacto na sociedade não refletirá sua dependência do capital natural, humano 
e social. 

• Os impactos sentidos pelas partes interessadas raramente se traduzem diretamente em custos e 
benefícios financeiros para a empresa, mesmo quando expressos em termos monetários. Isso ocorre 
porque esses custos e benefícios sociais raramente podem ser impostos ou capturados pelas 
empresas com precisão. Por exemplo, o custo financeiro (p.ex. despesas de mitigação) imposto pela 
legislação ambiental é normalmente menor do que o custo social dos impactos evitados. Da mesma 
forma, o custo financeiro de danos à reputação associados a impactos no capital social pode ser 
maior do que o custo social dos próprios impactos. 

Recursos e considerações sobre o engajamento das partes interessadas: 
 

• Normalmente, precisa-se de mais recursos para avaliar o impacto na sociedade, e você pode precisar 
de consultar fontes externas, incluindo conhecimentos especializados de economistas ambientais e de 
bem-estar. 

• O engajamento das partes interessadas provavelmente será importante ao se considerarem as 
questões e decisões locais que podem alterar significativamente instalações/recursos locais ou o 
acesso a eles. O engajamento das partes interessadas é menos relevante para análises abrangentes 
que cobrem muitas geografias e impactos difusos (p.ex. uma análise de toda a cadeia de 
suprimento). 
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c) As dependências da sua empresa 

“As dependências da sua empresa” se aplicam independentemente de você depender de capital natural, 
humano ou social para suas operações diretas ou indiretamente em sua cadeia de valor, incluindo 
fornecedores e consumidores. Observe que você pode querer entender a escala dessas dependências, 
mesmo que não possa influenciá-las diretamente. São análises que consideram as dependências do seu 
negócio: 

 
• Os benefícios (ou seja, valor) para sua empresa do uso de capitais natural, humano e 

social. 

• Custo financeiro atual (p.ex. valores pagos pela água, por insumos agrícolas, mão de obra e cuidados 
com a força de trabalho). 

• Possível custo financeiro futuro (p.ex. se você espera que os preços dos insumos de capital natural 
aumentem ou se tornem mais voláteis, ou se houver previsão de aumento do salário mínimo). 

• Custos associados a dependências diretas e indiretas (p.ex. dependências na cadeia de suprimento). 
 

Limitações: 
 

• Se você tiver dependências de capital especialmente significativas (p.ex. você é um grande usuário de 
água limpa), isso também pode criar impactos importantes sobre as partes interessadas externas que 
você não irá perceber sem olhar para os impactos sentidos pelas partes interessadas externas 
(Componente b). Se esses impactos sobre as partes interessadas externas forem suficientemente graves, 
poderão, por sua vez, impactar sua empresa (p.ex. danos à reputação ou perda de licença social para 
funcionar), fato que você não descobrirá se escolher examinar apenas as dependências da empresa. 

 

Recursos e considerações sobre o engajamento das partes interessadas: 
 

• Poderão exigir conhecimento especializado em modelagem de recursos ambientais/naturais para 
analisar condutores externos de mudança no capital natural dos quais seu negócio depende. 

• Poderão exigir que cientistas sociais e macroeconomistas analisem os condutores externos de 
mudança no capital social e humano dos quais sua empresa depende. 

• A importância do engajamento das partes interessadas varia de acordo com o objetivo da análise, mas 
como outras partes interessadas também podem depender do mesmo capital natural, humano e 
social, o engajamento é, muitas vezes, importante. 

 
Agora você pode revisar como os componentes dos impactos e das dependências se relacionam à aplicação 
na sua empresa (do Passo 01) para identificar quais são mais relevantes para sua análise. Há mais 
orientações sobre como fazer isso na Tabela 3.4 do Protocolo do Capital Natural. 
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3.2.5 Decidir quais tipos de valor você irá considerar 

Pode-se chegar ao valor dos impactos e dependências de três maneiras: qualitativa, quantitativa e 
monetária. 

 
• Valoração qualitativa: Valoração que descreve os impactos ou dependências dos capitais natural, 

humano e social e pode classificá-los em categorias como alto, médio ou baixo. 

• Valoração quantitativa: Valoração que usa unidades não monetárias, como números (p.ex. em um 
índice composto), área, massa ou volume para analisar a magnitude dos impactos e dependências dos 
capitais natural, social e humano. 

• Valoração monetária: Valoração que utiliza moedas (p.ex. $, €, ¥) como unidade comum para analisar 
os valores dos impactos e dependências dos capitais natural, social e humano.  

 
As análises geralmente começam com uma revisão qualitativa, depois passam para a medição 
quantitativa e, finalmente, para a estimativa dos valores monetários conforme necessário, cada um 
contribuindo para o próximo. O importante é escolher com base na decisão que você está tentando 
informar. 

 
Em alguns casos, uma valoração qualitativa ou quantitativa pode ser suficiente para atender às suas 
necessidades. Em outros casos, você pode precisar de uma combinação de todos os três tipos de 
valoração, p.ex. onde certos impactos não são facilmente monetizados ou quando dados confiáveis não 
estão disponíveis para algumas variáveis. Nos Protocolos há mais informações sobre os tipos de 
valoração, cuja aplicação se explora por meio de estudos de caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoração 
O processo de estimar a importância 
relativa, valor e utilidade dos capitais 
para as pessoas (ou para uma empresa), 
em um determinado contexto. A 
valoração pode envolver abordagens 
qualitativas, quantitativas e monetárias, 
ou uma combinação delas. 

 

Valoração qualitativa 
Valoração que descreve os impactos ou 
dependências do capital natural e pode 
classificá-los em categorias como alta, 
média ou baixa. 

Valoração quantitativa 

Valoração que usa unidades não monetárias, como números (p.ex. em um índice composto), área, massa ou volume para analisar a magnitude dos impactos e dependências do capital natural. 

Preço 
A quantidade de dinheiro esperada, exigida 
ou dada como pagamento por algo 
(normalmente requer a presença de um 
mercado). 
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3.2.6 Considerar outras questões técnicas: cenários de 
linha de base, limites espaciais e horizonte de tempo 

a. Linha de base 

A linha de base é o ponto de partida com o qual a mudança no capital pode ser comparada. 
   Ao realizar uma análise que cobre um determinado período, você precisará considerar como a linha de 

base e o estoque de capital teriam mudado ao longo do mesmo período com e sem a intervenção da 
sua empresa. 

Linha de base 
No Guia, o ponto de partida ou referência 
com o qual as mudanças nos capitais 
atribuídos às atividades da sua empresa 
podem ser comparadas. 

 
Como os capitais são dinâmicos, podem mudar devido a outras pressões (outras empresas, mudanças 
climáticas, aumento populacional etc.) geradas por atores externos. Considerar essas tendências 
permite que você compare as atividades da sua empresa de uma forma significativa. 

Exemplos de linha de base: 
 

• Condições predominantes ou situação histórica: onde os impactos deste ano são comparados com a 
média dos anos anteriores. 

• Linha de base intacto: para o capital natural, os impactos são medidos em relação a como a terra seria 
em seu estado natural original se a empresa não estivesse operando naquele local. 

• Um nível médio no âmbito do setor ou da economia onde os impactos do negócio são 
comparados com os impactos de pares relevantes e empresas comparáveis do ramo 
alimentício. 

• Um cenário de gerenciamento de paisagem ideal onde as mudanças são medidas em relação a um 
cenário estimado de gerenciamento de paisagem ideal. 

 
Você também deve considerar se está analisando mudanças nos “estoques” de capital (água, terra, 
conhecimento, habilidades, valores compartilhados, ativos de maquinário) e/ou “fluxos” de bens e 
serviços (serviços ecossistêmicos ou sessões de treinamento). 

 

b. Cenário 

O conceito de valoração se baseia na capacidade de comparar impactos e dependências em pelo menos 
dois cenários: a linha de base e um cenário escolhido que está sendo valorado. 

Tipo de cenário que você pode considerar (McKenzie et al. 2012): 
 

• Cenários de intervenção ou alternativas reais que estão sendo considerados (p.ex. para 
comparar projetos de desenvolvimento alternativos ou localizações de projetos, ou comparar 
diferentes materiais usados em produtos específicos) 

• Cenários exploratórios que analisam possíveis futuros inesperados (às vezes usados em análises 
de risco) 

• Cenários de visão que descrevem futuros explicitamente desejáveis ou indesejáveis (também usados 
em análises de risco e estratégia). Os cenários de visão também podem ser usados para informar 
possíveis cenários de negócios como de costume. 

• O contrafactual é um tipo de cenário que descreve uma situação alternativa plausível do local e 
suas condições que se concretizariam se a empresa não funcionasse. 

   Pode-se considerar mais de um contrafactual para explicar diferentes 
perspectivas (p.ex. de partes interessadas, especialistas). 

Cenário 
Uma narrativa que descreve um futuro 
possível. Os cenários exploram aspectos 
e escolhas sobre o futuro que são 
incertos, tais como diferentes opções de 
projetos, empresa funcionando como 
sempre e visões alternativas. 

 
 

Contrafactual 
Um tipo de cenário que descreve uma 
situação alternativa plausível e as 
condições ambientais que ocorreriam se a 
atividade ou a operação não prosseguisse 
(adaptado da Cambridge Natural Capital 
Leaders Platform 2013).  

 
Nota: Fornecem um ponto de partida, mas não são conclusivos e outros cenários podem ser adequados para o seu 
objetivo. 
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c. Limite espacial 

Estabelecer o limite espacial significa decidir qual área geográfica a análise irá considerar. A resposta 
depende de vários fatores, incluindo o foco organizacional, o limite da cadeia de valor e a perspectiva de 
valoração escolhida, o que você já terá decidido no Passo 03. 

Para análises em nível de projeto, por exemplo, você precisa incluir a “possível área de influência” para 
cada tipo de impacto (ou seja, a área total sobre a qual cada impacto pode ocorrer). Isso pode envolver as 
seguintes considerações, especialmente no caso de impactos de capital natural: 

 
• Os impactos sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos podem se estender muito além da 

circunvizinhança de um projeto, devido a ligações ecológicas, migração de fauna e outros fatores 
que dizem respeito ao ambiente. 

• A poluição da água e questões a ela relacionadas devem ser analisadas considerando a bacia: questões 
relevantes a montante, a jusante e escassez de água, conforme apropriado. 

• A análise dos problemas de qualidade do ar deve levar em consideração a área específica e as 
características que podem ser afetadas pelo vento e a dispersão. No caso das emissões de GEE, o limite 
espacial relevante é o planeta inteiro. 

 

d. Limite temporal 

Identificar um limite temporal significa determinar um período apropriado para a análise (ou seja, 
durante quantos dias, meses ou anos os impactos e/ou dependências devem ser analisados e 
comparados?). O período de análise deve estar relacionado com o seu objetivo e corresponder ao foco 
organizacional e aos impactos materiais e/ou dependências sendo considerados. São questões 
relevantes: 

 
• A análise deve cobrir impactos e dependências passados, presentes e/ou futuros? 

• Qual é e quando se localiza a linha de base temporal mais apropriada? A empresa deve considerar 
mudanças no capital em relação às condições em que a empresa assumiu o controle efetivo? 

• Que período a análise deve cobrir? Por exemplo, uma análise pode ser limitada a um retrato instantâneo 
da situação em um determinado momento. Pode também abranger um determinado exercício fiscal ou 
toda a vida útil esperada do projeto. Você também pode considerar marcos significativos na história da 
empresa, como uma grande fusão, aquisição ou desinvestimento, que podem ajudar a identificar 
períodos significativos. 
Seu objetivo e outras questões de escopo influenciarão até que ponto o custo histórico 
(irrecuperável) e/ou custos futuros de desativação precisam ser incluídos. 

 
Nota: Você deve estar preparado para revisitar esses limites, linhas de base e cenários depois de identificar 
seus impactos e dependências materiais relevantes no Passo 04, pois isso pode influenciar o escopo 
desejado. 

 
 
 
 

Limite espacial 
A área geográfica coberta pela análise, por 
exemplo, um local, bacia hidrográfica, 
paisagem, país ou planeta. O limite espacial 
pode variar para diferentes impactos e 
dependências e também dependerá do foco 
organizacional, do limite da cadeia de valor, 
da perspectiva de valoração e de outros 
fatores. 

 

Limite temporal 
O horizonte de tempo da análise. Pode ser 
um “retrato instantâneo” atual, um período 
de 1 ano, de 3 anos, de 25 anos ou mais.  
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3.2.7 Lidar com questões de planejamento fundamentais 

Suas respostas às perguntas de escopo descritas acima podem precisar ser ajustadas à luz do planejamento 
e das restrições de recursos (consulte a ação 1.2.3), o que determinará qual escopo é viável. Essas 
restrições também podem ser consideradas como "fatores críticos de sucesso" e incluem: 

 
• Escala de tempo: Com que rapidez a análise precisa ser concluída? Você calculou um tempo 

suficiente para a duração prevista do trabalho? 

• Financiamento/recursos: Que orçamento e recursos humanos estão disponíveis? Há outras fontes de 
financiamento disponíveis dentro da empresa ou externamente que poderiam ajudar a financiar a 
análise? 

• Capacidade: Que habilidades estão disponíveis na empresa para realizar uma análise? São necessárias 
habilidades adicionais? Quais? Dependendo da decisão de negócios que você está procurando 
influenciar, você pode precisar de uma gama de habilidades e conhecimentos, incluindo economia 
ambiental, economia do bem-estar, pesquisa, análise de dados, modelagem matemática ou estatística 
(desde o cálculo de médias e estimativas em uma planilha até o uso de pacotes estatísticos e 
econométricos complexos), mapeamento e engajamento das partes interessadas e comunicação. Esta 
lista de habilidades não se propõe a ser completa, mas sim um ponto de partida. 

• Disponibilidade e acessibilidade de dados: Quais são as limitações de dados previstas e/ou quais os 
requisitos necessários para a tradução para outras línguas? 

• Relações com as partes interessadas: Até que ponto você precisa identificar e estabelecer 
relacionamentos com as partes interessadas para conduzir o estudo e, possivelmente, 
implementar soluções? Você avaliou o engajamento desejado das partes interessadas na ação 
2.2.2. 

 
Nota: Você deve estar preparado para revisitar as ações anteriores neste Passo se as principais questões de 
planejamento identificadas aqui afetarem o que é exequível. 
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3.3 Produtos 

O produto do Passo 03 é um escopo bem definido e adequado para sua análise e seu objetivo. A Tabela 
3.3 fornece exemplos hipotéticos de como este Passo pode ser realizado na prática. 

 

Tabela 3.3 
Exemplos hipotéticos - Passo 03 

 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 
 

Contexto 
 

Essa empresa internacional 
depende de commodities na sua 
fábrica, mas quer adequar a 
compra responsável aos seus 
compromissos de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar a subsistência de 
funcionários, fornecedores e 
comunidades locais). 

 
A VitaCrisp produz um 
farelo de aveia natural 
(SuperOats) como 
substituto para trigo, usado em 
produtos alimentícios  
como pães, biscoitos e cereais. A 
empresa quer saber o custo de 
capital natural, humano e social 
da produção de SuperOats, em 
comparação ao do trigo. 

 
A empresa é especializada em 
frutas e vegetais orgânicos e 
não orgânicos. A empresa está 
preocupada com as pegadas de 
carbono, água e 
solo da produção, do 
transporte e da embalagem. 
Devido à pressão do 
consumidor e à demanda por 
certificação, a empresa quer 
melhorar a rastreabilidade das 
cadeias de abastecimento de 
frutas e vegetais e melhorar as 
condições de vida dos 
agricultores. 

 
Qual é o foco 
organizacional? 

 

Corporativo Corporativo Produto 

 
Qual é o limite da 
cadeia de valor? 

 
Toda a cadeia de valor (a 
montante, operacional e a 
jusante) 

 
Toda a cadeia de valor (a 
montante, operacional e a 
jusante) 

 

A montante e operacional 

 
A análise cobrirá impactos 
e/ou dependências? 

 
Impactos e 
dependências 

 
Impactos Impactos e 

dependências 

 

Qual a perspectiva de valoração?    Sociedade e negócios Sociedade e negócios Sociedade e negócios 
 

Que tipos de valoração? 
 

Quantitativo e 
monetário 

 
Qualitativo, quantitativo e 
monetário 

 
Qualitativo, quantitativo e 
monetário 

 
Outras questões técnicas a 
considerar 

 

                             
a) Linhas de 

base 

 
a) Padrões mínimos (sem 
conservação, sem 
certificação e sem 
iniciativas de 
saúde/saneamento) 

 
a) Barra de cereal produzida 
com trigo normal 

 
a) Prática não orgânica 
atual 

 

b) Cenári
os 

 
b) Dois cenários: (i) melhoria em 
saneamento e salários e (ii) 
melhoria na eficiência de 
carbono e desmatamento 

 
b) Barra de cereais 
produzida com SuperOats 

 
b) Prática orgânica 
atual 

 

c) Limites espaciais 
 

c) Operações de uma cadeia 
de suprimento para uma 
commodity em um país 

 

c) Uma única linha de produtos c) Diversas linhas de produtos 

(produção e transporte para o 
mercado de importação) 

 

d) Horizontes de tempo d) Mais de quatro anos d) 10 anos d) Mais de um ano 
 

Principais questões de 
planejamento a serem 
consideradas (p.ex. 
restrições de recursos e de 
tempo) 

 
Os recursos foram montados 
internamente no 
departamento de 
sustentabilidade, com auxílio 
de consultoria externa. 

 
Os recursos foram reunidos 
internamente pela VitaCrisp, 
que tem bancos de dados 
sobre saúde de longo prazo. 
Os dados do capital natural 
foram coletados por uma 
consultoria externa. 

 
Recursos internos foram usados 
para realizar análises de cenário 
em operações diretas. Uma 
empresa de consultoria analisou 
as operações a montante e as 
relações com fornecedores e 
agricultores. 
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04 

 

 
 

Determinar os impactos 
e/ou dependências 

 

4.1 Introdução 
 

 

 
 
 

 
Percurso de dependência 
Um percurso de dependência mostra como 
uma determinada atividade empresarial 
depende de características específicas do 
capital natural, humano, social ou 
produzido. Identifica como as mudanças 
possíveis ou observadas nos capitais 
afetam os custos e/ou benefícios de fazer 
negócios. 

 
 

Percurso de impacto 
Um percurso de impacto descreve como 
um determinado impacto condutor gera 
mudanças nos capitais como resultado de 
uma atividade de negócios específica e 
como essas mudanças nos capitais afetam 
diferentes partes interessadas. 

 
 

Condutor de Impacto 
No Guia, um condutor de impacto é 
uma quantidade mensurável de um 
recurso natural, humano, social ou 
produzido que é usado como um 
insumo para a produção (p.ex. volume 
de água usado para irrigação de 
plantações) ou um resultado não 
produto da atividade da empresa, 
também mensurável, (p.ex. um quilo de 
emissões de CO2 lançado na atmosfera 
por uma fábrica). 

 
 

4.2 Ações 

Estas Diretrizes o ajudarão a realizar especialmente as seguintes ações: 

4.2.1 Listar os possíveis impactos e/ou dependências materiais 

4.2.2 Identificar os critérios para sua análise de materialidade 

4.2.3 Reunir informações relevantes 

4.2.4 Concluir a análise de materialidade. 
 

4.2.1 Listar os possíveis impactos e/ou dependências 
materiais 

Há muitas abordagens diferentes para analisar a materialidade das questões que afetam uma empresa. A 
maioria das empresas tem experiência com pelo menos uma abordagem, muitas vezes por meio de suas 
funções de risco, governança, finanças ou estratégia. 

Este Guia não especifica um método específico para analisar a materialidade, mas estabelece a 
importância de realizar uma análise por meio de um processo genérico, sistemático e transparente. De 
fato, o Guia apresenta o conceito de percursos de impacto e dependência que devem ser usados para 
identificar o que é relevante para o seu negócio. Compreender esses termos é fundamental para 
realizar uma análise de capitais. 

Um percurso de impacto descreve como um determinado condutor de impacto gera mudanças nos 
capitais como resultado de uma atividade de negócios específica e como essas mudanças afetam 
diferentes partes interessadas. A Figura 4.1 mostra um exemplo de um percurso de impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materialidade 
No Guia, um impacto ou dependência de 
capital natural, humano, social ou 
produzido constitui uma materialidade se 
um exame  
do seu valor, como parte do conjunto de 
informações utilizadas para a tomada de 
decisão, tem o potencial de alterar essa 
decisão (Adaptado de OCDE 2015 e IIRC 
2013).  

Análise de materialidade 
No Guia, o processo que envolve a 
identificação do que constitui 
(potencialmente) uma materialidade em 
relação ao objetivo e à aplicação da análise 
de capitais. 

Glossário: 

Glossário: 

Essa seção do guia fornece orientação adicional para responder a 
seguinte questão:  

Quais impactos e/ou dependências são materiais? 
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Um agronegócio converte florestas em 
terras agrícolas de monocultura em grande 
escala, um impacto condutor 

Passo 05: Medir impactos condutores  

 
Perda de habitat para espécies 
endêmicas ameaçadas 

 
Erosão do solo devido a 
práticas não sustentáveis 

Passo 06: Medir mudanças nos 
capitais 

 

 
Diminuição da produtividade, aumento 
no custo de fertilizantes químicos  

 
Movimentos migratórios devido à falta 
de meios de subsistência aceitáveis  

Conflitos sociais em regiões de hospedagem 

Passo 07: Valorar Impactos  

 

Figura 4.1 
Exemplo de percurso de impacto para uso do ecossistema terrestre 

Um percurso de dependência mostra como uma determinada atividade da empresa depende de capitais 
por meio das mudanças nos capitais que afetam o negócio. A Figura 4.2 fornece um exemplo de percurso 
de dependência. 

 
A empresa tem uma dependência da 
duração dos contratos de uso da terra 

Passo 05: Medir dependências 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Maiores produtividade e renda para o 
agricultor arrendatário e para a 
empresa 

O capital natural nas fazendas arrendadas 
melhora, aumentando a resiliência local aos 
choques climáticos conforme aumenta o 
valor da terra 

Passo 07: Valorar os impactos 

5+ ANOS 

 
 
 
 
 

 

 
Mudanças no capital social: Os 
contratos padrão são prorrogados de 5 
para 10 anos.  
Isso permite o investimento 
em práticas de conservação 
do solo mais sustentáveis e 
de longo prazo 

Passo 06: Medir mudanças em 
capitais 

 

 
 

Figura 4.2 
Exemplo de percurso de dependência para duração de contratos de posse da terra 

R
ef

er
ên

ci
as

 
Es

tá
gi

o 
d

e 
ap

lic
aç

ão
 

Es
tá

gi
o 

d
e 

m
ed

iç
ão

 e
 v

al
o

r 
Es

tá
gi

o
 d

o
 

Es
co

p
o

 
Es

tá
gi

o 
d

e 
Es

tr
u

tu
ra

 
In

tr
o

d
u

çã
o 



TEEB PARA AGRICULTURA E ALIMENTO GUIA OPERACIONAL PARA NEGÓCIOS RELATÓRIO 
PRELIMINAR PARA CONSULTA AGOSTO DE 2020 

44 

 

 

 
 
 
 
 

A matriz de materialidade 

A matriz de materialidade (Tabela 4.1) pode ser usada para ajudar a identificar as dependências e os 
impactos condutores mais significativos de diferentes atividades da empresa. As definições para cada 
impacto condutor e categoria de dependência podem ser encontradas na Tabela 4.2. 

Embora esta matriz indicativa possa ser usada como um elemento estrutural, você precisará concluir 
uma análise de materialidade mais abrangente e relevante para o seu negócio. 

 

Tabela 4.1 
Matriz de materialidade indicativa para a cadeia de valor do setor de alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALIDADE EM TODA A CADEIA DE VALOR: 

 
MATERIALIDADE ALTA 

 
MATERIALIDADE MÉDIA 

 
MATERIALIDADE BAIXA 

 
SEM MATERIAL 

 

Com base em FOLU (2019), OECD (2016), UNEP (2018), WBCSD (2018) e SASB (2018) 
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Tabela 4.2 
Definição de impactos condutores materiais indicativos e dependências para o setor de alimentos 

 

Capital Dependências Definição 
 

     Natural 
 

Disponibilidade de água Quantidade de água disponível para uso comercial 

Qualidade da água Qualidade da água disponível para uso comercial 

Regulação do ambiente físico Capacidade do ambiente físico de reagir e 
se adaptar às pressões 

 

Regulação do ambiente biológico                   Capacidade do ambiente biológico de reagir e 

se adaptar às pressões 
 

Regulação de resíduos e emissões Capacidade de adaptação do ambiente em face de 

resíduos e emissões 
 

     Humano 
 

Habilidades e conhecimentos Capacidades e compreensão da força de trabalho 
 

Experiência Quantidade de tempo que os trabalhadores 
passaram em ocupações semelhantes 

 

Disponibilidade de mão de obra Quantidade de trabalhadores disponíveis no mercado 
 

Saúde dos trabalhadores Condições de saúde mental e f ísica dos trabalhadores 
 

      Social 
 

Redes sociais e cooperação 
 

Presença de redes coletivas, confiança e reciprocidade, como 
nas cooperativas 

 

Direitos de propriedade 
 

Direitos das pessoas e empresas de possuir e usar terras ou 
outros recursos, como material genético encontrado na 
natureza 

 

              Aceitação social e confiança 
 

Reconhecimento e crença na contribuição de uma empresa para 
os interesses das partes interessadas 

 

Lei e ordem Respeito e obediência às regras de uma sociedade 
 

Produzido 
 
 
 
 
 
Capital

 
Acessibilidade a infraestrutura e 
tecnologia 

 
 
 
Impacto condutor 

 
Capacidade de usar a infraestrutura e a tecnologia necessárias 
para um fornecimento eficaz de bens e serviços 

 

 
 
 
Definição 

 

                                                                                                          Natural 
 
Uso de água 

              
             Quantidade de água usada pela empresa  

 Uso do ecossistema terrestre Terra e habitat usados pela empresa 
 

Emissões de GEE Emissões de gases de efeito estufa por atividades comerciais  
 

Uso de pesticidas e herbicidas Pesticidas e herbicidas usados pela empresa 
 

Uso de fertilizante Fertilizante usado pela empresa 
 

Uso do solo Uso da estrutura, função e qualidade do solo
                       
      Resíduo sólido  

 
Resíduos sólidos gerados pela empresa, como plástico, vidro e 
materiais recicláveis

 

Condições do rebanho Condições dos animais de criação 
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Uma observação sobre a saúde humana 

As empresas de alimentos podem impactar e/ou depender da saúde humana de muitas maneiras, 
diretamente e indiretamente. 

Por exemplo, um impacto direto poderia ser uma empresa agrícola que aplica altos níveis de 
fertilizantes químicos às plantações, fazendo com que a saúde da força de trabalho seja afetada pela 
exposição a produtos químicos que desregulam o sistema endócrino. Da mesma forma, más 
condições de trabalho podem levar a problemas de estresse e saúde mental, os quais, por sua vez, 
afetarão a produtividade da força de trabalho. 

Também é possível impactar a saúde das pessoas indiretamente por meio da contaminação do meio 
ambiente (p.ex. via poluição de fontes de água), resultando em doenças na comunidade em geral (como 
infecções transmitidas pela água). Existem muitos exemplos de como a reputação de empresas foi 
afetada após ocorrências desse tipo. 

Capital 
 

     
Humano 

Composição nutricional dos 

alimentos 

Quantidade de componentes dos alimentos (p.ex. gorduras 
saturadas, açúcar refinado) que podem levar a doenças 
relacionadas à dieta dos consumidores (p.ex. diabetes, 
obesidade) 

Uso de substâncias prejudiciais aos 
consumidores 

Quantidade de substâncias nos alimentos (p.ex. antibióticos, 
pesticidas) que podem causar doenças relacionadas aos 
alimentos nos consumidores (p.ex. resistência a antibióticos, 
distúrbios do desenvolvimento neurológico) 

Práticas para ter alimentos 

inócuos  

Uso de práticas (p.ex. irradiação, manuseio inseguro) que 
podem resultar em doenças relacionadas aos alimentos nos 
consumidores (p.ex. câncer, infecções transmitidas por 
alimentos) 

Condições de saúde e segurança 
dos funcionários  

Capacidade de criar um ambiente de trabalho saudável e 
seguro, sem acidentes de trabalho, fatalidades e doenças 

Salários e benefícios Remuneração da mão de obra 

Condições de vida dos 
trabalhadores 

Acesso a moradia segura e acessível para a força de trabalho 

Direitos 

trabalhistas 

Direitos do trabalhador em relação ao local de trabalho 

Direitos de gênero Direitos para garantir tratamento igual para homens e 
mulheres na força de trabalho 

Representação de 
trabalhadores 

Integração da força de trabalho na tomada de decisões da 
empresa 

      
Social 

Segurança alimentar Disponibilidade econômica e física e acesso a alimentos 
saudáveis e seguros para a força de trabalho e a 
população circundante 

Perda ou desperdício 
de alimentos 

A perda de alimentos ocorre quando o alimento se tornou 
impróprio para consumo antes de chegar ao consumidor. O 
desperdício de alimentos é o descarte de alimentos próprios 
para consumo, antes ou depois que se deteriorem 

Integração da força de trabalho nas 
comunidades 

Aceitação e integração da força de trabalho pelas 
comunidades vizinhas e vice-versa 

Compartilhamento de benefícios com 
comunidades nativas 

Compartilhamento de parte dos benefícios derivados do 
acesso e uso de recursos genéticos com comunidades nativas 
que fornecem conhecimentos tradicionais associados aos 
recursos genéticos 

Definição Impacto condutor 
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Mais abaixo na cadeia de suprimento, as empresas de alimentos também podem impactar a saúde de seus 
consumidores. Como, por exemplo: 

 
• Pela entrega de alimentos contaminados, inseguros e alterados que resultam em doenças 

relacionadas aos alimentos. Por exemplo, o uso de antibióticos e promotores de crescimento pode 
levar à resistência aos antibióticos nos consumidores. 

• Pela composição nutricional e calórica dos produtos finais (p.ex. quantidade de sal, açúcar). Pode 
aumentar a incidência de doenças relacionadas à dieta (p.ex. obesidade, doenças cardiovasculares, alta 
taxa de glicose) nos consumidores. Embora o impacto sobre os consumidores dependa de seus hábitos 
alimentares, as decisões e ações da empresa (p.ex. rotulagem, redução do teor de sal e açúcar) podem 
ajudar a reduzir os impactos. 

 
As empresas de alimentos também podem impactar a segurança alimentar, especialmente em relação à 
fome e à subnutrição. Algumas decisões de negócios, como preços ou distribuição geográfica de produtos, 
podem afetar o acesso das pessoas aos alimentos. Outras decisões, como a biofortificação de produtos e a 
diversificação de culturas, podem contribuir significativamente para reduzir os níveis de subnutrição. 

 

4.2.2 Identificar os critérios para sua análise de 
materialidade 

Depois de compilar uma pequena lista de impactos ou dependências possivelmente relevantes, você deve 
identificar para quem os impactos e dependências são mais significativos. Isso dependerá da sua escolha de 
perspectiva de valoração (impactos nos negócios, impactos sociais ou dependências) e pelo mapeamento 
das partes interessadas. São critérios para decidir quais impactos e dependências são mais significativos: 

 
• Operacional: até que ponto o impacto ou dependência do capital natural, humano ou social pode 

afetar significativamente as operações da empresa, a implementação de projetos e o valor de 
produtos novos ou existentes. 

• Legal e regulatório: até que ponto o impacto ou dependência do capital natural, humano ou social 
pode desencadear uma demanda judicial ou responsabilização (p.ex. taxas de emissão ou cotas de 
extração, custos de saúde e requisitos de segurança, compensação por questões de discriminação). 

• Financiamento: até que ponto o impacto ou dependência do capital natural, humano ou social 
pode influenciar o “custo de capital” ou o seu acesso ao capital financeiro, ao interesse do 
investidor e às condições de seguro. 

• Reputação e marketing: até que ponto o impacto ou dependência do capital natural, humano 
ou social pode afetar o portfólio de produtos, a imagem da empresa e o  relacionamento com 
clientes e outras partes interessadas (p.ex. mudança das preferências do cliente).  

• Social: até que ponto o impacto ou dependência do capital natural, humano ou social pode gerar 
impactos significativos para a sociedade (ou seja, partes interessadas externas). Por exemplo, a interação 
com comunidades nativas pode aumentar automaticamente a escala de alguns impactos, positivos ou 
negativos. 

 

4.2.3 Reunir informações relevantes 

Com base nos critérios de materialidade que você selecionou, você deve então reunir as informações 
necessárias para analisar a possível significância material de cada impacto e/ou dependência. 

O tipo de informação que você coleta pode incluir: 

• Tipo do impacto e/ou dependência 

• Escala do impacto e/ou dependência 

• Consequência do impacto e/ou dependência (nos negócios, na sociedade ou em ambos) 

• Escala de tempo (curto, médio ou longo prazo) 
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A coleta dessas informações pode envolver: 
 

• Buscar a opinião e/ou análise de especialistas ou aproveitar as informações existentes (p.ex. 
resultados de uma análise de impacto ambiental ou social) e o conhecimento local sobre questões 
fundamentais 

• Consultar as partes interessadas (internas e/ou externas) (p.ex. entrevistas, workshops, pesquisas 
por questionário) 

• Compilar informações publicamente disponíveis sobre questões específicas (p.ex. estudos de caso de 
locais relevantes, relatórios da sociedade civil, mapas de uso da terra, análise de espécies ameaçadas, 
dados censitários) 

• Realizar uma análise rápida do valor (p.ex. qual proporção da receita total de vendas depende de um 
serviço ecossistêmico específico? Qual é o valor financeiro do ativo de produção envolvido?) 

 
A consulta externa pode ser útil, mas nem sempre é necessária, contanto que um método apropriado 
e/ou opinião especializada seja usada juntamente com a pesquisa qualitativa e/ou quantitativa adequada 
(consulte a ação 2.2.2 para obter mais orientações sobre como identificar as partes interessadas e os 
níveis apropriados de engajamento) 

Nota: Ao identificar as informações a serem coletadas, é importante identificar também quem as 
fornecerá, quem as coletará, quando serão coletadas e onde serão realizadas. 

 

4.2.4 Concluir a análise de materialidade 

Com base nas informações que você coletou, deve ser possível analisar a materialidade relativa de cada 
impacto e/ou dependência com base nos critérios da ação 4.2.2. e identificar aqueles que são mais 
significativos para a empresa e/ou a sociedade. 

É recomendado que você estabeleça um painel de pessoas relevantes com uma ampla gama de 
habilidades para completar a análise de materialidade e assegure que haja coerência no painel  
ao longo da análise. Ao classificar, é uma boa prática definir um limite acima do qual os problemas são 
considerados significativos e avaliar sua capacidade de influenciar seu impacto e/ou dependência. 

Depois de analisar e classificar os impactos e/ou dependências potencialmente materiais dentre os 
capitais natural, humano e social, você deve ser capaz de identificar aqueles que são materiais, não 
materiais ou ainda incertos. O resultado é uma pequena lista de impactos condutores materiais e/ou 
dependências que você incluirá na análise. 

Onde permanecerem incertezas, pode ser preciso coletar mais informações ou fazer mais consultas para 
julgar a materialidade. Você pode achar útil traçar os impactos e/ou dependências por meio de uma matriz 
(veja alguns exemplos ilustrativos na Figura 4.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.3 
Exemplos de matrizes de materialidade 

Fonte: Natural Capital Coalition, 2016 
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4.3 Produtos 

O produto do Passo 04 é uma lista priorizada de impactos condutores e dependências de impactos 
materiais e seus percursos para incluir na análise e embasar os Passos 05 a 07. Pode ser uma lista, 
classificada de acordo com os critérios escolhidos. 

A Tabela 4.3 fornece exemplos hipotéticos para ajudar a explicar como este Passo pode ser 
realizado na prática. 

 

Tabela 4.3 
Exemplos hipotéticos - Passo 04 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 
 

Contexto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resuma as principais 
decisões sobre o 
processo de 
materialidade, incluindo 
quem estava envolvido 

 
Essa empresa internacional 
depende de commodities na sua 
fábrica, mas quer adequar a 
compra responsável aos seus 
compromissos de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar a subsistência de 
funcionários, fornecedores e 
comunidades locais). 

 
 
 

 
 

Qual engajamento das partes 
interessadas foi realizado? 

Foi consultada uma ONG 
externa com experiência em 
iniciativas de saneamento e 
saúde comunitária. 
Dependências relacionadas ao 
capital natural foram mapeadas 
internamente. 

Quais critérios foram usados 
para comparar a 
materialidade relativa? 

A análise da materialidade 
social e operacional dos 
impactos e dependências foi 
incorporada para entender 
como impactam os 
resultados da empresa.  

Quais dados foram coletados? 

Um consultor externo foi 
contratado para avaliar os 
impactos sociais do programa 
de compra responsável. 
Benefícios operacionais 
incluindo eficiência de 
carbono e ganhos advindos de 
serviços ecossistêmicos 
saudáveis foram coletados 
internamente. 

 
A VitaCrisp produz um 
farelo de aveia natural 
(SuperOats) como 
substituto para o trigo, usado 
em produtos alimentícios  
como pães, biscoitos e cereais. A 
empresa quer saber o custo de 
capital natural, humano e social 
da produção de SuperOats, em 
comparação ao do trigo. 

 
A empresa é especializada em 
frutas e vegetais orgânicos e 
não orgânicos. A empresa está 
preocupada com as pegadas de 
carbono, água e 
solo da produção, do 
transporte e da embalagem. 
Devido à pressão do 
consumidor e à demanda por 
certificação, a empresa quer 
melhorar a rastreabilidade das 
cadeias de abastecimento de 
frutas e vegetais e melhorar as 
condições de vida dos 
agricultores. 

 

Listar os impactos 
condutores materiais e/ou 
dependências que serão 
levados para o Estágio de 
Medida e Valoração 

Fornecimento de água potável 
e saneamento para a 
comunidade local 

Desmatamento realizado por 
organizações externas 

Demanda do consumidor 
por mercadorias de origem 
responsável 

Qual engajamento das partes 
interessadas foi realizado? 

Foi realizada consulta interna 
aos colaboradores para 
apuração de impactos materiais 
e dependências, principalmente 
relacionadas às operações 
diretas. Foi contratada uma 
empresa de consultoria para 
análise de capital humano e para 
viabilizar o diálogo com 
produtores e fornecedores.  

Quais critérios foram usados 
para comparar a materialidade 
relativa? 

Análise de materialidade social e 
operacional para compreender e 
comparar os lucros e perdas no 
nível do produto para produtos 
orgânicos e não orgânicos 

Quais dados foram coletados? 

A empresa de consultoria 
coletou dados relacionados ao 
consumo de terra, água e 
energia na cadeia de valor a 
montante. 
Os dados operacionais foram 
fornecidos por funcionários nos 
diferentes níveis de operações 
diretas. 

 

 

 

Uso de energia 

Uso de água 

Uso do solo 

Experiência/conhecimento sobre 

emissões de GEE 

Emissões de carbono, 
considerando todo o 
processo do ciclo de vida 

Saúde dos consumidores 
(diminuir o colesterol e a 
glicose no sangue) 

Qual engajamento das partes 
interessadas foi realizado? 

Uma consulta externa com os 
agricultores da cadeia de 
suprimento foi realizada para 
analisar a viabilidade de 
substituir a produção de trigo 
pela de aveia. 

Quais critérios foram usados 
para comparar a materialidade 
relativa? 

Análise da materialidade social 
para compreender e comunicar 
a extensão do impacto positivo 
gerado pela SuperOats.  

Quais dados foram coletados? 

Os dados sobre os resultados de 
saúde foram retirados das bases 
de dados da UE. 

Preços de pesquisas anteriores 
da UE. 

Os dados de produção e 
abastecimento da própria 
empresa foram usados na 
avaliação do capital natural e 
social. 
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O que é o Estágio de Medição e Valoração? 
O Estágio de Medição e Valoração apresenta novos impactos e/ou dependências a ser medidos e 
valorados. 

O Estágio de Medição e Valoração envolve três Passos interligados: 

 

Passo  Perguntas que cada passo irá responder  Ações 

05 Medir impactos 
condutores e/ou 
dependências  

Como é possível medir seus impactos 
condutores e/ou dependências? 

5.2.1 Mapear suas atividades em comparação 
com impactos condutores e/ou 
dependências  

5.2.2 Definir qual indicador de impactos 
condutores e/ou dependências você irá 
usar 

5.2.3 Identificar como você irá medir os impactos 
condutores e/ou dependências  

5.2.4 Coletar dados 

06 Medir mudanças 
em capitais  

Quais são as mudanças no estado e tendências 
de capitais relacionados aos impactos e/ou 
dependências de sua empresa? 

6.2.1 Identificar mudanças em capitais 
associados com as atividades e 
impactos condutores de sua 
empresa  

6.2.2 Identificar mudanças em capitais 
associados a fatores externos 

6.2.3 Avaliar tendências que afetam o estado 
de capitais  

6.2.4 Selecionar métodos para medir as 
mudanças 

6.2.5 Realizar ou encomendar a 
medição  

07 Valorar impactos 
e/ou 
dependências 

Qual é o valor dos seus impactos de 
capitais e/ou dependências? 

7.2.1 Definir as consequências de impactos 
e/ou dependências 

7.2.2 Determinar a significância relativa de 
custos e/ou benefícios associados 

7.2.3 Selecionar técnica(s) adequada(s) de 
valoração 

7.2.4 Realizar ou encomendar valoração 

Notas adicionais 

Você deve abordar todas as ações associadas a cada um dos Passos no Estágio de Medição e Valoração. 

Antes de iniciar este Estágio, você deve se familiarizar com o Passo 08 no Estágio de Aplicação que cobre a interpretação e utilização 
dos resultados da avaliação, uma vez que pode haver implicações para os Passo 05-07, dependendo de seu objetivo. 

Este Estágio inclui orientações sobre um grupo de diversos métodos que vão desde a simples coleta de dados ambientais, humanos e 
sociais até a modelagem sofisticada (ecológica, toxicológica, nutricional) e a análise econométrica avançada. Este Estágio tem como 
meta fornecer informações suficientes para que você compreenda as características-chave das várias técnicas discutidas. Porém, para 
completar os Passos, você poderá necessitar do apoio de pessoas com as seguintes competências: especialistas em Análise de Ciclo de 
Vida (ACV)  e Análise de Impacto do Ciclo de Vida (AICV); especialistas em biodiversidade, nutrição, segurança; modeladores  de 
economia, saúde e segurança ou economistas de ecologia e saúde. Se você não conta com essas competências internamente, você 
poderá precisar de encontrar apoio externo. 

O Guia não pretende fornecer instruções detalhadas sobre como aplicar métodos específicos de medição ou valoração. Ao contrário, remete à 
extensa literatura acadêmica, prática e política a respeito de tais métodos. 

ESTÁGIO DE MEDIÇÃO E VALORAÇÃO 
COMO? 
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Tabela MV.1 
Relação entre aplicações de negócios e os Passos de Medição e Valoração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Embora seja possível aplicar as ações deste Estágio a todos os três Componentes apresentados no 
Passo 03 (impactos sobre seus negócios, seus impactos na sociedade e suas dependências de 
negócios), há diferenças em sua importância relativa e na aplicabilidade de determinados métodos.  
 

 

Como você deve planejar para este estágio?  

Através de todo o Estágio de Medição e Valoração de sua avaliação de capitais, mantenha em mente as 
seguintes questões: 

 
• Qual é a disponibilidade e a qualidade dos dados? Nos casos em que o tempo ou o orçamento não 

permitam a coleta de dados primários, você deverá considerar as implicações de depender de dados 
secundários, potencialmente dados de outros proprietários. Alternativamente, você pode necessitar de 
aprovação para começar a colher novos dados internos.  

• Você conta com pessoas com as competências e capacidades adequadas dentro de sua empresa para 
realizar a avaliação? Em caso negativo, que competências são necessárias e quem pode fornecê-las? 

• Existem restrições orçamentárias ou de tempo que possam afetar o que poderá ser realizado? Embora 
existam diversas estatísticas e outros recursos de uso livre, você poderá precisar de usar bases de 
dados ou modelos patenteados, caros ou que demandam grande tempo para instalação, 
particularmente para avaliações a jusante e a montante na cadeia de valor. 

    
      Glossário:  

Avaliação de Ciclo de Vida 
Também conhecida como Análise de Ciclo 
de Vida. 
Técnica usada para avaliar os 
impactos ambientais de um produto 
ou serviço ao longo de todos os 
estágios de seu ciclo de vida, da 
extração material ao fim de vida 
(descarte, reciclagem ou reuso). 
A Organização Internacional de 
Padronização (ISO) padronizou a 
abordagem de ACV em ISO 14040 
(UNEP 2015).  
Diversas bases de dados de Avaliação de 
Impacto de Ciclo de Vida (AICV) fornecem 
uma útil biblioteca de estimativas 
publicadas para diferentes produtos e 
processos. 

 
 

Valoração monetária 
Valoração que usa moedas (p.ex. dólar 
americano, €, ¥) como a unidade comum 
para avaliar os valores de impactos e 
dependências de capital.  
 

• Há aspectos dinâmicos de sua empresa (tais como mudanças sazonais, gama de produtos, volume de 
produção ou impulsionadores de eficiência em operação) que possam afetar a consistência dos dados 
ao longo do tempo? 

• Até que ponto são estáveis as regulamentações relevantes de impactos e/ou condições de acesso a 
recursos de capitais dos quais sua empresa depende, e como você irá rastrear as mudanças ao longo 
do tempo? 

Aplicação de negócios 
 
Avaliar riscos e 
oportunidades 

 
Comparar opções 

Avaliar impactos sobre 
diferentes partes interessadas 
 
 
Estimar valor total e/ou 
impacto líquido 

Comunicar internamente e/ou 
externamente 

Todos os Passos e ações são potencialmente relevantes. O Passo 06 pode ser de particular 
importância aqui porque os riscos serão maiores quando próximos a limiares ecológicos e de saúde ou 
onde há potencial para mudanças irreversíveis. 

 
No Passo 07 a valoração qualitativa pode ser suficiente para uma triagem inicial de alto nível e 
priorização de opções. A valoração monetária irá auxiliá-lo a comparar diferentes impactos (ou 
dependências) associados a cada opção de modo mais detalhado e avaliar os impactos agregados com 
a utilização de uma moeda comum. 

 
Para permitir uma análise distributiva efetiva, as populações afetadas deverão ser segmentadas por 
grupos de partes interessadas no Passo 07. 

 
 
No Passo 07, a valoração monetária permite a agregação de vários impactos, utilizando a mesma moeda. 
Desta forma, você pode determinar se o sujeito de sua avaliação tem um resultado líquido positivo, quer 
seja de uma perspectiva de  valor de negócios ou de um valor social. Abordagens quantitativas poderão 
ser preferíveis se o impacto líquido de uma área de impacto singular for o foco, na medida em que o 
contexto for devidamente levado em consideração. 

 
A comunicação de informações qualitativas e quantitativas de capitais do tipo descrito no Passo 
05 vem de longa data e é relativamente corriqueira em relatórios de sustentabilidade. A 
comunicação dos resultados de valoração de capitais (de negócios ou social) (Passo 07) é uma 
tendência mais recente, mas que está se difundindo. 

Relações com Passos e ações específicos de Medição e Valoração 
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Antes que você dê início ao Estágio de Medição e Valoração 

Antes que você dê início a este Estágio, é importante considerar exigências de planejamento, incluindo 
sua capacidade interna de completar a avaliação e a disponibilidade de dados.  

Há também uma vasta gama de estruturas, iniciativas e conjuntos de dados específicos para o setor que 
podem ser utilizados para fornecer contexto e apoiar sua avaliação. 

O Anexo A fornece uma lista, embora não almeje ser completa, de alguns dos principais recursos 
publicados disponíveis, explica como poderiam ser usados em uma avaliação de capitais e destaca 
para quais capitais e quais Passos deste Guia são relevantes. 
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05 

 

 
 

Medir impactos condutores 
e/ou dependências 

5.1 Introdução 
 

O Passo 05 estabelece como selecionar medidas adequadas para os seus impactos condutores e/ou 
dependências e fornece exemplos de uma gama de potenciais indicadores e métodos de análise. Ao final 
deste Passo, você deverá ter medido (em termos qualitativos e/ou quantitativos) cada impacto condutor 
e/ou dependência materiais. 

 

Em alguns casos, pode não ser prático medir os seus impactos condutores e/ou dependências diretamente e 
você precisará, em vez disso, realizar estimativas informadas. 

Observação: Exceto se especificado no texto, todas as ações são relevantes para todos os três 
Componentes: Impactos de Negócios, Impactos Sociais e Dependências. 

 

5.2 Ações 

Em particular, este Guia irá ajudá-lo a tomar as seguintes ações: 

5.2.1 Mapear as suas atividades diante de impactos condutores e/ou dependências 

5.2.2 Definir quais indicadores de impacto condutor e/ou de dependência você medirá 

5.2.3 Identificar como você medirá impactos condutores e/ou dependências 

5.2.4 Coletar dados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N  
 
 
 
 
 

 

Medição 
Neste Guia, o processo de determinar as 
quantidades, extensão e condição de 
capital natural e ecossistema associado 
e/ou serviços abióticos, no aspecto físico. 
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Esta seção do Guia fornece orientações adicionais para responder à 
seguinte pergunta: 

Como os seus impactos condutores e/ou dependências podem ser 
medidos? 

 

Glossário: 
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ci
as
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5.2.1 Mapear as suas atividades diante de impactos condutores 
e/ou dependências 

A fim de concluir esta ação, você precisará identificar todas as atividades relevantes associadas à sua 
análise e mapeá-las diante dos impactos condutores e/ou dependências relevantes ou materiais. A 
matriz de materialidade apresentada no Passo 04 pode ajudá-lo nesse processo. A Figura 5.1 fornece um 
exemplo de um mapa para um produtor de suco de manga. 

 
 

Dependências Impactos condutores 
Produção 

p.ex. pré-colheita e 
colheita 

Dependências de 
capital natural 
P.ex. água doce, 
polinização 

Impactos condutores 
de capital natural 
p.ex. Uso de fertilizantes, uso 
de pesticidas, uso de água 

 

Dependências de 
capital humano 
p.ex. saúde dos 
trabalhadores, experiência 

 

Dependências de 
capital social 
p.ex. acesso à terra e 
segurança de sua posse 

 

Dependências de capital 
produzido 
p.ex. acesso à 
infraestrutura 

 

Transporte 
p.ex. transporte da 
lavoura até a unidade 
de processamento e 
distribuição a centros 
varejistas 

 
 
 
 

Processamento e 
fabricação 
p.ex. Extração de suco e 
embalagem 

 

 
Impactos 
condutores de 
capital humano 
p.ex. Condições de trabalho, 
práticas para alimentos seguros 

 
 

 
 

  Impactos 
condutores de 
capital social 
p.ex. Perda ou desperdício de 
alimentos, integridade de 
comunidades 

 
 

 
 

Figura 5.1 
Exemplo de um diagrama de processos exibindo os impactos condutores e dependências associados à 
produção de suco de manga 

A matriz de materialidade apresentada no Passo 04 pode ajudá-lo nesse processo, na medida em que 
você identifica atividades de negócios relevantes na cadeia de valor alimentar e os impactos condutores e 
dependências materiais associados às mesmas. A Tabela 5.1. contempla novamente a matriz de 
materialidade para fornecer alguns exemplos simplificados de como você pode começar a mapear 
atividades de negócios para impactos e dependências materiais para a sua avaliação. 
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Tabela 5.1 
Exemplos de mapeamento de atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.2 Definir quais indicadores de impactos 
condutores e/ou dependências você utilizará 

Esta ação envolve determinar o que você medirá (o indicador) e o tipo de dados necessários. 

A medição dos impactos condutores e/ou dependências materiais pode ser qualitativa ou quantitativa. 
 

• Os indicadores qualitativos podem se basear no julgamento profissional e podem ser informados pelas 
opiniões das partes interessadas. As medições qualitativas podem envolver uma avaliação subjetiva de 
critérios altos, médios ou baixos ou outros critérios definidos. 

• Os indicadores quantitativos são tipicamente expressos em unidades físicas, como a quantidade de 
diferentes poluentes emitidos (p.ex. toneladas), a quantidade de recursos consumidos (m3 de água, 
hectares de habitat) ou o número de horas de treinamento fornecido a trabalhadores (h/ano). Em alguns 
casos, são necessárias estimativas derivadas, utilizando-se técnicas de modelagem a fim de obter esses 
indicadores. 

 
Você poderá constatar que os dados exigidos para medir impactos condutores e dependências são, 
frequentemente, os mesmos. Por exemplo, os dados sobre o uso de água podem ser utilizados para 
identificar dependência de água e/ou para identificar a escala do impacto, também conhecida como 
impacto condutor. O treinamento de empregados pode ser utilizado para identificar dependência de 
treinamento e/ou a escala e o impacto do treinamento (o impacto condutor). Por motivos de simplificação, 
nós discutimos os dados de impactos condutores e dependências separadamente neste Passo. 

Empresa 
realizando 
análise 
 
Produtor de 
suco de manga Corporativo 

Produtor de frango Produto Impactos condutores: uso de água, emissões de GEE, 
uso de fertilizantes, uso do solo, condições do rebanho, 
uso de antibióticos, direitos trabalhistas, perda e 
desperdício de alimentos, práticas de segurança 

Dependências: disponibilidade e qualidade da água, 
regulação de resíduos e emissões, saúde dos 
trabalhadores, aceitação e confiança social, 
acessibilidade à infraestrutura e tecnologia, experiência 

Operacional (criação de 
frangos, incluindo 
alimentação de 
galinhas, coleta de ovos 
e distribuição) 

Impactos condutores: Emissões de GEE, resíduos sólidos, 
conteúdo nutricional de alimento, uso de substâncias 
perigosas para consumidores, práticas para alimentos 
seguros, condições de saúde de segurança para 
empregados, salários e benefícios, direitos trabalhistas, 
representação de trabalhadores, segurança alimentar, 
perda ou desperdício de alimentos. 

Dependências: Energia, regulação de resíduos e 
emissões, saúde de trabalhadores, aceitação e 
confiança social, legislação e ordem, acessibilidade à 
infraestrutura e tecnologia 

A jusante (distribuição, 
varejo e consumo) 

Impactos condutores: uso de água, emissões de GEE, 
direitos trabalhistas, resíduos sólidos, desperdício de 
alimentos, conteúdo nutricional do produto 

Dependências: disponibilidade e qualidade da água, 
legislação e ordem, saúde de trabalhadores, habilidades 
e conhecimento de trabalhadores, energia 

Operações 

Impactos condutores: uso de água, direitos 
trabalhistas, uso de pesticidas, condições 
ocupacionais, uso de fertilizantes, condições de 
moradia dos trabalhadores, integração de 
comunidades 

Dependências: disponibilidade de água, acesso à terra, 
acesso à infraestrutura e tecnologia, saúde de 
trabalhadores, regulação de ambiente biológico, 
habilidades e conhecimento 

A montante (matérias 
primas) 

Impactos e dependências materiais de capitais Elemento da 
cadeia de 
valor 

Foco 
organizacional 

R
ef

er
ên

ci
as

 
Es

tá
gi

o 
d

a 
A

p
lic

aç
ão

 
Es

tá
gi

o
 d

e
 m

ed
iç

ão
 e

 v
al

o
r 

Es
tá

gi
o 

d
o

 E
sc

o
p

o 
Es

tá
gi

o 
d

a 
Es

tr
ut

u
ra

 
In

tr
o

d
u

çã
o 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

56 

 

 

 
 
 
 
 
 

Um indicador é a forma de medição utilizada para aferir o estado ou nível do impacto condutor e/ou 
dependência. Os indicadores são utilizados para acompanhar o desempenho de uma empresa em um 
período de tempo ou para comparação entre unidades de negócios e com outras companhias. 

É igualmente importante que os indicadores escolhidos sejam apropriados para medir as mudanças em 
capitais (Passo 06) e para a valoração (Passo 07). Por esse motivo, a seleção de indicadores deve ser 
coordenada com a seleção dos métodos de medição e valoração em outros Passos. 

Em uma situação ideal, um impacto condutor ou dependência podem ser medidos ou estimados 
diretamente (p.ex. o volume de água consumido ou o número de horas de treinamento em saúde e 
segurança). Em outros casos, são necessários indicadores intermediários ou indiretos. Eles fornecem um 
atalho útil que deve posteriormente ser combinado a outras informações para medir ou estimar o 
impacto condutor ou dependência. Por exemplo, dados de uso de combustível podem indicar o volume 
de GEE e outras emissões no ar. Vários guias publicados disponibilizam fatores de emissão (ou fatores de 
conversão) para traduzir litros de combustível consumidos em gramas de emissões. 

A Tabela 5.2 apresenta exemplos de indicadores quantitativos para diferentes impactos condutores. Isto 
é relevante para impactos nos seus negócios e os seus impactos na sociedade e segue as categorias de 
impactos relevantes identificada na matriz de materialidade (consulte Passo 04). 
Os indicadores devem ser expressos para um determinado local e para um determinado período de tempo. 

 

Tabela 5.2 
Exemplo de indicadores quantitativos para diferentes impactos condutores 

 

Capital Categoria de impacto condutor Exemplo de indicador quantitativo 

Natural Uso de água Metros cúbicos de consumo de água1, por bacia hidrográfica e mês 

Uso de ecossistema terrestre Hectares de terra ocupada, por tipo de uso de terra e ecorregião 

Hectares de terra transformada, por tipo de uso de terra e ecorregião 

Emissões de GEE Toneladas de CO2e 

Uso de pesticidas e herbicidas   Quilogramas de compostos tóxicos2
 em pesticidas/herbicidas aplicados 

Uso de fertilizantes Quilogramas de fósforo em fertilizantes utilizados 

Quilogramas de nitrogênio em fertilizantes aplicados 

Uso do solo Hectares de terra ocupada 

Resíduos sólidos Quilogramas de plástico atingindo o oceano 

Quilogramas de resíduos por tipo (i.e., não perigosos, perigosos e 
radioativos), por material (p.ex. chumbo, plástico, matéria orgânica), ou 
por métodos de eliminação (aterro, lodo de esgoto, incineração, 
reciclagem, processamento especializado) 

Condições do rebanho Número de cabeças de gado por hectare 

Metros quadrados de cubículos individuais 

Humano Conteúdo nutricional do alimento Gramas de gordura saturada/açúcar/carboidratos refinados por 100 
gramas de produto final 

Uso de substâncias perigosas para 
consumidores 

Microgramas de antibiótico por cabeça de gado 

Práticas para alimentos seguros Litros de água poluída utilizada para irrigação 

Quilogramas de fertilizantes orgânicos sem compostagem em contato 
direto com partes comestíveis de plantas 

Condições de saúde e segurança do 
empregado 

Número de horas extras semanais 

Número de horas diárias em posturas laborais difíceis 

Número de dias de exposição dos empregados a episódios de condições 
climáticas severas por ano 

Distância média de trabalhadores de animais/plantas potencialmente perigosos 

 

 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

57 

 

 

e g 
a 
 
  l a v 
 
 a 
e r u 
 as e 
M 

Capital Categoria de impacto condutor Example quantitative indicator Exemplo de indicador qualitativo 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Número de horas de treinamento em saúde e segurança 

Número de trabalhadores com treinamento e medidas de segurança quanto ao 
uso de ferramentas e maquinário pesado que oferecem riscos 

Quilogramas de pesticidas utilizados/administrados por trabalhadores por ano  

Salários e benefícios Salário bruto por empregado ou empreiteiro contratado 

Valor bruto de pensões ou benefícios monetários por empregado 

Valor bruto de benefícios em espécie, tais como moradia, transporte ou 
refeições 

Condições de vida dos trabalhadores Tamanho médio (m2) de alojamentos temporários/sazonais dos 
trabalhadores 

Direitos trabalhistas Número de trabalhadores sujeitos à escravidão moderna/servidão por dívida 

Direitos de gênero Diferença na remuneração entre homens e mulheres ocupando os mesmos 
níveis 

Representação do trabalhador Proporção de trabalhadores envolvidos em grupos sindicais 

Proporção em reuniões de diretoria com representação de trabalhadores 

 Segurança alimentar Proporção da variação no preço da cesta básica por variação no custo de um 
produto 

 

Perda ou desperdício de alimentos Quilogramas de desperdício de alimentos por quilograma de produto final 
alimentício vendido 

 

Integração de comunidades Número de empregados em posição de liderança na comunidade ou 
envolvidos em atividades comunitárias 

 

Compartilhamento de benefícios com 
comunidades nativas 

Contribuição anual da empresa ao fundo comunitário por ano 

 

1 Consumo de água é diferente de captação de água. A captação de água não leva em consideração que quantidades significativas de água podem ser 
retiradas, mas liberadas na mesma bacia hidrográfica (p.ex. água turbinada ou água de arrefecimento), às vezes em um período muito curto de 
tempo. O consumo de água considera somente a porção de água que não está mais disponível na mesma bacia hidrográfica porque evaporou, foi 
integrada a um produto, ou lançada em outra bacia hidrográfica ou no mar (Life Cycle Initiative 2016). 

2 Alguns destes compostos incluem: 2,4-Ácido Diclorofenoxiacético, Bentazona, Butacloro, Cipermetrina, Clomazona, Ácido propiônico 
(substituto do Cialofope Butílico), Dalapon, Dazomet, Dimetoato, Fenoxaprop, Furadan, Glifosato, 
2-Tio-hidantoína (substituto do Imazapic), Imidacloprid, Bensulfuron metil Ordram (molinato), Oxadiazon, Oxifluorfen, Pendimetalina, 
Sulfadimetoxina (substituto do Penoxsulam), Pretilacloro, Propanil, Safaner, Triazofós. 

 

A Tabela 5.3 fornece exemplos de indicadores para diferentes categorias de dependências. 
Os indicadores de dependências que são insumos da empresa (p.ex. água, conhecimento) frequentemente 
serão os mesmos indicadores de insumos de impactos condutores. Isso é relevante se as dependências da 
sua empresa são parte da sua análise. No caso do capital natural, selecionar indicadores adequados para 
avaliar dependência da regulação de serviços é mais difícil. Os indicadores relevantes podem estar 
relacionados à área e à qualidade dos habitats que fornecem o serviço (p.ex. 10 hectares de floresta madura 
que fornecem serviço de filtragem de água), ou pode ser mais específico em relação ao serviço em si (p.ex. 8 
milhões de litros de água filtrados por ano). 
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Tabela 5.3 
Exemplos de indicadores de diferentes dependências 

Ca 

Capital Categoria de dependência Exemplo de indicador quantitativo 
 

Natural 
 

Disponibilidade de 
água 

 

Metros cúbicos de água extraída pela companhia 

 

   Qualidade da 
   água 
 
 
 

Parâmetros de qualidade medidos nos pontos de extração da companhia: 
salinidade (i.e., condutividade elétrica, dS/m ou total de sólidos dissolvidos, 
mg/l), concentração iônica por litro (sódio, cloreto, boro, oligoelementos), 
infiltração (razão de adsorção de sódio), estrógenos esteroides e outros que 
prejudiquem colheitas suscetíveis (nitrogênio, pH ou bicarbonato) 

 
Regulação do ambiente 
físico 

 

Hectares de cobertura vegetal 
 

Hectares de habitats que fornecem filtragem de água  

PH do solo e matéria orgânica 

Precipitação média por período vegetativo 
 

 
Regulação de ambiente 
biológico 

 

 
Densidade da população de polinizadores 

 

Densidade da população de pragas, como cochonilhas em plantações de mandioca  

Variação genética da subespécie de sementes utilizadas pela empresa  

 
Regulamentação de 
resíduos e emissões 

 
Gramas de poluentes assimilados por quilômetro de rio  

Energia Litros de combustível consumidos por tipo de combustível e ano 
 

Humano 
 

Experiência 
 

Número de trabalhadores qualificados da área local, experientes quanto aos 
padrões meteorológicos locais e aos ritmos das colheitas 

 
Número de trabalhadores com conhecimento do tempo exigido para a 
restauração do ecossistema 

 

 
Habilidades e           
Conhecimento 

 
 
Número de trabalhadores com conhecimento da função das espécies nativas 
que melhoram a resiliência das plantações 

 

Número de lacunas críticas nas habilidades da força de trabalho  

 
                                                                                                                                             Disponibilidade da  

                                                                                                                                         força de trabalho 

 
 
Número de trabalhadores necessários para manter os níveis de atividade 
da empresa 

 

Saúde dos 
trabalhadores 

                  Taxa de subnutrição da força de trabalho 
 

Taxas de depressão e estresse na força de trabalho  

 

Social 
 

 Redes sociais 
(cooperativas) 

 

Número de cooperativas financeiras presentes na região 
 

          Direitos 
                  patrimoniais 

                   Duração média dos contratos de posse de terra com agricultores arrendatários  
 

Porcentagem de organismos geneticamente valiosos locais utilizados pela 
empresa 

 
 
Aceitação social e 
confiança 

 
Número de conflitos internos registrados decorrentes de falta de informações 
corretas 
 
Número e diversidade de representantes em reuniões com partes 
interessadas 

Produzido 
Lei e ordem   

Índice de Percepção de Corrupção (IPC) publicado anualmente pela ONG 
Transparency International 

 

Produzido 
 

Acessibilidade à 
infraestrutura e à 
tecnologia 
 

 

Número de empresas que adotam tecnologias semelhantes 
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Dados primários 
Dados coletados especificamente para a 
análise em curso. 

 
Dados secundários 

Dados originalmente coletados e 
publicados para outro fim ou para uma 
outra análise

Observação: Provavelmente você estará familiarizado com indicadores identificados e medidos pelos seus pares, 
associações e organismos de normalização relevantes. É importante reconhecer que muitos indicadores existentes 
ainda não incluem a mudança no capital ou no valor fornecido, e é esse contexto que torna o indicador útil na 
tomada de decisões, e torna o indicador algo diverso de uma simples medida de quantidade para o seu impacto e 
dependência. 

 

5.2.3 Identificar como você medirá impactos condutores 
e/ou dependências 

Através desta ação, você determinará como obter os dados necessários para medir os seus impactos 
condutores e/ou dependências. Há muitas fontes potenciais de dados disponíveis, e você precisará 
distinguir quais dados estão disponíveis internamente, publicamente, ou comercialmente e considerar o 
nível de confiança que você tem nos dados, o que mudará dependendo da fonte. 

Há muitas fontes potenciais de dados disponíveis, que incluem: 

Dados primários: 

• Dados comerciais internos coletados para a análise em curso 

• Dados coletados de fornecedores ou clientes para a análise em curso 

Dados secundários: 
 

• Literatura publicada, revisada por pares e literatura cinzenta (p.ex. bases de dados para avaliação do 
impacto do ciclo de vida; relatórios setoriais, governamentais ou internos; entrevistas com terceiros/ 
representantes) 

• Análise anteriores 

• Estimativas derivadas por meio de técnicas de modelagem (p.ex. EEIO, modelos de 
produtividade, balanço de massas) 

 
Embora dados primários forneçam resultados mais precisos e correspondam mais às suas atividades 
comerciais, a coleta de dados envolve esforços significativos e habilidades especializadas, e dados 
primários são corretos somente no momento e local de captura. Portanto, a maiorias das empresas usa 
uma combinação de dados primários e secundários, visto ser mais prático e ser suficiente para informar 
as decisões que tomam. 

As questões que tornam dados primários mais complexos de serem coletados incluem a necessidade de 
definir uma amostra representativa, desenvolver um método de pesquisa que seja livre de parcialidade, 
determinar o tamanho mínimo da amostra, e alocar os recursos para a coleta de dados, verificação e 
outros testes. Treinamento ou assistência especializada podem ser necessários para garantir que os 
dados relevantes sejam coletados corretamente e para determinar a significância estatística dos 
resultados. Ainda, os impactos condutores variam com o tempo, por exemplo, devido à variação sazonal 
na produção ou nos casos em que há variações espaciais significativas. 

Nos casos em que a medição direta dos impactos condutores e/ou dependências não for prática, você 
terá que fazer estimativas informadas. Técnicas que dependem de dados secundários incluem a aplicação 
direta de resultados de outras situações, bem como estimativas ajustadas com base em modelagem . O 
uso de dados secundários requer uma consideração cuidadosa dos pressupostos subjacentes, fatores de 
conversão e outros procedimentos para garantir que os dados utilizados sejam adequados para a sua 
situação. 

Para a exploração das fontes dos dados primários e secundários e sua disponibilidade, consulte WBCSD 
FReSH (2018). 

Após revisar os dados primários disponíveis e as opções de uso de dados secundários, identificar quais 
impactos condutores e/ou dependências associados a cada atividade devem ser medidos ou estimados. 

Observação: A menos que conte com especialistas internos, você poderá buscar suporte externo ao 
processar dados secundários. Isso será discutido mais detalhadamente no Passo 07. 
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A Tabela 5.4 mostra os requisitos de dados e métodos utilizados para estimar indicadores intermediários e 
impactos condutores para a produção de café. Várias atividades diferentes são consideradas, cada qual com 
exemplos de impactos condutores específicos. Neste caso, o melhor método disponível foi selecionado para 
cada indicador; alguns se baseiam nos dados mensurados e alguns em pesquisas. A Tabela 5.6 também exibe 
os métodos utilizados para traduzir o indicador intermediário para o indicador de impacto condutor, incluindo 
fatores de emissão, modelagem de risco e as bases de dados de avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV). 

 

Tabela 5.4 
Exemplos de identificação de indicadores intermediários 

 

Cadeia de 
valor/identif
icador do 
local 

Atividade / 
Processo 

Categoria do 
impacto 
condutor 

Indicador 
intermediário 

Método de 
indicador 
intermediário 

Cálculo do 
indicador de 
impacto 
condutor 

Indicador 
de impacto 
condutor 

Fabricante de 
café 

Torrefação 
industrial 

Emissões de GEE 

 

Uso de 
eletricidade 
(kWh) 

Coletados 
através de 
pesquisa 

Fator de emissão 
para a rede 

CO2e (kg) 

Fabricante de 
café 

Torrefação 
industrial 

Uso de água Captação de água 
(m3) 

Medição no local Medição no local Consumo de 
água (m3) 

Logística do café Transporte 
até a unidade 
de torrefação 

Poluentes do ar 
sem GEE 

Uso de 
combustível 
diesel (l) 

Calculado 
segundo faturas 
do combustível 

Fator de 
emissão para 
caminhão 

PM2.5 , PM10, NOx, 
SOx, VOCs (kg) 

Produtor de 
grãos de café 

Agricultura Poluentes de 
água 

Aplicação de 
fertilizante 
(kg/ha) 

Calculado 
segundo faturas 
de fertilizantes 

Modelo 
hidrológico 

Emissões N e P 
nas águas 
superficiais (kg) 

Fornecedor de 
alimentos para 
trabalhadores 

Produção de 
carne bovina 

Uso de 
ecossistema 
terrestre 

Carne bovina 
consumida (kg) 

Medição no local Modelo de 
produtividade 

Uso de terra (ha) 

Fornecedor de 
tratores 

Fabricante de 
tratores 

Resíduos sólidos Número de 
caminhões 
comprados 

Medição no local Base de Dados de 
Avaliação do 
Impacto do Ciclo 
de Vida 

Resíduos 
perigosos 
incinerados (kg) 

 

5.2.4 Coletar dados 

O processo de coleta de dados dependerá do escopo e finalidade da sua avaliação. Os pontos-chave a 
considerar incluem: 

 
• Coletar dados primários relevantes sempre que prático e adequado. Observe que a coleta de dados 

primários frequentemente leva mais tempo que o esperado, então planeje com cuidado. Para garantir 
que as informações sejam coletadas corretamente, pode ser necessário treinar coletores de dados 
previamente. 

• Verificar a qualidade dos dados e considere validar o processo de coleta de dados (Passo 08). 

• Conduzir ou comissionar a coleta e/ou modelagem de dados secundários conforme necessário, com 
base nos métodos discutidos acima. Revisar e validar o processo de estimativa de dados e os dados 
resultantes, visto que isso pode ter implicações nos pressupostos dos testes e no modo como os 
resultados da sua avaliação estão sendo aplicados, comunicados e/ou relatados. 

• Para a coleta contínua de dados, considere utilizar fontes de dados mensurados. 
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Você pode usar tanto técnicas de coleta de dados primários como secundários para coletar dados fora 
da abrangência das operações de uma empresa — por exemplo, a montante com fornecedores ou a 
jusante com consumidores na cadeia de valor. Isso proporciona uma oportunidade de engajamento e 
pode fortalecer os relacionamentos de negócios. Busque sempre dar feedback ao fornecedor de 
dados a fim de que ele possa ver o benefício de fornecer os dados. 

Sempre documente as metodologias de cálculos e pressupostos: 
 

• Documente as metodologias de cálculo: Mantenha um registro (e, sempre que adequado, divulgue) das 
informações sobre os métodos empregados para calcular um indicador. Isso pode ajudá-lo a alcançar 
melhor convergência e comparabilidade. Isso não somente o ajudará a aumentar a responsabilização e a 
transparência, mas também sustentará o seu potencial para aumentar a conscientização sobre melhores 
práticas, ser reconhecido como líder e inspirar outros pares. 

• Pressupostos do documento: Documente cuidadosamente (e, sempre que adequado, divulgue) os 
pressupostos que você utilizará durante a sua análise e, portanto, quaisquer limitações na aplicação dos 
seus resultados. Isso aumenta a credibilidade entre as partes interessadas e facilita a aprendizagem e a 
colaboração. 
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Seguir importantes exigências éticas e de princípios no que se refere à coleta de dados respeita os 
direitos dos participantes e fortalece a acurácia dos resultados. 

Consentimento informado: Este é o processo de obtenção de aprovação dos participantes para o 
compartilhamento e uso dos seus dados. A fim de garantir que o consentimento seja informado, ele 
deve ser dado livremente, com informações suficientes fornecidas em todos os aspectos da 
participação e uso de dados. Em relação aos povos nativos, as empresas devem aderir aos princípios 
específicos relativos ao consentimento livre, prévio e informado, conforme especificado pelas Nações 
Unidas (OHCHR 2013). 

Normas culturais: As empresas devem ser sensíveis, conscientes e observadoras das normas culturais 
ao determinar as técnicas adequadas para a coleta de dados. Isso poderia incluir, por exemplo, ter 
consciência das dinâmicas de gênero e se mulheres poderão falar livremente diante daqueles de seus 
pares que são homens. 

Exigências Legais: Empresas devem revisar as leis e regulamentos sobre dados de seu país e os locais 
em que eles coletam dados para garantir o seu cumprimento. 

Dados pessoais: Muitas organizações coletam e armazenam grandes volumes de dados pessoais. 
Empresas devem dedicar a mais extrema consideração quanto ao modo como esses dados são 
armazenados e utilizados, especialmente em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da 
União Europeia (Publicações da União Europeia, 2016). 

Outros fatores a serem considerados incluem níveis de educação e alfabetização, privacidade e 
anonimato, bem como segurança em alguns contextos. 

Quadrado 5.1: Considerações éticas em coletas de dados 
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5.3 Produtos 

O produto do Passo 05 é uma lista de indicadores (qualitativos e/ou quantitativos) para cada impacto 
condutor e/ou dependência material associados às atividades comerciais escolhidas de acordo com o foco 
organizacional e o segmento da cadeia de valor. A fonte de dados precisa ser indicada para cada indicador 
(dados primários ou secundários) e os dados disponíveis e lacunas de dados devem ser identificados. 

Um resultado opcional é o mapa da cadeia de valor exibindo os impactos e dependências 
materiais. 

As Tabelas 5.5, 5.6, e 5.7 ilustram a conclusão do Passo 05 para cada um dos exemplos hipotéticos 
específicos do setor, incluindo a conclusão de todas as ações necessárias para o Passo. Todos os valores 
fornecidos nas tabelas são somente para fins ilustrativos. 

 

Tabela 5.5 
Exemplo hipotético: Blossom Foods 

Blossom Foods 
 

 

Foco organizacional: Comparar opções 

 Delimitação da cadeia de valor: a montante  

Impactos ou  dependências: Impactos  

Perspectiva de valor: Social 

Tipo de valor: Qualitativo 

Aplicação de negócios desejada: Corporativa 

 

Impactos 
condutores/ 
dependências 
específicos 
 

Indicador 
quantitativo/ 
qualitativo 
 

Fontes de dados 
 

Lacunas de 
dados 

 

Impacto Água limpa e 
saneamento para a 
comunidade local 
 

Número de 
habitações com 
acesso à água limpa 
 

Dados secundários 
 

Nenhuma fonte 
de dados local 
 

Desmatamento 
realizado por 

organizações externas

Dados primários – NDVI- 
(cobertura vegetal com diferença 
normalizada) mudança 
calculada a partir de 
imagens de detecção 
remota 
 

Demanda do 
consumidor por 
mercadoria de fontes 
responsáveis 
 

Dados secundários 
 

Nenhuma 

Área de floresta 
desmatada por ano 
 

Somente 
específicas da 
região 
 

Fatia do mercado 
quantitativo de fontes 
responsáveis 
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Tabela 5.6 
Exemplo hipotético: VitaCrisp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.7 
 

 

Tabela 5.7 

Exemplo hipotético: Evolve Crops 
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VitaCrisp 
 

Aplicação de negócios desejada: Comparar opções 

Foco organizacional: Corporativo 

Delimitação da cadeia de valor: A montante e a jusante 

Impactos ou dependências: Impactos 

Perspectiva de valor: Social 

Tipo de valor: Monetário 

Impacto/dependênci
a específico(a) 

Indicador 
quantitativo/ 
qualitativo 

Fontes de dados Lacunas de dados 

Impacto 

Somente UE Dados primários Gramas de gordura 
saturada e açúcar por 100 
gramas de produto final 

Saúde dos consumidores 

Ausente a jusante  Secundário: Avaliação de Impacto do 
Ciclo de Vida 

Toneladas de GEE Emissões de carbono 
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Evolve Crops 
 

Aplicação de negócios desejada: Comparar opções 

 Foco organizacional: Produto 

Delimitação da cadeia de valor: A montante e operações em nível de varejo 

Impactos ou dependências: Impactos e dependências 

Perspectiva de valor: Social e valor para a empresa 

Tipo de valor: qualitativo, quantitativo e monetário 

Dependência 
específica 

Indicador 
quantitativo/ 
qualitativo 

Fonte de dados Lacunas de 

dados 

Impactos Uso do solo Quantitativo: 
hectares de uso 
de ecossistema 
terrestre para 
produção 

Dados totais do Sistema de 
Informações Geográficas Nacionais 
em larga escala (precisão de 
100x100m) 
 

Dados 
geográficos de 
alta resolução 
(10x10m) 

Emissões de GEE Toneladas de GEE 
Secundários: Contas de serviços 

públicos 
N/D 

Dependências              Uso de energia Quantitativo: quantidade 
de energia consumida 

N/D 

Uso de água Quantitativo: m3 de água 
utilizada por ano 

Mapas de 
stress hídrico 

Know-how/ 
conhecimento 

Qualitativo: conhecimento 
de agricultores para 
produzir vegetais de 
forma eficiente. 
Conhecimento de 
empregado para 
processar, embalar e 
transportar vegetais 

Entrevistas semiestruturadas 
conduzidas por empresa de 
consultoria 

N/D 
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Medir mudanças em capitais 

 
 

6.1 Introdução 
 

Para analisar o valor de impactos e dependências, normalmente é necessário medir mudanças nos 
capitais. Além disso, deve-se levar em conta como as tendências nos capitais podem alterar os custos e 
benefícios de seus impactos e dependências ao longo do tempo. 

Este Passo fornece um panorama de considerações relevantes para o momento de: 
 

i Selecionar e aplicar os métodos, ou solicitar tarefas, para medir mudanças em capitais resultantes 
de seus impactos condutores e 

ii Entender como fatores externos afetam o estado e as tendências de capitais. Tais fatores, além de 
influenciar a extensão de seus impactos, influenciam também os capitais dos quais seu negócio 
depende. 

 
Pode haver situações em que não seja prático medir mudanças em capitais de forma explícita e, 
nestas, você deverá usar estimativas bem informadas. 

Este Passo apresenta vários métodos para medir e fazer estimativas de mudanças em capitais, além de 
métodos para analisar sua probabilidade, bem como exemplos e orientações para selecionar métodos 
apropriados ou contratar o trabalho de especialistas. 

Nota: Todas as ações e suas descrições são relevantes para todos os três Componentes de uma 
análise de capitais. 

Ao realizar este Passo, observe o seguinte: 
 

• Mesmo quando não for necessário medir mudanças em capitais (p.ex.  no caso de decidir usar métodos 
de transferência de valor no Passo 07), a realização do Passo 06 em nível elevado ajuda a garantir a 
adequação de mudanças em capitais subentendidas ou pressupostas por sua abordagem 
simplificada. 

• Você pode usar os percursos de impacto e percursos de dependências identificados no Passo 04 para 
estruturar sua análise, levando em conta as várias mudanças em capitais resultantes de cada impacto 
condutor, ou que, por sua vez, afete cada dependência. 

• Quando múltiplos métodos forem usados em uma única análise, verifique sua coerência e compatibilidade. Diferentes 
métodos podem envolver escopos geográficos ou temporais diferentes, ou usar indicadores e métricas diferentes; 
podem tratar casos extremos (valores atípicos), ou atribuir mudanças em capitais a atividades comerciais de diferentes 
maneiras. Como frequentemente pode ser usada uma gama de medidas de capitais para analisar impactos e 
dependências de negócios, você deve estar atento e levar em conta que as diferenças metodológicas poderão afetar 
seus resultados. 

• Onde houver a contribuição de múltiplos atores para mudanças em capitais, será necessário identificar a 
parcela da mudança resultante do impacto condutor associado às atividades de sua empresa. 

• A extensão das mudanças em capitais resultante de diferentes impactos condutores irá depender, em 
parte, do status do capital em questão, que varia para diferentes localidades. Variações locais ou 
regionais na condição dos capitais devem ser levadas em consideração explicitamente, em particular 
no caso de sua análise se concentrar em atividades e decisões locais. 

• Para análises mais elaboradas, provavelmente serão necessários aportes de especialistas externos 
sobre diferentes capitais (p.ex.  hidrólogos, ecologistas, nutricionistas, antropólogos), a menos que 
você conte com tais competências no quadro da empresa.

Esta seção do Guia apresenta orientações adicionais para responder à 
seguinte pergunta: 

Quais são as mudanças nos capitais relacionadas a seus impactos e/ou 
dependências? 
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6.2 Ações 

Este Guia auxiliará especificamente na realização das seguintes ações: 

6.1.1 Identificar mudanças em capitais associadas a atividades de sua empresa e impactos condutores 

6.1.2 Identificar mudanças em capitais associadas a fatores externos 

6.1.3 Analisar tendências que afetem o estado de capitais 

6.1.4 Selecionar métodos para medir mudanças 

6.1.5 Realizar ou solicitar medidas 
 

6.2.1 Identificar mudanças em capitais associadas a 
atividades de sua empresa e impactos condutores 

Esta ação considera as mudanças em capitais com maiores probabilidades de resultar dos impactos 
condutores medidos ou estimados no Passo 05. Os Protocolos apresentam alguns exemplos gerais de 
mudanças em diferentes capitais para uma gama de impactos condutores. 

Obs.: Você pode pular essa ação e seguir diretamente para a ação 6.2.2 se: 
 

• Os impactos sobre sua empresa são independentes da magnitude de seus impactos sobre a sociedade 
(p.ex.  muitas regulamentações e impostos não são estabelecidos com base no valor social de seus 
impactos), OU  

• Você está usando outros estudos, incluindo transferência de valor, que já estimaram a conexão entre o 
impacto condutor e a mudança em capitais (p.ex.  muitos dados publicados de AICV têm a mudança no 
capital natural incluída implicitamente). 

 
Quando forem usados transferência de valor ou fatores de impacto publicados para analisar mudanças em 
capitais resultantes da atividade de sua empresa, talvez seja possível realizar ajustes que levem em conta 
as diferenças entre sua empresa/local de interesse e o local ou contexto do estudo fonte original. Nestes 
casos, a execução deste Passo pode ajudar na realização dos ajustes necessários. Mesmo que não sejam 
necessários ajustes, você deve considerar mudanças de capitais em nível elevado. Isto permitirá que você 
verifique se o tipo e a extensão de mudanças de capital descritas no estudo fonte são comparáveis com o 
que ocorre no(s) sítio(s) da empresa. 
 
A seleção de mudanças específicas em capitais para inclusão em sua análise irá depender também do 
escopo da análise, dos dados disponíveis, do custo de obtenção ou modelagem de dados adicionais, 
métodos adequados e o tempo e outros recursos disponíveis para sua análise. 

A Tabela 6.1 apresenta alguns exemplos específicos para o setor quanto aos impactos condutores 
apresentados no Passo 05 do Guia. Conforme descrito no Estágio de Estrutura, um impacto condutor pode 
acarretar mudanças em vários capitais. Todos os capitais que sofrerem mudanças devem ser identificados 
na realização dos percursos de impactos e dependências no Passo 04. A Tabela 6.1 mostra relações de 
capitais de um para um, objetivando ilustrar, de maneira simples, a lógica do percurso, mas é importante 
medir todas as mudanças de capital resultantes de cada impacto condutor ou dependência. 

 

. 

 
 
 
 

 

Transferência de valor 
É uma técnica que toma um valor 
determinado em um contexto e o aplica a 
outro contexto. Quando os contextos são 
semelhantes, ou quando os devidos ajustes 
são feitos para compensar as diferenças, a 
transferência de valor pode fornecer 
estimativas razoáveis de valor.
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Tabela 6.1 
Exemplos específicos para o setor de mudanças em capitais relevantes por tipo de impacto condutor  

 

Capital Categoria de impacto condutor Exemplo de indicador 
quantitativo 

Exemplo de mudanças em 
capitais resultantes do 
impacto condutor 

Natural Uso da água Metros cúbicos de água 
consumida por bacia 
hidrográfica por mês 

Mudança na disponibilidade 
de água na mesma bacia 
hidrográfica (m3) 

Uso do ecossistema terrestre Hectares de terra ocupados 
pelo tipo de uso da terra e 
ecorregião 

Mudança no potencial 
global/regional de perda de 
espécies (fração potencialmente 
desaparecida, PDF – ver Quadrado 
6.1) Hectares de terras 

transformados pelo tipo do uso 
da terra e ecorregião 

Emissões de GEE Toneladas de CO2e Mudança na temperatura média 
global e mudança no número de 
espécies terrestres e marinhas 

Uso de pesticidas e herbicidas Quilogramas de pesticidas 
utilizados 

Mudança na ingestão 
humana de substâncias 
químicas potencialmente 
nocivas de 
pesticidas/herbicidas (ou 
seja, substâncias químicas 
desreguladoras endócrinas 
OU 
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 
(Bentazona, Cipermetrina, 
Dimetoato) 
Mudança no número 
de perda de espécies 
(ou seja, polinizadores) 

Uso de fertilizantes Quilogramas de fósforo nos 
fertilizantes utilizados 

Mudança no número 
de espécies em 
ecossistemas aquáticos 
devido a mudanças no 
nível de nutrientes na 
água (eutrofização) 

Quilogramas de nitrogênio nos 
fertilizantes utilizados 

Mudança no número de 
espécies marinhas devido a 
mudanças na concentração de 
nitrogênio em águas costeiras 

Uso do solo Hectares de terras ocupados Mudança no carbono orgânico 
do solo 

Resíduos sólidos Quilogramas de plástico que 
chegam ao oceano 

Mudança no número de 
espécies afetadas pelo plástico 
que chega ao ambiente 
marinho devido a: (i) impactos 
físicos (ou seja, sufocamento de 
mamíferos) ou 
(ii) impactos químicos (ou seja, 
ingestão de substâncias tóxicas 
bioacumulativas persistentes 

Quilogramas de resíduos 
sólidos por tipo, por 
material, ou por métodos de 
descarte 

Mudança em capitais devido 
a emissões de GEE, uso da 
terra, consumo de água e 
emissões poluentes do ar, terra 
e água associadas ao descarte 
de resíduos sólidos (por tipo de 
resíduo) em aterros sanitários, 
por incineração, ou reciclagem 

Condição do rebanho Número de cabeças de gado 
por hectare 

Mudança na frequência de 
infecções do gado 

Metragem quadrada dos 
cubículos individuais 
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Capital Categoria de impacto condutor      Exemplo de indicador quantitativo                                                                Exemplo de mudanças em 

capitais resultantes do 
impacto condutor 

 

Humano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Social 

 
Conteúdo nutricional dos 
alimentos 
 
 

 
 

Uso de substâncias nocivas para 
os consumidores 
Práticas para ter alimentos 
inócuos 

 
 
Condições de saúde e 
segurança dos empregados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Salários e benefícios 
 
 

Condições de vida dos 
trabalhadores 

 

 
Direitos trabalhistas 

 
 
Direitos de gênero 

 
 

 
Representação dos 
trabalhadores 

 
 
 

 
 
Segurança alimentar 

 

 
 
Perda e desperdício de 
alimentos  
 

 
Integração da força de trabalho 
nas comunidades 

 
 

 
Compartilhamento de 
benefícios com comunidades 
nativas 

 
Gramas de gorduras 
saturadas/açúcar/carboidratos 
refinados por 100 gramas do 
produto final 

 
Microgramas de antibiótico por 
cabeça de gado 
Microgramas de patógenos por 
100 g do produto final 
 

Número de horas-extra por 
semana 

 
 

Número de horas de trabalho 
em posturas incorretas por dia 
 

Número de dias com exposição 
a episódios climáticos severos 
por trabalhador/ano 
Distância média dos 
trabalhadores de 
animais/plantas 
potencialmente perigosos 
Número de horas de 
treinamento de saúde e 
segurança 
Quilogramas de pesticidas 
usados/manuseados por 
trabalhador por ano 
Salário de subsistência para 
trabalhadores na faixa 
salarial mais baixa 
Dimensão média (m2) de 
alojamentos 
temporárias/sazonais por 
trabalhador 
 

Número de trabalhadores 
sujeitos à escravidão 
moderna/servidão por dívidas 
Diferença de salário entre 
homens e mulheres no mesmo 
nível 
Proporção de trabalhadores 
que participa de sindicatos 

 

 
Representação dos empregados 
nas reuniões da diretoria 

 

 
Proporção de mudança no 
preço de uma cesta básica 
devido a mudanças em preços 
de produtos 
Quilogramas de resíduos 
sólidos alimentares por 
quilograma de produto 
alimentar 
Número de empregados em 
posição de liderança na 
comunidade ou envolvidos em 
atividades comunitárias 
 

Contribuição anual da 
empresa para o fundo 
comunitário 
 

 
Mudança na ingestão diária 
humana de gorduras 
saturadas/açúcar/carboidratos 
refinados 
 

Mudança na ingestão diária de 
antibióticos pela população 
Mudança na ingestão diária de 
patógenos pela população 
 

Mudança no risco de doenças 
ocupacionais e acidentes de 
trabalho/acidentes fatais devido 
a fadiga e estresse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mudança na ingestão calórica da 
família do trabalhador 

 
Mudança no risco de doenças 
ocupacionais e acidentes de 
trabalho devido a fadiga 

 
Mudança no número de 
denúncias de casos de trabalhos 
forçados 
 

Mudança na motivação de 
mulheres funcionárias no 
trabalho 
Mudança na percepção da 
força de trabalho quanto a 
propriedade 
Mudança no número de 
decisões tomadas levando em 
consideração a opinião dos 
funcionários 
 

Mudança no consumo 
calórico dos indivíduos 

 
 

Mudança nos níveis globais de 
segurança alimentar 

 
Mudança no número de 
trabalhadores migrantes 
com sentimento de 
exclusão 

 
Mudança no número de pessoas 
alcançadas através do 
engajamento da comunidade 
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Biodiversidade 
A variabilidade entre organismos vivos de 
todas as origens, incluindo, entre outros, 
organismos terrestres, marinhos e de 
outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem 
parte; aí se inclui também a diversidade 
dentro de uma mesma espécie, entre 
espécies e ecossistemas (ONU 1992). 
. 

6.2.2 Identificar mudanças de capitais associadas a fatores 
externos 

Você também deve identificar fatores externos que poderiam resultar em mudanças importantes no estado 
dos capitais, pois estas podem afetar direta ou indiretamente a relevância dos impactos para seu negócio, 
seus impactos na sociedade e/ou suas dependências de negócios. 

 
• Impactos (de negócios ou sociais) — identificar forças externas que já afetam ou que poderiam resultar 

em mudanças para seus impactos de negócios. Por exemplo, uma pequena empresa de processamento 
de alimentos pode ter impactos relativamente pequenos sobre a água doce no presente, devido a um 
consumo moderado de água, mas iniciativas agrícolas com irrigação na região poderiam significar que o 
uso de água pela empresa irá se tornar muito mais relevante no contexto local devido à mudança nas 
condições de oferta e demanda. A identificação de fatores externos é especialmente importante quando 
se se realiza uma análise integrada de capitais. Se muitas organizações têm os mesmos impactos 
condutores, a magnitude de seus impactos compartilhados, especialmente de seus impactos sobre a 
sociedade, pode ser significativamente elevada, podendo gerar conflitos sociais sistêmicos. Há muitos 
exemplos disto, tais como mudança climática, desmatamento ou degradação do solo, que já estão 
forçando as pessoas a migrarem ou a se mudarem para melhorar seu sustento, especificamente em 
algumas regiões do mundo. É frequente a falta de integração e, em alguns casos, a rejeição de migrantes 
resultar em conflito social. Sem uma mudança transformadora de toda a economia e sociedade, a 
situação irá somente piorar. Você encontrará, neste Guia, indicações sobre como analisar e informar 
decisões em um nível de ação (sua empresa), mas é importante também entender seus impactos no 
contexto mais amplo em que sua empresa opera. 

• Dependências de negócios – identificar fatores externos que já afetam ou que poderiam resultar em 
mudanças para suas dependências de negócios. Por exemplo, se uma floresta próxima for degradada, 
poderá ser reduzida a proteção contra incêndios e enchentes que beneficia sua empresa. A Tabela 6.2 
apresenta alguns exemplos, específicos para o setor, de mudanças em capitais que influenciam as 
dependências que foram elencadas no Passo 04. A tabela também fornece alguns exemplos de como as 
mudanças em capitais podem variar de acordo com fatores externos específicos para a localidade. 

 
Fatores externos que potencialmente levam a mudanças no capital natural incluem forças da natureza e 
atividades humanas e são particularmente importantes ao considerar suas dependências de negócios. Estes 
fatores podem ser descritos como: 

1. Mudança natural: Todos os ambientes, habitats e espécies existem em um estado dinâmico. 
Por exemplo, os rios alteram seus cursos devido à erosão fluvial e a processos de sedimentação, ao passo 
que populações de determinadas espécies podem variar enormemente dependendo de ciclos predador-
presa ou de mortalidade devido a condições climáticas severas. 

2. Mudança induzida pelo homem: Os capitais mudam como resultado de atividades humanas (por 
exemplo, mudança por uso da terra, aumento no uso da água, poluição, mudanças sócio-políticas, 
políticas educacionais). Impactos condutores resultantes das atividades de outras empresas, agências  
governamentais e indivíduos podem afetar capitais, com o potencial de trazer consequências significativas 
para sua empresa. 

No caso do capital natural, uma das mudanças mais significativas de que muitos de nós temos 
consciência atualmente é a mudança climática e a ocorrência mais frequente de eventos climáticos 
extremos como intensas tempestades, enchentes e secas. Estas mudanças provavelmente terão 
consequências para as empresas, especialmente quanto à sua dependência de recursos naturais, 
energia acessível e a preços módicos e conformidade com regulamentações climáticas. Entender a 
magnitude de tais mudanças irá aumentar a capacidade da empresa para analisar riscos e 
oportunidades, de se adaptar e de aumentar a resiliência à mudança climática. 

 
 

A Fração de Espécies Potencialmente Desaparecidas (PDF) é uma das métricas existentes para medir 
impactos sobre a biodiversidade ou mudanças na qualidade de um ecossistema. 
A Fração de Espécies Potencialmente Desaparecidas mede a fração de espécies que potencialmente 
desaparece quando uma substância é introduzida em um determinado ambiente (ou seja, a atmosfera ou o 
ambiente marinho). Está métrica fornece uma indicação da perda na riqueza das espécies que resulta de 
diferentes atividades. 

 

Quadrado 6.1 Fração de Espécies Potencialmente Desaparecidas (PDF) 
 

Glossário: 
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Nota: É útil mapear os indicadores relevantes escolhidos no Passo 05 quanto às suas dependências e 
identificar as subsequentes mudanças prováveis em capitais (como mostrado na tabela 6.2). 

Quando muitos atores distintos contribuem para uma mudança em capitais (p.ex. um programa de 
treinamento financiado por múltiplas partes), você deve reconhecer que não pode atribuir diretamente a 
sua empresa a totalidade do impacto. Em alguns casos, pode ser suficiente o reconhecimento de que 
você possibilitou a mudança, ou teve um papel indireto nela, sem atribuir a si a autoria plena. 
Trabalha-se atualmente no desenvolvimento de uma hierarquia para atribuição. 

Algumas das abordagens que você pode contemplar usar para medir mudanças devidas a fatores externos 
incluem: 

 
• Projeções do business as usual baseadas em linha de base histórica. Estas projeções usam o que 

aconteceu anteriormente para projetar para adiante o que poderia acontecer sem uma nova 
intervenção; 

• Testes randomizados controlados. É quando você aplica sua intervenção a um conjunto específico de 
empregados ou locais e não a aplica a outro grupo ou local semelhante e monitora cada um ao longo do 
tempo para avaliar as diferenças em comportamentos e resultados; 

• Pesquisas com partes interessadas (incluindo pesquisas por meio eletrônico, pesquisas presenciais, 
grupos focais e entrevistas individuais). Exploram a situação antes e depois dos resultados e 
questionam que resultados alternativos poderiam ter surgido sem sua intervenção; 

• Consulta a especialistas pelo método Delphi (em relação à causalidade). Uma consulta a especialistas 
pelo método Delphi é usada para solicitar a opinião de especialistas através de um processo iterativo de 
questionamento. Após cada rodada de perguntas, resumem-se as respostas, que são circuladas para 
discussão na rodada seguinte. Assim, pode-se chegar a um consenso quanto à questão, levando em 
consideração tendências comuns e discrepâncias; 

• Estudos de caso com uma coorte de indivíduos ou locais afetados por ações de sua empresa, 
explorando as mudanças em suas vidas ou no meio-ambiente resultantes das atividades da 
empresa. 

 

Tabela 6.2 
Exemplos específicos do setor de mudanças em capitais relevantes por tipo de dependência 

 

Categoria de 
dependência 

Exemplo de indicador quantitativo Exemplo de mudanças relevantes em 
capitais 

Disponibilidade de água Metros cúbicos de água extraídos pela 
empresa 

Baixa no aquífero local devido a aumento na 
extração 

Qualidade da água Parâmetros de qualidade medidos 
nos pontos de extração da empresa: 
salinidade, concentração iônica por litro, 
infiltração 

Agricultura intensiva a montante resulta em 
piora na turvação da água 

Regulação do 
ambiente físico 

Hectares de cobertura vegetal Desmatamento para abrir espaço para terras 
agrícolas resulta em maior desgaste do solo e 
eutrofização de rios 

Hectares de habitats que fornecem filtragem 
da água 

Mudança no nível de água em aquíferos 

pH do solo e matéria orgânica Remoção de material colhido diminui a 
matéria orgânica no solo 

Pluviosidade média por temporada de cultivo Mudança climática global torna precipitação 
menos previsível 

Temperaturas mais elevadas e chuvas mais 
intensas resultam em enxames de gafanhotos 
mais frequentes e mais graves 
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Natural 
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Capital Categoria de 

dependência 
Exemplo de indicador quantitativo Exemplos de mudanças relevantes 

em capitais 
 

Regulação do 
ambiente 
biológico 

Densidade populacional de polinizadores Uso de pesticidas por fazendas vizinhas, ou 
a mudança climática causam perda na 
polinização natural 

Densidade populacional de pragas, tais como 
cochonilha no cultivo de mandioca 

O comércio global aumentou a prevalência 
de cochonilha nas safras asiáticas de 
mandioca 

Número de espécies de plantas nativas 
adequadas à agricultura 

Diminuição da diversidade genética devido à 
ampla hibridização de sementes 

Regulação de 
resíduos sólidos 
e emissões 

Gramas de poluentes assimilados por 
quilômetro de rio 

Redução no nível da água devido à 
mudança climática resulta em níveis mais 
elevados de concentração de poluentes em 
rios 

Energia Litros de combustível consumido por tipo 
de combustível e por ano 

Esperado aumento na escassez de 
combustíveis fósseis nos próximos anos 
devido ao consumo global mais elevado do 
que a taxa de descoberta de novas reservas 

Humano Experiência Número de trabalhadores capacitados da 
localidade, com experiência em 
tendências climáticas locais e ritmos de 
colheita 

Migração de jovens para cidades vizinhas 
resulta em menor disponibilidade de 
agricultores locais experientes para trabalho 

Número de trabalhadores que conhecem o 
tempo necessário para a restauração 
ecossistêmica 

Redes locais de agricultores e seminários 
aumentam o compartilhamento de 
experiências com terceiros, enriquecendo a 
experiência total da região 

Competências e 
conhecimento 

Número de trabalhadores com conhecimento 
do papel de espécies nativas que melhoram a 
resiliência do cultivo 

Perda de biodiversidade (capital natural) ao 
longo das gerações significa perda do 
conhecimento do funcionamento do 
ecossistema 

Número de lacunas críticas de 
competências na força de trabalho 

Com novas competências na força de 
trabalho, a empresa é capaz de 
explorar atividades de 
processamento de colheita 

Disponibilidade da força 
de trabalho 

Número de trabalhadores necessários para 
manter os níveis de atividade da empresa 

Espera-se um declínio na disponibilidade de 
força de trabalho local devido à migração 
populacional de áreas rurais para áreas 
urbanas 

Saúde da força de 
trabalho 

Taxa de subnutrição na força de 
trabalho 

Expectativa de diminuição nas tendências 
de subnutrição para a próxima década 

Taxas de depressão e estresse na 
força de trabalho 

Depressão e estresse causam maior 
rotatividade do quadro de funcionários 

Social Redes sociais 
(cooperativas) 

Número de cooperativas financeiras presentes 
na região 

A presença de cooperativas f inanceiras 
fornece recursos financeiros locais 
sustentáveis, aumentando o acesso ao 
crédito para que agricultores renovem 
maquinário e equipamentos 

Direitos de propriedade Duração média de contratos de posse da terra 
por agricultores arrendatários 

Contratos mais longos de posse da terra (5 
anos ou mais) aprimoram as práticas de 
conservação do solo, resultando em uma 
melhor qualidade do sol 

 
Percentual de organismos locais 
geneticamente valiosos usados pela 
empresa 

Aumento nos protestos das comunidades 
locais quanto ao uso excessivo de 
organismos geneticamente valiosos, que 
resulta em insuficiência de recursos para a 
comunidade local 

Aceitação social e 
confiança 

Número de conflitos registrados na empresa 
resultantes de desinformação 

Falta de transparência leva à 
incapacidade de alcançar todas as 
partes relevantes, o que faz com que 
problemas menores ganhem escala e se 
tornem grandes conflitos 

Número e diversidade de representantes em 
reuniões de partes interessadas 

Redução de oposição e protestos contra 
atividades comerciais e maior confiança entre 
as partes interessadas 
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Capital Categoria de 

dependência 
Exemplo de indicador quantitativo Exemplos de mudanças relevantes 

em capitais 

Lei e ordem Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 
publicado anualmente pela ONG 
Transparência Internacional 

Empresa de insumos agrícolas vende seus 
produtos para agências governamentais a 
preços mais elevados para repassar uma 
parcela dos lucros a agentes do governo 

Produzido Acessibilidade a 
infraestrutura e 
tecnologia 

Número de empresas que adotam 
tecnologias similares 

Empresa inova em alinhamento com a 
cultura do país, de forma que todas as 
inovações tecnológicas e metodológicas 
possam ser usadas com facilidade na 
comunidade do entorno 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Serviços abióticos 
Os benefícios oriundos de processos 
geológicos fundamentais (p.ex. as reservas 
de minerais, metais, óleo e gás, calor 
geotérmico, vento, marés e as estações do 
ano). 

 

Recursos naturais 
Recursos naturais englobam uma 
gama de materiais que ocorrem na 
natureza e podem ser usados para 
produção e/ou consumo. 
Recursos renováveis: podem ser 
explorados indefinidamente, contanto 
que a taxa de exploração não exceda a 
taxa de renovação, permitindo que o 
estoque se reponha (pressupondo que 
não haja nenhuma outra perturbação 
importante). 
Recursos renováveis explorados a uma 
taxa mais elevada do que sua taxa de 
reposição podem tornar-se não 
renováveis, como quando a 
superexploração leva à extinção de 
espécies (ONU 1997). 
Recursos não renováveis: 
Não se regeneram após a exploração 
dentro de nenhum prazo útil. Recursos não 
renováveis se subdividem em reutilizáveis 
(p.ex. a maioria dos metais) e não 
reutilizáveis (p.ex. carvão térmico).

Analisar tendências que afetam o estado dos capitais 

Tendo identificado quaisquer fatores externos que possam influenciar o estado do capital natural, 
humano e social, você deve agora especificar as tendências associadas a estes fatores. 

Entender tendências para fatores externos tem grande importância quando mudanças em capitais 
são não-lineares, cumulativas, ou se aproximam de patamares críticos. O efeito de seus impactos 
condutores pode ser acentuado por fatores externos. 
Estas informações também podem ser necessárias para a valoração (ver Passo 07). 

Não é estritamente necessário fazer a distinção entre mudança ambiental natural e induzida pelo homem. 
Mesmo assim, a distinção pode ser útil pois pode influenciar sua escolha de métodos de análise e também 
as ações que você tomará com base na análise. 

Para mudanças em capital natural resultantes de processos naturais, os métodos usados irão se 
concentrar em padrões e processos ecológicos. Para mudanças induzidas pelo homem, os métodos 
usados irão levar em conta mudanças resultantes de emissões, uso de recursos e produção de resíduos 
sólidos (ou seja, impactos condutores). Para mudanças em capital humano e social  
que ocorram diretamente por pressões induzidas pelo homem, os métodos normalmente se concentram 
em dados demográficos, salários, condição de saúde, etc. 

Em alguns casos, pode ser necessário quantificar o estado e as tendências de capitais por meio de 
medidas diretas; em outros casos, pode-se fazê-lo por meio de estimativas. Por exemplo, a análise de 
ecossistema e/ou serviços abióticos no nível do local podem exigir que você modele as condições atuais 
para entender pressões pré-existentes no sistema. Os impactos adicionais de sua empresa são 
adicionados posteriormente no modelo, para a determinação da parcela da mudança no sistema que 
pode ser atribuída às suas atividades de negócio. 

Em outros casos, pode ser suficiente considerar o estado e as tendências de capitais em termos 
qualitativos a fim de validar as premissas implícitas em sua escolha de método de análise. Por exemplo, 
alguns modelos para a poluição do ar pressupõem que o nível ambiente de poluição já está acima do 
patamar em que há impactos na saúde e usam uma relação linear para analisar os impactos da poluição 
adicional. Neste exemplo, basta confirmar sua crença que a premissa é razoável em vez de tentar 
quantificar o nível de pressões externas. Levar em conta tanto as tendências naturais quanto as induzidas 
pelo homem, relevantes para os capitais, é essencial para a análise de cenários, inclusive o business as 
usual e quaisquer outras opções sendo examinadas. 

 
 

Glossário: 

R
ef

er
en

ce
s 

A
p

p
ly

 s
ta

ge
 

M
e

as
u

re
 a

n
d

 v
al

ue
 s

ta
ge

 
Es

tá
gi

o 
d

o
 E

sc
o

p
o 

Es
tá

gi
o 

d
a 

Es
tr

ut
u

ra
 

In
tr

o
d

u
çã

o 

 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

72 

 

 

 
 
 
 
 

6.2.3 Selecionar métodos para medir mudanças 

Selecione o(s) método(s) mais apropriado(s) para medir ou estimar mudanças relevantes em capitais 
para diferentes percursos de impactos e dependências. Além disso, quando relevante, você poderá 
precisar de determinar a probabilidade de fatores externos afetarem diferentes mudanças nos capitais, 
especialmente na análise de dependências. 

A medição pode ser um desafio e ser onerosa. Medir impactos no sentido técnico é difícil devido (entre 
outros fatores) ao tempo que pode ser necessário para os impactos se materializarem, a influências 
além das atividades da empresa que afetem os impactos medidos e à necessidade de dados de fora do 
escopo das operações da empresa. As empresas normalmente se concentram em medidas em uma 
etapa mais inicial do percurso de impacto como um indicador de impacto, e usam técnicas de 
modelagem de dados para entender quais podem ser seus impactos de longo prazo (WBCSD 2013). As 
empresas devem exercer cautela no uso de indicadores, pois indicadores não são garantias de que a 
empresa atingirá o impacto previsto. 

 

a. Métodos para analisar mudanças nos capitais 

Há diferentes métodos disponíveis para medir e estimar mudanças nos capitais. Os métodos para a medição 
de mudanças podem ser classificados em três categorias principais: 

a) Medição direta, 
b) Métodos padronizados de modelagem, aplicáveis a qualquer contexto e, portanto, menos detalhados e 
de baixa resolução 

c) Métodos de modelagem específicos, sob encomenda, desenvolvidos para um contexto 
específico, sendo, portanto, mais detalhados e de alta resolução. 

A escolha apropriada irá depender do nível de detalhamento necessário, viabilidade dentro do tempo e 
recursos disponíveis e/ou o escopo geográfico sob consideração. 
A Tabela 6.3 apresenta um panorama dos métodos padronizados de modelagem que você poderá 
usar. Tais métodos estão amplamente disponíveis, com base em abordagens bem estabelecidas tais como 
Análise de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) (Quadrado 6.2) e podem fornecer-lhe uma primeira 
estimativa e auxiliá-lo na compreensão das limitações e da conveniência do uso de abordagens de 
medição direta ou métodos de modelagem sob encomenda. 

Métodos de modelagem específicos, sob encomenda, também podem ser usados caso a caso para 
complementar métodos padronizados de modelagem. Por exemplo, ao medir a mudança na 
disponibilidade de água, um modelo hidrológico poderá oferecer uma visão simplificada de um 
sistema adaptado a uma localidade. Modelos preditivos podem ser usados em análises de cenários, 
exibindo abundância de polinizadores como resposta a condições específicas da localidade. 
Quando os dados existentes forem limitados, bancos de dados podem ser usados na modelagem de 
respostas a determinados impactos condutores — por exemplo, modelos de desnitrificação-
decomposição podem indicar o armazenamento e a distribuição de carbono orgânico do solo por uma 
área extensa de terra com dados limitados. A modelagem de mudanças em populações humanas é mais 
desafiadora e depende de conjuntos de dados longitudinais disponíveis ao público. Por exemplo, é 
possível prever taxas futuras de obesidade usando um modelo de tabela de vida multiestado 
que delineia a probabilidade de passar de um valor de índice de massa corporal (IMC) a outro 
ao longo do tempo, com base em dados prévios. 
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Capital Categoria de 
impacto condutor 

Mudanças nos capitais Exemplo de medição 
direta 

Exemplo de métodos 
padronizados de modelagem 

 
 
 
 
 
 

 

Tabela 6.3 
Exemplos de métodos padronizados de modelagem para medir mudanças em capitais 

 
 

Natural  

Uso da água 

 

Mudança na disponibilidade de 
água 

 

Medição direta da 
mudança no nível de água 

 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

 Uso do ecossistema 
terrestre 

Mudança na perda potencial 
de espécies 

Medir a mudança na 
riqueza e uniformidade 
de espécies entre 
diferentes usos da terra 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

 Emissões de GEE Mudança na temperatura 
média global 
Mudança no número de 
espécies marinhas e 
terrestres 

Medir ocorrências de 
condições climáticas 
extremas ao longo do 
tempo 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

  Mudança em condições 
climáticas extremas 

  

 Uso de pesticidas e 
herbicidas 

Mudança no consumo humano 
de substâncias químicas 

Exames de sangue para 
uma coorte de população 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

  Mudança no número de 
espécies (ou seja, 
polinizadores) 

Pesquisar a população de 
polinizadores 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

 Uso de fertilizantes Mudança no número de 
espécies em 
ecossistemas aquáticos 
devido a mudanças no 
nível de nutrientes (da 
concentração de 
fósforo) na água 
(eutrofização) 
 

Medir a concentração de 
oxigênio em corpos 
d’água no entorno 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

  Mudança no número de 
espécies marinhas devido a 
mudanças na concentração de 
nitrogênio em águas costeiras 

Medir a concentração de 
oxigênio em corpos 
d’água no entorno 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

 Uso do solo Mudança no carbono orgânico 
do solo 

Medição laboratorial 
do teor de carbono em 
uma amostra de solo 

Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

 Resíduos sólidos Mudança no número de 
espécies afetadas pelo plástico 
descartado em ambiente 
marinho 

Usar dados publicados 
sobre encalhe de baleias 
para determinar a 
proporção de 
mortalidade causada por 
ingestão de resíduos 
sólidos plásticos 

Para impactos físicos: Ainda 
não existem modelos, mas 
alguns estudos apresentam 
estimativas globais (ou seja, a 
Secretaria da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (2012) 
publica o número de espécies 
com registros de 
emaranhamento e ingestão: 
45% e 26% para mamíferos 
marinhos , 0,39% e 0,24% para 
peixes e 21% e 28% para aves 
marinhas) 

    Para impactos químicos: 
Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 
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Capital 

 
Categoria de impacto 
condutor 

Mudança em capitais Exemplo de medição 
direta 

Exemplo de métodos 
padronizados de modelagem 

  
Mudança em capitais devido a 
emissões de GEE, uso da terra, 
consumo de água e emissões 
poluentes do ar, terra e água 
associadas ao descarte de 
resíduos sólidos (por tipo de 
resíduo) em aterros sanitários, 
por incineração, ou reciclagem 

 
Modelos de Análise de Impacto 
do Ciclo de Vida e fatores de 
caracterização (ver quadrado 
6.2 para maiores informações) 

Condição do rebanho Mudança na frequência de 
infecções do gado 

Contagem direta de 
cabeças de gado afetadas 
por infecção em um ano 

Estudos epidemiológicos do 
rebanho 

Human Conteúdo nutricional 
dos alimentos 

Mudança na ingestão diária 
de gorduras 
saturadas/açúcar/carboidrato
s refinados 

Estudo da dieta de uma 
coorte de população 

Modelos de dietas/nutricionais 

Uso de substâncias 
nocivas para os 
consumidores 

Mudança na ingestão diária de 
antibióticos pela população 

Estudo comparativo de 
humanos resistentes a 
antibióticos com dieta 
carnívora versus 
vegetariana  

Modelos de dietas/nutricionais 

Práticas para ter 
alimentos inócuos 

Mudança na ingestão diária de 
patógenos pela população 

Número de 
indivíduos com 
diarreia e vômito 
induzidos por 
bactérias 

Dietas/ modelos nutricionais 

Condições de saúde e 
segurança dos 
empregados 

Mudança no risco de doenças 
ocupacionais e acidentes de 
trabalho devido a fadiga e 
estresse 

Número de 
trabalhadores incapazes 
de trabalhar devido a 
doenças relacionadas ao 
uso de pesticidas 

Modelos/estudos de saúde e 
segurança 

Salários e benefícios Mudança na ingestão calórica 
das famílias dos trabalhadores 

Pesquisa domiciliar Modelos de renda (elasticidade 
da demanda por alimentos em 
relação a mudanças na renda) 

Condições de vida dos 
trabalhadores 

Mudança no risco de doenças 
ocupacionais e acidentes de 
trabalho devido a fadiga 

Pesquisa domiciliar Ferramentas de 
modelagem/estudos de saúde 
e segurança 

Direitos trabalhistas Mudança no número de 
denúncias de casos de 
trabalhos forçados 

Contagem direta Não disponível 

Direitos de gênero Mudança na motivação de 
mulheres funcionárias no 
trabalho 

Pesquisa com empregados Estudos setoriais 

Representação dos 
trabalhadores 

Mudança na percepção da 
força de trabalho quanto ao 
sentimento de pertencimento 
Mudança no número de 
decisões tomadas levando em 
consideração a opinião dos 
funcionários 

Número de decisões 
tomadas incluindo 
consultas a empregados 

Aumento na produtividade 
devido à satisfação dos 
empregados 

Social Segurança alimentar Mudança na ingestão calórica 
dos indivíduos 

Pesquisa domiciliar Modelos de renda (elasticidade 
da demanda em relação a 
preços de produtos básicos) 

Perda e desperdício 
de alimentos 

Mudança nos níveis globais de 
segurança alimentar 

 
Avaliação integrada de modelos 
de sistemas alimentares 

Integração da força de 
trabalho nas 
comunidades 

Mudança no número de 
trabalhadores migrantes 
com sentimento de 
exclusão 

Sondagem Estudos setoriais 

Compartilhamento de 
benefícios com 
comunidades nativas 

Mudança na contribuição 
anual da empresa para o 
fundo comunitário  

Relatórios anuais da 
empresa 

Não disponível 
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A abordagem da Análise de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) permite medir mudanças nas reservas de 
capital natural resultantes de diferentes impactos condutores. A tabela abaixo apresenta uma 
descrição dos tipos de fatores de caracterização de ciclo de vida. Fornece também alguns exemplos de 
fontes de bancos de dados e modelos de Análise de Impacto do Ciclo de Vida que podem ser usados 
para medir mudanças no capital natural resultantes de diferentes impactos condutores sobre o capital 
natural. 
Tabela B1 

  Tipos de fatores de caracterização de ciclo de vida e exemplos de fontes de dados 
 

Quadrado 6.2 Análise de Impacto do Ciclo de Vida para medir mudanças no capital natural  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Condutor de 
impacto 

Mudança no estoque de 
capital natural 

Tipo e escopo de fatores de 
caracterização de ciclo de vida para 
medir mudanças no capital natural 

Exemplos de fontes de dados de fatores 
de caracterização de ciclo de vida 

Uso da água Mudança na 
disponibilidade da água 

Fatores de caracterização de escassez de 
água descrevem a mudança na água 
disponível relativa remanescente como 
resultado do consumo de água naquela 
área (m3 world eq./m3). Estes fatores 
variam de 0,1 a 100. 

A Life Cycle Initiative (2016) os publica 
por: (i) bacia hidrográfica ou país e (ii) 
mês ou ano. São publicados para 
atividades agrícolas e não agrícolas. 

Uso do 
ecossistema 
terrestre 

Mudança na perda potencial 
de espécies Fatores de caracterização globais e 

regionais descrevem a mudança na 
perda potencial de espécies resultante 
da ocupação do uso da terra e 
transformação do uso da terra 
(PDF/m2). 

A Life Cycle Initiative (2016) os publica 
para: perda potencial de espécies (i) global 
e (ii) regional. São publicados para uso de 
terra e mudança, por ecorregião ou por 
país. 

Emissões de GEE Mudança na temperatura 
média global Fatores de caracterização globais 

descrevem a mudança no potencial 
global de temperatura a curto prazo 
(20 anos) e longo prazo (100 anos) 
resultantes de emissões de GEE. 

A Life Cycle Initiative (2016) os publica 
para todos os gases do efeito estufa 
(GEE). 

Uso de pesticidas e 
herbicidas 

Mudança no consumo 
humano de substâncias 
químicas 
Mudança no número de 
espécies (ou seja, 
polinizadores) 

Fatores de caracterização globais 
descrevem mudanças em: (i) consumo 
humano e (ii) perda potencial de espécies 
resultantes de descarga de substâncias 
químicas. 

O modelo USEtox desenvolvido pela 
Life Cycle Initiative fornece estes 
fatores. 

Uso de fertilizantes Mudança no número 
de espécies em 
ecossistemas 
aquáticos devido a 
mudanças no nível de 
nutrientes (da 
concentração de 
fósforo) na água 
(eutrofização) 

Dois tipos de fatores são necessários: 
Fatores de Potencial de Eutrofização 
de Água Doce que descrevam a 
quantidade de fósforo com o potencial 
de alcançar corpos de água doce. 
Fatores de caracterização globais e/ou 
específicos para países que descrevem a 
mudança em perda potencial de espécies 
por descarga de fósforo. 

Até o fim de 2020, indicadores globais 
para este impacto serão publicados pela 
Life Cycle Initiative. 
Enquanto isso, diferentes modelos de 
Análise de Impacto do Ciclo de Vida os 
publicam em nível nacional para 
atividades agrícolas (ou seja, IMPACT 
World+ (Bulle et al. 
2019), LC-Impact (Verones 
et al. 2016) e ReCiPe 2016 (Huijbregts et 
al. 2016)). 

Mudança no número de 
espécies marinhas devido a 
mudanças na concentração 
de nitrogênio em águas 
costeiras 
 

 

Fatores de caracterização descrevem a 
mudança no potencial de perda de 
espécies por descarga de nitrogênio. 
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Impacto 
condutor 

Mudança no estoque de 
capital natural 

Tipo e escopo dos fatores de 
caracterização de ciclo de vida para 
medir mudanças no capital natural 

Exemplos de fontes de dados de fatores 
de caracterização de ciclo de vida 

Uso do solo Mudança no carbono 
orgânico do solo Fatores de caracterização descrevem o 

déficit de carbono orgânico do solo 
resultante da ocupação e 
transformação de diferentes usos da 
terra. 

Até o fim de 2020, indicadores globais 
para este impacto serão publicados pela 
Life Cycle Initiative. 
Enquanto isso, uma descrição 
abrangente de métodos e modelos 
disponíveis é apresentada por Legaz et 
al. (2017). 

Resíduos sólidos Mudança no número de 
espécies afetadas pelo 
plástico descartado em 
ambiente marinho 

Para impactos químicos: 
Fatores de caracterização descrevem a 
toxicidade marinha resultante da 
liberação de substâncias nocivas nos 
plásticos. 

Alguns modelos de análise de impacto 
do ciclo de vida tais como o Recipe e o 
EUSES-LCA. 

Mudanças em capitais 
devido a emissões de GEE, 
uso da terra, consumo de 
água e emissões poluentes 
no ar, terra e água 
associadas ao descarte de 
resíduos sólidos (por tipo de 
resíduo) em aterros 
sanitários, por incineração 
ou reciclagem 

A maioria dos fatores de 
caracterização anteriores descreve 
mudanças no capital natural causadas 
pela poluição oriunda da gestão de 
resíduos sólidos. Além destas, fatores 
de caracterização para outros 
poluentes do ar (tais como  partículas 
finas) descrevem a ingestão, pela 
população, de poluentes que resultam 
de emissões poluentes.  

A Life Cycle Initiative (2016) os publica 
para particulas finas. 

 

O quadrado 6.3 mostra o processo abrangente para o exemplo de um rio. O quadrado 6.4, por sua vez, 
ressalta alguns pontos relevantes para diferentes escolhas quanto a foco organizacional e limites de 
cadeias de valor que podem se aplicar ao escopo e limites escolhidos para sua análise. 
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Quadrado 6.3 Exemplo de uma empresa que identifica riscos de capital natural relacionados 
ao uso de água de um rio e sua análise através dos Componentes de impactos para sua 
empresa e o impacto para a sociedade. 

 

Uma empresa usa água de um rio (a), levando à redução da disponibilidade de água. Os percursos de 
impactos identificaram mudanças-chave em capital natural relativas à vazão da água e às mudanças 
associadas aos ecossistemas de água doce do rio e áreas riparias (b). Há a previsão de diminuição da 
disponibilidade de água ao longo dos próximos anos devido a mudanças climáticas e aumento na demanda 
(c). Consequentemente, a empresa quer entender tanto as mudanças atuais quanto as prováveis mudanças 
futuras, com base em previsões de mudança climática para a região (d). 

A figura ilustra os impactos condutores identificados no Passo 05 e as mudanças em capital natural 
correspondentes relacionadas aos impactos condutores da empresa e a fatores externos que afetam 
o estado e tendências. Para cada uma das mudanças relevantes, é identificado um método para 
estimar a mudança no capital natural e atribuí-la ao impacto condutor. 

 

 

 
a) 
Impactos 
condutores 
medidos no Passo 
05 

b) 
Identificar 
mudanças 
relevantes 

c) 
Identificar 
estado e 
tendências 

d) 
Selecionar método 
para estimar 
mudanças 

Exemplo: Uso de água doce superficial 

 
Uso de água doce 
quantificado em m3 
 

 
Fonte de abstração 
identificada como 
ponto no rio 
   

Confirmação de 
extração 
constante ao 
longo do ano 

Mudanças diretas na 
vazão e no nível do rio 

 

 
Aumento da escassez 
física de água 
   

Mudanças indiretas no 

funcionamento e na 

abundância de peixes 

no rio e no 

ecossistema ripário 

Aumento na demanda 
dos concorrentes 
   

A mudança no clima 
causa redução na 
precipitação 
 

 
Efeitos não lineares 
conforme as 
mudanças climáticas 
progridem, os 
ecossistemas se 
tornam mais sensíveis 
à extração 

Medição da mudança 
atual da escassez da 
vazão; abundância de 
peixes estimada por 
dados de captura 
 

 
Mudanças futuras 
estimadas usando 
modelos de clima e 
ecossistema 

Figura 6.1 
Exemplo de como identificar mudanças no capital natural relacionadas a impactos condutores e 
fatores externos 

R
ef

er
en

ce
s 

A
p

p
ly

 s
ta

ge
 

M
e

as
u

re
 a

n
d

 v
al

ue
 s

ta
ge

 
Sc

o
p

e 
st

ag
e 

In
tr

o
d

u
çã

o 

 
Es

tá
gi

o 
d

a 
Es

tr
ut

u
ra
 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

78 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

b. Métodos para analisar a probabilidade de mudanças 

Para cada fator interno e externo que você identifica e que poderia levar a uma mudança importante nos 
capitais sobre os quais sua empresa tem impactos ou dependências materiais, você precisará de estimar a 
probabilidade para a ocorrência de tal fator. Além disso, deve-se considerar a extensão ou magnitude 
provável de mudança, ao longo de que horizonte temporal e em que escala geográfica. Isto é muito 
importante para a análise de dependências. 

Desenvolver estimativas de mudança ponderadas pela probabilidade é uma boa abordagem (ver abaixo a 
referência de como realizar este cálculo). Tal abordagem baseada em risco é especialmente relevante para 
dependências, pois muitos impactos condutores externos não estão sob seu controle direto e, assim, sua 
precisão é desconhecida ou incerta; consequentemente, o valor de interesse é “valor em risco” ou, ao 
contrário, a oportunidade de rendas mais altas ponderadas pelo risco. 

Para mudanças que sejam diretamente observadas em tempo real, a probabilidade relevante é 100%. 
Para mudanças futuras ou não observadas, vários métodos podem ser usados para analisar a 
probabilidade para a mudança, incluindo: 

 
• Análise baseada em probabilidade: Pode-se chegar a estimativas quantitativas de probabilidade 

testando a significância estatística das relações. Por exemplo, regressões multivariadas podem ser 
usadas para identificar os principais fatores que contribuem para as tendências observadas, ou a 
análise Monte-Carlo pode ser usada para testar para testar as permutações potenciais de 
múltiplos pontos de dados possíveis,  
premissas e julgamentos, para identificar o resultado mais provável (tendência central). 

• Análise de múltiplos critérios: Quando vários fatores contribuem para a probabilidade de uma 
mudança, a análise de múltiplos critérios pode ser usada para gerar ponderações informadas para a 
influência de diferentes fatores na probabilidade geral de uma mudança nos capitais. É semelhante à 
análise multivariada, mas usa julgamentos e pareceres de especialistas em vez de estatística, para 
determinar as ponderações. 

• Parecer de especialista e/ou análise de múltiplas partes interessadas: Em alguns casos, dados 
quantitativos não estarão disponíveis e um julgamento quantitativo ou o parecer de um especialista se 
farão necessários. Por exemplo, a probabilidade de uma mudança em política afetar direitos de acesso 
a recursos irá depender do contexto político. Nestes casos, as visões de especialistas e outras partes 
envolvidas podem ajudar a estabelecer uma estimativa aproximada de probabilidade. 

 
A probabilidade ou chance de mudança será então multiplicada pela extensão ou magnitude de 
mudança, fornecendo-lhe uma estimativa da mudança em capitais ponderada pela probabilidade. 
O quadrado 6.5 apresenta o exemplo de uma análise de probabilidade, mais uma vez relacionado a uma 
empresa que depende da água de um rio 

Seu foco organizacional e o limite escolhido da cadeia de valor são dois entre muitos fatores a se levar em 
conta na seleção de métodos de medida e estimativa. 

Em geral, uma análise no nível do local irá favorecer abordagens de medida direta, enquanto uma análise 
do limite mais amplo da cadeia de valor irá implicar, frequentemente, um uso maior de modelagem por 
simulação ou de métodos indiretos de estimativa, pois medições diretas talvez não sejam possíveis. No 
entanto, para empresas com integração vertical, ou com relações sólidas com fornecedores e consumidores 
e grande conhecimento da cadeia de fornecimento, talvez seja possível coletar dados primários para, ao 
menos, algumas das atividades da cadeia de valor. 
Uma combinação de métodos pode permitir o uso dos melhores dados disponíveis para cada parte da 
análise. Contudo, a combinação de métodos distintos demanda atenção redobrada para garantir a 
uniformidade de diferentes partes da análise. Por exemplo, se fatores da Avaliação de Impacto do Ciclo de 
Vida (AICV) são usados para estimar mudanças associadas a atividades não observáveis na cadeia de 
fornecimento, enquanto métodos de medida direta forem usados para as operações da própria empresa, 
será importante assegurar que os dois métodos estejam baseados nos mesmos princípios e premissas e 
sejam, portanto, comparáveis em um grau razoável. 

 

Quadrado 6.4 Como seu foco organizacional e limite da cadeia de valor influenciam a escolha dos 
métodos de medida 
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A análise de probabilidade terá uma influência importante (diretamente proporcional) nos resultados 
finais da análise de capitais. Contudo, análises de probabilidade têm uma incerteza inerente e podem ser 
subjetivas, em particular quando se usam abordagens qualitativas para analisar riscos. Sua análise de 
sensibilidade dos resultados finais (ver Passo 08) deve levar em conta uma faixa de valores alternativos de 
probabilidade, permitindo a identificação dos patamares de probabilidade a partir dos quais a análise 
levaria a uma decisão diferente. Frequentemente, é mais fácil julgar se um dado tem nível de 
probabilidade “razoável” do que determinar a priori a probabilidade exata para o patamar escolhido, de 
modo que a  análise de patamar pode ser um método útil para justificar os resultados da análise e 
subsidiar suas decisões. 

Figura 6.2 
Exemplo de como estimar a probabilidade e a extensão de mudanças de capital natural relacionadas a 
dependências 
 

Probabilidade 

 
Extensão da 

mudança 

 
Mudança 

ponderada 
pela 

probabilidade 
 

Acessibilidade: 
baseada em 
propostas de 
documentos de 
política 
 

Acessibilidade: 
análise, com 
múltiplos critérios 
dos fatores que 
afetam a política 
 

Acessibilidade: 
reduçao  de 
licenças de 
extração 
 

Mudanças humanas: 
baseadas em 
solicitações de 
extração extração 
 

Mudanças naturais: 
modelos de provisão 
de serviços 
ecossistêmicos 
 

Mudanças naturais: 
Análise estatística de 
tendências 
  

Mudanças humanas: 
baseadas em 
solicitações recentes 
de licença para 
extração 
  

Mudanças humanas: 
Aumento na 
concorrência pela 
água 

Mudanças naturais: 
Mudança no curso 
do rio 
 

Uso de água doce 
quantificado em m3 
  

Fonte de extraçao 
identificada como 
ponto no rio 
  

Extração confirmada 
como constante ao 
longo do ano 
 

Exemplo: uso de água doce superfícial 
 

e)  
Calcular mudança 
ponderada pela 
probabilidade 
 

d)  
Estimar  
extensão da 
mudança 
 

A empresa depende da extração e uso da água do rio (a). Identificou mudanças naturais potenciais para 
os recursos hídricos do rio e mudanças induzidas pelo homem por aumento na concorrência e alteração 
nos direitos de acesso ao rio (b). Para entender os de custos e/ou benefícios potenciais destas mudanças, 
são necessárias a probabilidade (c) e a extensão das mudanças (d) para cada fator para então se calcular 
a mudança ponderada pela probabilidade (e). 
 

Quadrado 6.5 Exemplo da análise das dependências de negócios de uma empresa para o uso da água 
doce de um rio 

 

c)  
Estimar a 
probabilida
de mudança 
 

b) 
Identificar 
fatores 
externos 
relevantes 

a) 
Dependências 
medidas no 
Passo 05 
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6.2.4 Realizar ou encomendar medições 

A ação final é realizar, ou encomendar a um fornecedor externo, medidas ou estimativas para cada mudança 
em capital associada a cada impacto condutor e/ou dependência, usando os métodos selecionados acima. Os 
resultados deste Passo também devem incluir informações sobre a probabilidade de mudanças nos capitais e, 
quando possível, estimativas ponderadas da atribuição. Estas informações podem então ser usadas como 
base para análise de sensibilidade (ver Passo 08) para entender como os resultados do estudo podem variar 
com base em mudanças nas premissas decididas neste Passo. 

Realize a medição da mudança em capitais com referência ao cenário de linha de base selecionado no 
Passo 03. A linha de base leva em conta que mudanças em capitais irão ocorrer ao longo do tempo, 
independentemente da atividade de sua empresa. Leve em conta quais fatores externos contribuem para 
uma mudança na linha de base independentemente de suas atividades. Por exemplo, para analisar o 
resultado de sua estratégia de treinamento, você poderia medir as capacidades de seus empregados. No 
entanto, os empregados também podem investir por sua própria conta em a fim de aumentar suas 
oportunidades de crescimento profissional. Para medir estes tipos de mudanças em capitais, é necessário 
comparar com um cenário contrafactual. 

 

6.3 Produtos 
Os produtos devem especificar as mudanças em capitais natural, humano, social e produzido associadas a 
suas atividades, seus impactos condutores e a fatores externos. 

Os dados resultantes podem ser qualitativos e/ou quantitativos. Além disso, quando relevante, os resultados 
devem incluir estimativas ponderadas pela probabilidade para a atribuição de mudanças. Isto se refere 
especificamente a análises de dependências. De igual modo, as informações sobre probabilidade e extensão 
ou magnitude das mudanças mensuradas devem ser mantidas para subsequentes análises de sensibilidade 
(ver Passo 08). Estes resultados formam os dados principais para o Passo 07, quando são avaliadas as 
consequências para a empresa e para a sociedade destas mudanças em capitais. 

As Tabelas 6.4, 6.5 e 6.6 ilustram a conclusão deste Passo para cada um dos exemplos hipotéticos específicos 
para o setor, incluindo a realização de todas as ações necessárias do Passo. Todos os valores fornecidos nas 
tabelas são apenas ilustrativos. 

 

Tabela 6.4 
Exemplo hipotético: Blossom Foods 

Blossom Foods 
 

Objetivo de aplicação de negócios: comparação de opções 
Cada opção tem os mesmos três impactos materiais, cujos valores podem ser comparados. 

 Impacto específico 
decorrente de cada 
opção 
 

Indicador quantitativo/ 
qualitativo 
 

Método para estimar 
mudança em capitais 
 

Impacto Opção 1: 
Fornecimento 
responsável 
 
Opção 2: 
Mínimo da 
linha de base 

Análise de mercado dos hábitos 
dos consumidores 
 

Tendência de mercado de ações 
de mercadorias responsáveis 
 

Demanda de consumidores por 
mercadorias de fornecedores 
responsáveis 
 

Potencial de carbono calculado 
do enclave e ampliado. Bancos 
de dados históricos coletados 
pela empresa também são 
usados. 

Redução no volume de carbono 
absorvido pela floresta 
 

Desmatamento realizado por 
organização externa 
 

Conjuntos de dados publicados 
quanto a melhor acesso a água, 
saúde e saneamento 
 

Número de residências com 
acesso a água potável 
 

Fornecimento de água potável e 
saneamento para a comunidade 
local 
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Modelos de Análise de 
Impacto do Ciclo de Vida e 
fatores de caracterização 
 

Mudança na temperatura média 
global e mudança no número de 
espécies terrestres e marinhas 
 

Emissões de GEE 
 

Estudo da dieta em uma 
coorte de população 
 

Mudança na ingestão diária  de 
gorduras saturadas e açúcar por 
parte dos consumidores 
 

Impactos na saúde humana 
 

Opção 2: Trigo 

Opção 1: Super Aveia Impacto 

Objetivo de aplicação de negócios: comparação de opções 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabela 6.5 
Exemplo hipotético: VitaCrisp 

VitaCrisp 

 
Opções Impacto específico 

decorrente de 
cada opção 

Indicador quantitativo/ 
qualitativo 

Método para estimar 
mudança em capitais   

 
 
 
 
 

 
 

Tabela 6.6 
Exemplo hipotético: Evolve Crops 

Evolve Crops 
 

Objetivo de aplicação de negócios: estimar o valor total e/ou impacto líquido 
 

Capitais Impacto/ dependência 
específico 
 

Indicador 
quantitativo/qualitativo 
 

Método para estimar 
mudança em capitais 
 

Impacto Natural Uso do solo 
 

Hectares de ecossistema 
terrestre necessários para a 
produção 
 

Mapeamento SIG 
 

Emissões de GEE 
 

Mudança na temperatura 
média global e mudança no 
número de espécies 
terrestres e marinhas 
 

Dependência 
 

Natural Uso de energia 
 

kWh por ano Estudos de previsão de preços 
de eletricidade e petróleo 
 

Uso de água 
 

Avaliação de risco da água do 
rio e da água subterrânea 

Human Expertise/ 
conhecimento 
 

Redes locais de agricultores e 
seminários aumentam o 
compartilhamento de 
experiências com terceiros, 
enriquecendo o estoque da 
experiência total da região 
 

Coleta direta de 
informações 
 

Modelos de Análise de 
Impacto do Ciclo de Vida e 
fatores de caracterização 
 

Modelos hidroecológicos 

publicados 
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07 

 

 
 

Valorar impactos e/ou 
dependências  

 

7.1 Introdução 

Valoração é o processo de determinar a importância relativa, o valor ou a utilidade de algo em um contexto 
específico. O Passo 07 descreve as principais técnicas de valoração e ajuda a selecionar a(s) mais apropriada(s) 
para sua análise. 

A valoração pode envolver abordagens qualitativas, quantitativas, monetárias ou uma combinação 
destas. Note que, na prática, as distinções entre cada tipo de valoração podem não ser tão claras. Em 
pesquisas semiestruturadas, por exemplo, os entrevistados fornecem sua opinião qualitativa de acordo 
com uma escala de referência (a escala Likert, por exemplo) que é imediatamente convertida em 
pontuação (quantitativa). Pontuações da escala Likert são um exemplo de uma técnica semiquantitativa, 
pois são uma conversão de informações qualitativas em dados quantitativos. O Guia não define estas 
diferenças detalhadamente, apenas indicam algumas das vantagens, desvantagens e adequação de 
várias técnicas de valoração. 

Para identificar a técnica apropriada de valoração, selecione o tipo de valor mais adequado para as 
necessidades de informação de seu público, para os objetivos da análise e de acordo com o tempo e 
recursos disponíveis. Com base nestes critérios, pode-se selecionar uma técnica apropriada de valoração. 
Por exemplo: 

 
• Determine o tipo de valor usado: o público está interessado em valores qualitativos, quantitativos ou 

monetários ou em uma combinação destes valores (Better Evaluation Rainbow Framework) dependendo 
da questão analisada? 

• Selecione uma técnica de valoração adequada à sua finalidade: Qual técnica de valoração se alinha 
com o escopo escolhido e os entregáveis previstos? 

 

Ao preencher este Passo e na preparação para o Passo de Aplicação, tenha em mente que 
 

• Valorar o capital natural, humano e social pode ajudar, mas não é a única base para tomada de 
decisões, portanto os resultados devem ser apresentados como parte de um conjunto de informações, 
incluindo detalhes mais abrangentes dos contextos socioeconômico, legal e de negócios. 

• Sempre haverá estimativas ou algum tipo de incerteza envolvidos em uma valoração. É importante 
identificar onde isto ocorre e documentar claramente as limitações de sua análise. Até mesmo um valor 
aproximado, quando associado a uma boa compreensão do contexto, pode fornecer informações 
relevantes para a tomada de decisões. 

• É provável que seja necessária ajuda externa de especialistas em valoração econômica para seguir muitos 
dos métodos descritos neste Passo, a menos que a empresa tenha estas competências em seu quadro de 
funcionários. 
 

 

 

7.2 Ações 

Este Guia auxiliará especificamente na realização das seguintes ações: 

7.2.1 Definir as consequências dos impactos e/ou dependências 

7.2.2 Determinar a importância relativa de custos e/ou benefícios associados 

7.2.4 Selecionar técnicas apropriadas de valoração 

7.2.5 Realizar ou encomendar uma valoração 
 

Técnica de valoração 
É o método específico usado para 
determinar a importância, valor ou 
utilidade de algo em um contexto 
determinado.

Este Guia auxiliará especificamente na realização das seguintes ações:  

Qual é o valor de seus impactos e/ou dependências? 
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7.2.1 Definir as consequências dos impactos e/ou 
dependências 

Com seus impactos condutores e dependências identificados (Passo 05) e as mudanças associadas em 
capitais já medidas (Passo 06), você deve identificar agora os custos e benefícios para sua empresa (as 
consequências). Nós as dividimos em três áreas: as consequências de seus impactos em capitais para sua 
empresa, as consequências de seus impactos em capitais para a sociedade e as consequências de sua 
dependência de capitais. 

 

a. Consequências de seus impactos em capitais para sua empresa 

Impactos podem afetar sua empresa diretamente, resultando em mudanças como variação no 
custo de insumos ou maior custo de conformidade devido a mudanças nas regulamentações 
trabalhistas e indiretamente, devido a danos (ou benefícios) à reputação, atrasos na concessão de 
licenças e atração e retenção de empregados. 

Com o aumento de nossa compreensão sobre a relação entre a natureza e as pessoas, é crescente a 
tendência de adoção pelo mercado de mecanismos em que empresas devem pagar pelo uso e 
impactos em capitais naturais, humanos, e sociais, ou são elegíveis para receber pagamentos pelo 
manejo sustentável de capitais. Por exemplo, a Coalizão de Lideranças para Precificação do Carbono 
(2019) relatou que 57 iniciativas de precificação de carbono foram implementadas ou agendadas para 
implementação em 2019, cobrindo 11 gigatons de dióxido de carbono equivalente, ou cerca de 20% 
das emissões globais de GEE. Analogamente, sistemas de pagamentos por serviços ecossistêmicos 
(PSE) podem mudar a relação de uma empresa com os capitais, à medida em que pessoas que 
administram e usam o capital natural são remuneradas por sua gestão de recursos que protege bacias 
hidrográficas, conserva a biodiversidade, ou captura CO2 (sequestro de carbono) por meio do replantio 
de árvores ou pela manutenção das árvores em pé, ou ainda mediante o uso de técnicas agrícolas 
distintas. 

Se o escopo de sua análise abranger um período de vários anos, será necessário considerar não somente 
os impactos potenciais diretos de seu negócio no futuro más também a possibilidade de que impactos 
futuros poderão surgir indiretamente através dos impactos de sua empresa na sociedade. 

 

b. Consequências de seus impactos em capitais para a sociedade 

Seus impactos sobre capitais também irão afetar a sociedade. Impactos sociais incluem todos os 
custos ou benefícios acumulados para os indivíduos, comunidades ou organizações que não são 
captados pelos atuais sistemas de mercado e que são externos a seu negócio—são frequentemente 
chamados de “externalidades.” Impactos sociais surgem de mudanças em capitais resultantes dos 
impactos condutores de sua empresa e irão variar dependendo dos “receptores” que forem afetados 
(p.ex., pessoas, edificações, ou outras atividades agrícolas). 

A nível da produção agrícola e de alimentos, consequências sociais podem ser significativas. Questões de 
justiça social surgem ao se observar a distribuição comparável de recursos produtivos, oportunidades de 
emprego e serviços sociais, inclusão de gênero e étnica, e oportunidades intergeracionais. 

Externalidades negativas da produção agrícola e de alimentos normalmente afetam o bem-estar 
humano diretamente, como os impactos na saúde resultantes do uso de agroquímicos. Apenas na 
União Europeia, a exposição a produtos químicos desreguladores do sistema endócrino (encontrados 
principalmente em pesticidas) custa aproximadamente 174 bilhões de dólares por ano em custos 
médicos diretos, além dos custos indiretos por perda de produtividade do trabalhador, 
morte precoce e incapacidade e perda de habilidades intelectuais causada por exposição pré-natal 
(Trasande et al. 2015). Custos indiretos da produção agrícola e de alimentos com efeitos na saúde humana 
incluem a produção de grãos saudáveis incorporados à composição de lanches altamente calóricos para 
contribuir para a redução de desnutrição e obesidade. 

 

 

Externalidade 
Uma consequência de uma ação que 
afeta outro que não o seu agente, e pela 
qual o agente nem é recompensado nem 
penalizado. 
Externalidades podem ser positivas ou 
negativas (WBCSD et al. 2011)
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Por outro lado, a maior parte das externalidades positivas (resultados) da produção agrícola e de alimentos é 
visível e geralmente comercializada, tais como alimentos e matéria prima. 
Estima-se que existam 500 milhões de fazendas de agricultura familiar em todo o planeta, e que a 
agricultura empregue um quarto da população global contratada (Sandhu et al. 2019). 
Externalidades positivas com menor visibilidade econômica incluem serviços ecossistêmicos aprimorados 
(tais como polinização, predação, purificação da água e formação de solo) e amenidades culturais e 
estéticas de paisagens tradicionalmente agrícolas e a provisão de habitat para espécies vegetais e animais 
(TEEB 2014). 

Seguindo na cadeia de valor do setor de alimentos, o processamento, o marketing, o consumo e o 
descarte de alimentos geram externalidades sociais importantes. Alimentos produzidos e não 
consumidos correspondem a cerca de 30% da área agrícola do mundo. Estas perdas representam 2,6 
trilhões de dólares em custos para a sociedade pois o desperdício de alimentos representa uma 
oportunidade perdida de melhorar a segurança alimentar global e de mitigar impactos ambientais 
gerados pela agricultura (FAO 2014c). 

Se, por um lado, analisar os impactos da empresa na sociedade pode demandar mais esforço e ser um 
desafio maior do que analisar impactos para sua empresa, por outro lado, existe uma grande 
possibilidade de identificação de riscos e oportunidades que podem ser internalizados futuramente. 

 

c. Consequências de dependências dos capitais 

A dependência que sua empresa tem dos capitais afeta primeiramente o próprio negócio. Dependências são 
frequentemente tratadas em análises de risco e podem se enquadrar em estoque de capital (recursos 
naturais, humanos ou sociais) ou em serviços prestados pelo estoque (p.ex., serviços ecossistêmicos, 
capacidades, cooperação e confiança). 

Variações na disponibilidade dos recursos afetam custos e benefícios, e podem resultar na necessidade da 
identificação de recursos substitutos, os quais podem ter custo mais elevado. 
Possíveis custos e benefícios associados a dependências de capitais por parte das empresas se subdividem 
em duas categorias: consumíveis — ou bens dos quais você depende para sua atividade (p.ex., água e 
madeira) — e não consumíveis — bens ou serviços fornecidos pela natureza e por pessoas que 
frequentemente passam despercebidos e não são precificados (p.ex., controle de erosão e confiança do 
consumidor). Os capitais podem declinar na sua dimensão e qualidade e, assim, fornecer benefícios 
reduzidos (p.ex., proteção contra enchentes ou produtividade do trabalhador). Isto pode levar a um risco 
mais elevado (p.ex., risco de enchente ou perda de parcela de mercado) ou à necessidade de gastos para 
substituir a função destes serviços dos capitais. 
A Tabela 7.1 apresenta alguns exemplos, específicos para o setor, de consequências associadas aos impactos 
de capital identificados no Passo 01 e no Passo 06. Estes impactos de capitais são apresentados em 
termos de suas consequências para a empresa e para a sociedade. A Tabela 7.2 apresenta alguns 
exemplos, também específicos para o setor, de consequências associadas a dependências de capital. Estas 
dependências são apresentadas em termos de suas consequências para a empresa. 
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Tabela 7.1 
Exemplos das consequências de impactos em capital 

 

Capital Categoria de 
impacto condutor 

Exemplo de mudanças em capitais 
resultantes do impacto condutor 

Exemplo de impactos relevantes, em pessoas e empresas, 
resultantes de diferentes impactos condutores 

Natural 

 

Uso de água Mudança na disponibilidade de água 
na mesma bacia hidrográfica 

Impacto na sociedade: Mudança na incidência de doenças 
infecciosas (ou seja, diarreia) devido à mudança na ingestão 
de água de baixa qualidade ou à falta de água para a higiene 
(DALY). Veja a definição de DALY no Quadrado 7.1. 
Impacto na sociedade: Mudanças na segurança alimentar 
devido a mudanças na disponibilidade de água para irrigação 
e atividades pesqueiras/aquacultura (DALY) 

 
Uso de ecossistema 
terrestre 

Mudança na perda potencial de 
espécies global/regional 

Impacto na sociedade: Mudança na provisão de serviços 
ecossistêmicos (USD) 

Emissões de GEE Mudança na temperatura média 
global e mudança nos números de 
espécies terrestres e marinhas  

Impacto na sociedade: 
Mudança na incidência de doenças e enchentes (DALY)  

Mudança na provisão de serviços ecossistêmicos (USD)  

Mudança na disponibilidade do estoque de peixes (toneladas) 
Uso de pesticidas e 
herbicidas 

Mudança na ingestão humana de 
substâncias químicas 
potencialmente nocivas em 
pesticidas 
Mudança no número de espécies 
(ou seja, polinizadores) 

Impacto na sociedade: 
Mudança na incidência de doenças (DALY) 
Mudança na provisão de serviços ecossistêmicos (USD) 

Uso de fertilizantes 

 
Mudança no número de espécies em 
ecossistemas aquáticos devido a 
mudanças no nível de nutrientes da 
água (eutrofização) 

Impacto na sociedade: Mudança na provisão de serviços 
ecossistêmicos (USD) 
Impacto em sua empresa: Despesa com fertilizantes não 
absorvidos (USD) 

Mudança no número de espécies 
marinhas devido a mudanças na 
concentração de nitrogênio em 
águas costeiras 

 Uso do solo Mudança no carbono orgânico do 
solo Impacto em sua empresa: Mudança na produção devido a 

mudança na capacidade de retenção de água pelo solo 
(toneladas)  

Resíduos sólidos 

 

Mudança no número de espécies 
afetadas pelo plástico descartado no 
ambiente marinho 

Impacto na sociedade: Mudança na provisão de serviços 
ecossistêmicos (USD) 

Mudança em capitais devido a 
emissões de gases do efeito estufa, 
uso da terra, consumo de água e 
emissões poluentes do ar, terra e 
água associadas ao descarte de 
resíduos sólidos (por tipo de resíduo) 
em aterros, por incineração, ou 
reciclagem 

Impacto na sociedade: Mudança na saúde humana e na provisão 
de serviços ecossistêmicos devido a emissões de gases do efeito 
estufa, uso da terra, consumo de água, e emissões poluentes do 
ar, terra e água associadas ao descarte de resíduos sólidos em 
aterros sanitários, por incineração ou reciclagem (DALY, USD) 

Condições 
do rebanho 

Mudança na frequência de 
infecções do gado 

Impacto em sua empresa: Mudança na produção do rebanho 
(toneladas) 

Humano  Conteúdo 
nutricional do 
alimento 

Mudança na ingestão diária de 
gorduras saturadas/açúcar/ 
carboidratos refinados 

Impacto na sociedade: Mudança na incidência de doenças, 
tais como doenças crônicas e agudas, especialmente 
doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer 
(DALY) 

Uso de 
substâncias 
nocivas para 
os 
consumidores 

Mudança na ingestão diária de 
antibióticos pela população 

Impacto na sociedade: 
Mudança na duração de doenças infecciosas (DALY) 
Mudança na quantidade de antibióticos consumidos para 
obtenção de resposta eficaz (USD) 
Impacto em sua empresa: 
Gastos com antibióticos usados em tratamentos preventivos 
(USD) R
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Capital Categoria de impacto 

condutor 
Exemplo de mudanças em capitais 
resultantes do impacto condutor 

Exemplo de impactos relevantes, em pessoas e empresas, 
resultantes de diferentes impactos condutores 

 
Práticas para ter 
alimento inócuos 

Mudança na ingestão diária de 
patógenos pela população 

Impacto na sociedade: Mudança na incidência de doenças 
(p.ex., diarreia, câncer) (DALY) 

Condições de 
saúde e 
segurança do 
empregado 

Mudança na ingestão diária de/ 
exposição dos trabalhadores ou 
seus familiares a produtos 
químicos desreguladores do 
sistema endócrino 

Impacto em sua empresa e na sociedade: 
Mudança no número e na gravidade de acidentes de 
trabalho e acidentes fatais (taxa de frequência de acidente 
de trabalho com tempo perdido e taxa de frequência de 
acidentes fatais) 

Mudança no nível de fadiga e 
estresse dos trabalhadores 

Salários e benefícios Mudança na ingestão calórica das 
famílias dos trabalhadores 

Impacto em sua empresa: 
Mudança na produtividade do trabalhador (USD) 

Condições de vida 
dos trabalhadores 

Mudança no risco de doenças 
ocupacionais e acidentes de 
trabalho devido a fadiga 

Impacto em sua empresa e na sociedade: 
Mudança no número de acidentes fatais/acidentes de 
trabalho devido a fadiga e estresse (DALY) 

Direitos trabalhistas Mudança no número de casos de 
trabalhos forçados denunciados 

Impacto em sua empresa: 
Mudança no valor da marca (USD) 

Direitos de gênero Mudança na motivação de mulheres 
funcionárias 

Impacto em sua empresa: Mudança na produtividade da força 
de trabalho devido à falta de motivação (USD) 

Social Segurança alimentar Mudança na ingestão calórica da 
população 

Impacto na sociedade: 
Mudança na produtividade de força de trabalho (USD) 
Mudança no potencial de desenvolvimento de gerações 
futuras (USD) 

Perda e desperdício 
de alimentos 

Mudança nos níveis globais de 
segurança alimentar 

Impacto na sociedade: 
Mudança na produtividade da força de trabalho (USD) 
Mudança em impactos de saúde (DALY) e fração de 
espécies potencialmente desaparecidas (PDF) devido à 
redução da geração de desperdício alimentar 

Integração da força 
de trabalho nas 
comunidades 

Mudança no número de 
trabalhadores migrantes com 
sentimento de exclusão 

Impacto em sua empresa: 
Mudança na taxa de rotatividade voluntária (%) 

Compartilhamento 
de benefícios com 
comunidades 
nativas 

Mudança no número de pessoas 
alcançadas através do engajamento 
da comunidade 

Impacto em sua empresa: 
Mudança na duração da licença para operação (anos) 
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Tabela 7.2 
Exemplos das consequências de dependências de capital 

 

Capital Categoria de 
dependência 

Exemplo de mudanças relevantes em capitais Exemplo de impactos relevantes, em 
pessoas e empresas, resultantes de 
dependências 

Natural Disponibilidade de 
água 

Devido a aumento na extração, baixa no aquífero 
local 

Residentes locais devem obedecer ao 
banimento de mangueiras e abrir 
processo contra a empresa (USD) 

Qualidade da água Agricultura intensiva a montante resulta em piora 
na turbidez da água 

Fazendas perdem produtividade por 
irrigar seu cultivo com água turva e 
contaminada (USD) 

Regulação do 
ambiente físico 

Desmatamento para abrir espaço para terras 
agrícolas resulta em maior desgaste do solo e 
eutrofização de rios 

A empresa deve arcar com custos 
jurídicos e penalidades devido a 
problemas de saúde causados a 
comunidades locais a jusante (USD) 

Hectares de habitats fornecendo filtragem da água Agricultores locais têm que pagar por 
água encanada, reduzindo lucros e renda 
(USD) 

Remoção de material colhido diminui a matéria 
orgânica no solo 

Solos precisam do apoio de fertilizante 
artificial para manter a produção, gerando 
gastos para fazendeiros e reforçando 
estruturas de poder de fornecedores de 
fertilizantes (USD) 

Mudança climática global torna a precipitação 
pluviométrica menos previsível 

Exportadores de produtos agrícolas 
movem o cultivo para geografias menos 
vulneráveis, removendo a disponibilidade 
de emprego em áreas vulneráveis pelo 
clima (número de postos de trabalho) 

Temperaturas mais elevadas e chuvas mais intensas 
resultam em enxames de gafanhotos mais 
frequentes e mais graves 

Regulação do 
ambiente 
biológico 

Uso de pesticida pela fazenda vizinha ou a 
mudança climática causam perda na polinização 
natural 

A empresa precisa importar 
polinizadores artificiais para sua 
fazenda, ano após ano, aumentando 
seus custos operacionais (USD) 

O comércio global aumentou a prevalência de 
cochonilha nas lavouras asiáticas de mandioca 

A produção de mandioca diminui e a 
empresa é forçada a reduzir suas margens 
para evitar perder cota de mercado (USD) 

Diminuição da diversidade genética devido à ampla 
hibridização de sementes 

Doenças causam quebras de safra 
devido à resiliência reduzida pela baixa 
diversidade genética das sementes 
(USD) 

Regulação de 
resíduos sólidos 
e emissões 

Redução no nível da água devido à mudança 
climática resulta em níveis mais elevados de 
concentração de poluentes em rios 

A empresa vê um aumento no custo do 
tratamento de água para irrigação (USD) 

Energia Esperado aumento na escassez de combustíveis 
fósseis nos próximos anos devido ao consumo 
global mais elevado do que a taxa de descoberta 
de novos reservatórios 

Aumento no preço de combustíveis 
fósseis (USD) 

Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALY) é uma das métricas existentes usadas para medir 
impactos na saúde. Um DALY equivale a um ano de “vida saudável” perdido. A soma de DALYs em uma 
população afetada por diferentes impactos condutores (ou seja, poluição do ar ou da água) mede a 
diferença entre o estado de saúde com e sem a ocorrência destes impactos condutores. Os DALYs para uma 
doença ou condição de saúde são calculados como a soma dos anos de vida perdidos (YLL) devido à 
mortalidade prematura na população e os anos perdidos por incapacidade (YLD) para as pessoas que vivem 
com a condição de saúde ou suas consequências. 

Quadrado 7.1  Anos de Vida Ajustados por Incapacidade 
 

R
ef

er
en

ce
s 

A
p

p
ly

 s
ta

ge
 

M
e

as
u

re
 a

n
d

 v
al

ue
 s

ta
ge

 
Sc

o
p

e 
st

ag
e 

Es
tá

gi
o 

d
a 

Es
tr

ut
u

ra
 

In
tr

o
d

u
çã

o 

 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

88 

 

 

 
 
 
 
 

 
Capital Categoria da 

dependência 
Exemplo de mudanças relevantes em capitais Exemplo de impactos relevantes, em 

pessoas e empresas, resultantes de 
dependências 

Humano Experiência Migração de jovens para cidades vizinhas resulta 
em menor disponibilidade de agricultores locais 
experientes para contratação 

A empresa sofre uma perda de experiência 
em sua força de trabalho, refletindo em 
maiores gastos em pesquisa e ensaios 
(USD) 

Redes locais de agricultores e seminários 
aumentam o compartilhamento de experiências 
com terceiros, enriquecendo o estoque de 
experiência total da região. 

Lucros da empresa aumentam devido ao 
aumento no nível de conhecimento da força 
de trabalho (USD) 

Competências e 
conhecimento 

Perda de biodiversidade (capital natural) ao longo 
das gerações significa perda do conhecimento do 
funcionamento do ecossistema 

A empresa utiliza soluções caras e 
artificiais para aumento na resiliência 
devido à perda do conhecimento da 
biodiversidade (USD) 

Com novas competências na força de 
trabalho, a empresa é capaz de explorar 
atividades de processamento de colheita 

A empresa pode expandir para atividades 
com maior valor agregado, vender a 
preços mais elevados, e pagar melhores 
salários (USD) 

Disponibilidade da 
força de trabalho 

Espera-se um declínio na disponibilidade da força 
de trabalho local devido à migração populacional de 
áreas rurais para áreas urbanas 

A empresa deve investir em tecnologia 
para reduzir a carga de trabalho do 
agricultor, e também criar programas 
regionais para atrair gerações mais novas 
de trabalhadores rurais e atender às suas 
necessidades (USD) 

Saúde da força de 
trabalho 

Expectativa de declínio nas tendências de 
subnutrição para a próxima década 

A empresa tem melhora na produtividade 
devido a mais altos níveis de nutrição da 
força de trabalho (USD) 

Depressão e estresse causam maior rotatividade do 
quadro de funcionários 

A empresa sofre perda de competências e 
conhecimento quando a força de trabalho 
se desliga por questões de saúde mental 
(USD) 

Social Redes sociais 
(cooperativas) 

A presença de cooperativas financeiras fornece 
recursos financeiros locais sustentáveis, 
aumentando o acesso ao crédito para que 
agricultores renovem maquinário e equipamentos 

Aumento na produção devido ao uso de 
equipamentos modernos (USD) 

Direitos de 
propriedade 

Tendência de aumento na qualidade do solo 
(capital natural) e, consequentemente, na 
produção para contratos de posse da terra com 
duração de 5 anos ou mais 

Aumento na produção devido a melhor 
preservação do solo, agricultores 
arrendatários têm aumento na receita 
(USD). Maior resiliência frente a choques 
climáticos (USD) 

Aumento nos protestos das comunidades locais 
quanto ao uso excessivo de organismos 
geneticamente valiosos, que resulta em 
insuficiência de recursos para a comunidade local 

Aumento nos gastos com segurança para a 
proteção das instalações da empresa e com 
processos judiciais abertos pela comunidade 
(USD) 

Aceitação social e 
confiança 

Falta de transparência leva à incapacidade de 
alcançar todas as partes relevantes, o que faz 
com que problemas menores ganhem escala e 
se tornem grandes conflitos 

Custo mais elevado de contratação 
devido à redução na capacidade da 
empresa de atrair e manter empregados 
(USD) 

Redução de oposição e protestos contra atividades 
comerciais e maior confiança entre as partes 
interessadas 

O valor da marca aumenta (USD) 

Lei e ordem Empresa de insumos agrícolas vende seus 
produtos para agências governamentais a preços 
mais elevados para repassar uma parcela dos 
lucros a agentes do governo 

A empresa vê uma queda no valor da 
marca quando o pagamento de propina 
vem a público (USD) 

Produzido Acessibilidade a 
infraestrutura e 
tecnologia 

Empresa inova em alinhamento com a cultura do 
país, de forma que todas as inovações tecnológicas 
e metodológicas possam ser usadas com facilidade 
na comunidade do entorno 

O valor da marca aumenta. A produção 
também aumenta devido à melhora no 
capital natural (USD) 
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7.2.2 Determinar a importância relativa de custos 
e/ou benefícios associados 

Para identificar os impactos e/ou dependências mais importantes — nos quais você deve concentrar seus 
esforços de valoração —você deve, primeiramente, reanalisar a importância relativa de cada custo e 
benefício associado do Passo 04 agora que você já tem mais informações dos Passos 05 e 06. Por 
exemplo, sua análise de materialidade pode ter identificado o uso da água como uma questão material. 
Contudo, pode ser que somente após completar os Passos 05 e 06 que você seja capaz de identificar as 
mudanças associadas em capitais e a faixa dos impactos resultantes em seu negócio e seus impactos 
na sociedade (p.ex., implicações para terras úmidas próximas e impactos recreacionais). 

Nota: Dependendo do escopo de sua análise, talvez seja necessário levar em conta a extensão dos 
impactos e/ou dependências tanto no momento presente quanto no futuro, a probabilidade de 
mudanças de mercado e/ou regulatórias, a área geográfica em que o impacto ocorre, e o horizonte 
temporal relevante à análise. 

 

7.2.3 Tipos de técnicas de valoração 

Valoração é o processo de determinar a importância, o valor ou a utilidade de algo em um contexto 
específico. É essencial compreender este contexto, que pode ser social ou ambiental e/ou econômico, 
porque, sem esta compreensão, não se pode estimar valores adequadamente nem interpretar 
resultados corretamente. Grande parte da informação contextual necessária é identificada nos Passos 
01 a 06, mas é importante revisá-la ao prosseguir. 

Um atalho comum para a valoração é a “transferência de valor.” Ela envolve o uso de resultados 
de análises prévias em vez de coletar dados primários para uma nova análise. 
Embora haja limitações significativas para a abordagem da transferência de valor, pois os resultados 
são frequentemente menos precisos ou têm menos credibilidade, análises que usam este atalho são 
comumente mais fáceis e mais rápidas de se produzir, explicando assim sua popularidade. O 
Quadrado 7.1 do Protocolo de Capital Natural traz maiores detalhes sobre abordagens de 
transferência de valor. 

Para cada custo e/ou benefício identificado, você precisará selecionar uma técnica de valoração adequada 
de acordo com sua escolha de analisar valores em termos qualitativos, quantitativos ou monetários. 

 
• Técnicas de Valoração qualitativa são usadas para informar a escala potencial de custos e/ou benefícios 

expressos por meio de termos qualitativos, não numéricos (p.ex., aumento em impactos na saúde 
devido ao uso de fertilizantes, diminuição no valor da marca devido a escândalos de corrupção). 
Dependem de dados e informações que podem ter uma natureza descritiva e/ou carregam percepções 
mais subjetivas de mudanças. A valoração qualitativa é normalmente implementada através de 
pesquisas com questionários, abordagens deliberativas ou pareceres de especialistas, e pode ser útil 
para a identificação preliminar de impactos e/ou dependências, podendo ainda por vezes ser a única 
abordagem possível devido à natureza da análise e/ou dados disponíveis. A valoração qualitativa pode 
expressar valor relativo usando termos como elevado, médio ou baixo, ou opções de classificação 
usando categorias definidas. O processo do desenvolvimento de escalas como parte de uma abordagem 
de valoração relativa é tão importante quanto e pode até alcançar a mesma complexidade da escolha de 
métricas de medição (WBCSD 2016b). A valoração qualitativa também pode assumir a forma de 
histórias, histórico de casos, citações selecionadas, ou a expressão de respostas emocionais a mudanças 
de capitais. 
 
Técnicas de Valoração quantitativa concentram-se em dados numéricos usados como indicadores para 
estes custos e/ou benefícios (p.ex., taxa de redução nas reservas de peixes em um rio local, aumento no 
percentual de pessoas com subnutrição). Tais técnicas são usadas para expressar o valor de impactos 
e/ou dependências em termos numéricos, não monetários. Difere da medição quantitativa pelo fato de a 
valoração quantitativa se referir à importância, valor ou utilidade do impacto e/ou dependência, levando 
em conta o contexto e, idealmente, incluindo as partes interessadas afetadas. Assim, por exemplo, uma 
empresa que cria 1.000 postos de trabalho em uma região com 15% de desemprego pode causar um 
impacto de maior valor para as partes interessadas do que uma empresa que crie 2.000 postos de 
trabalho em uma outra região com taxa de desemprego de 5%. Valorações quantitativas normalmente 
necessitam de medições quantitativas como insumo (p.ex., o número de postos de trabalho criados); 
estas medições quantitativas também são um pré-requisito para a valoração monetária. 
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• Técnicas de Valoração monetária traduzem estimativas quantitativas de custos e/ou benefícios 
em uma moeda única. Estas técnicas são usadas para determinar o valor de impactos e/ou 
dependências em uma unidade comum de medida, tal como dólares americanos, euros etc., para 
facilitar a comparação com valores financeiros (p.ex., custos empresariais ou renda). A melhor 
aplicação da valoração monetária (se houver disponibilidade de informações suficiente) é fornecer 
informações sobre o valor marginal/custos ou benefícios líquidos de uma intervenção que altere a 
qualidade e/ou quantidade de capitais naturais, humanos e sociais, tanto em um momento 
pontual quanto ao longo de um determinado período. A valoração monetária também pode ser 
útil para analisar a distribuição dos custos e benefícios entre diferentes partes interessadas, ou o 
rácio custo-benefício de diferentes intervenções. A maior parte das técnicas de valoração 
monetária objetiva medir mudanças no bem-estar (ver Anexo B do Protocolo de Capital Natural 
para maiores detalhes sobre estas técnicas de valoração). A valoração monetária de impactos de 
capital e/ou dependências pode demandar o emprego de técnicas estatísticas que justificam sua 
realização por especialistas qualificados. 

 

Para uma discussão mais detalhada das vantagens e desvantagens de cada tipo de valoração, ver 
Tabela 7.3 do Protocolo de Capital Natural. 

Públicos diferentes terão necessidades e preferências distintas quanto às informações que 
utilizarão para a tomada de decisões, inclusive preferências quanto a valoração qualitativa, 
quantitativa ou monetária: 

 
• Uma análise voltada para partes interessadas externas, tais como comunidades locais, pode concentrar-

se em técnicas de valoração qualitativas e quantitativas que sejam transparentes e que possam ser 
facilmente compreendidas por quem não é especialista, tais como número total de acidentes de 
trabalho evitados ou mudança na resistência a antibióticos. 

• Se o governo fizer parte do público-alvo, poderá ter interesse na valoração monetária de impactos de 
capitais. Algumas formas de valoração monetária podem refletir as preferências e prioridades de 
cidadãos ou identificar oportunidades de redução de custos para o governo como resultado de 
melhoria no bem-estar ou maior eficiência na utilização de recursos. Alguns exemplos incluem: a 
contribuição direta de uma empresa para a redução de perdas e desperdício de alimentos; economia 
para o governo em gastos com a saúde como resultado de melhorias em medidas de segurança; e 
mudança no bem-estar em comunidades em consequência da redução dos níveis de poluição da 
empresa. 

• Partes interessadas internas podem ter maior interesse no desempenho de metas quantitativas ou 
indicadores-chave de desempenho (KPIs) dos impactos relacionados os orçamentos departamentais.
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7.2.4 Selecionar técnicas apropriadas de valoração 

A escolha da técnica de valoração depende dos impactos condutores ou dependências que se deseja 
analisar, da perspectiva de valor escolhida (ou seja, de negócios, social ou ambas), do objetivo final da 
análise e do tempo e recursos disponíveis. 
Pode haver diferentes vantagens no uso de diferentes técnicas de valoração em termos de precisão 
relativa, tempo e custo e utilidade para o uso pretendido. Todos os métodos de valoração apresentam 
vantagens e desvantagens (TEEB 2010) e, de maneira geral, é recomendada, quando possível, uma 
abordagem sequencial e pragmática na identificação e estimativa de custos e/ou benefícios de 
maneira qualitativa, seguida de quantificação e monetização (TEEB 2011). Na valoração, uma limitação 
relevante pode ser a incerteza quanto a potenciais custos ou benefícios futuros, especialmente na 
proximidade de patamares críticos e mudanças potencialmente irreversíveis. Uma abordagem 
cautelosa é aconselhável em certos contextos. 

Vários fatores terão influência sobre quais técnicas de valoração serão as melhores para sua análise. 
Além de identificar quais técnicas são mais adequadas para o escopo escolhido, deve-se levar em conta a 
disponibilidade de dados, restrições orçamentárias e de tempo, o nível do engajamento desejado de 
partes interessadas e o nível de precisão necessário para seu objetivo. Técnicas de valoração qualitativa, 
por exemplo, são boas para levantar detalhes contextuais e valores intangíveis, mas não apresentam 
precisão numérica, medidas de variação em uma amostra, nem resultados que possam ser facilmente 
comparados a custos e benefícios financeiros. 

A Tabela 7.1 do Protocolo de Capital Natural (p. 84-85) resume estes fatores e irá auxiliar na seleção da(s) 
técnica(s) adequada(s) às suas necessidades. No caso de não existirem dados adequados e/ou você não 
tiver tempo ou recursos para a realização de pesquisa primária, a abordagem mais eficiente em termos 
de custo-benefício é usar transferência de valor, o que é bastante utilizado como ponto de partida. 
Na aplicação dos resultados, é importante ter em mente que a transferência de valor não é tão confiável 
quanto uma valoração primária. A Tabela 7.1 do Protocolo de Capital Natural também apresenta uma 
classificação indicativa de tempo e orçamento em uma escala com três pontos. 

A Tabela 7.3 traz exemplos de técnicas para valorar as consequências dos impactos sobre capitais 
naturais, humanos e sociais identificados na Tabela 7.1. Você pode usar a técnica de valoração de 
mercado para valorar as consequências das dependências identificadas na Tabela 7.2. 
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Tabela 7.3 
Exemplos de técnicas de valoração das consequências de impactos 

 

Capital Categoria de impacto 
condutor 

Exemplo de impactos relevantes 
sobre pessoas e sociedade 

Exemplo de técnicas de 
valoração quantitativa 

Exemplo de abordagem de 
valoração monetária 

Natural Uso da água Mudança na incidência de doenças 
infecciosas (ou seja, diarreia) devido 
à mudança na ingestão de água de 
baixa qualidade ou à falta de água 
para a higiene (DALY) 

Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida que 
medem mudanças na 
incidência de casos por metro 
cúbico de água consumida 
 

Valoração dos DALYs (ver 
Quadrado 7.5) 

  
Mudança na segurança 
alimentar devido a mudanças na 
disponibilidade de água para 
irrigação e atividades pesqueiras 
e de aquacultura 

  

 
Uso de ecossistema 
terrestre 

Mudança no fornecimento de serviços 
ecossistêmicos (USD) 

Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida 

Valoração da PDF 
(ver Quadrado 7.3) 

 
Emissões de GEEs Mudança no fornecimento de serviços 

ecossistêmicos (USD) 
Modelos de Análise Integrada 
(IAMs) 

Custo Social do Carbono (ver 
Quadrado 7.4) 

  
Mudança no fornecimento de serviços 
ecossistêmicos (USD) 

  

  
Mudança na disponibilidade de 
reservas de peixe (ton) 

  

 
Uso de pesticidas e 
herbicidas 

Mudança na incidência de doenças 
(DALY) 

Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida 

Valoração dos 
DALYs (ver 
Quadrado 7.2) 

  
Mudança no fornecimento de serviços 
ecossistêmicos (USD) 

Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida 

Valoração da PDF 
(ver Quadrado 7.3) 

 
Uso de fertilizantes Mudança no fornecimento de serviços 

ecossistêmicos (USD) 
Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida 

Valoração da PDF 
(ver Quadrado 7.3) 

  
Despesas com fertilizantes não-
absorvidos (USD) 

Estudos ou medições diretas Valoração de mercado 

 
Uso do solo Mudança na produção (toneladas) Modelagem biofísica Valoração de mercado 

 
Resíduos Sólidos Mudança no fornecimento de serviços 

ecossistêmicos (USD) 

 
Valoração de contingência 
(ou transferência de valores) 
para analisar o valor de 
existência de espécies 
marinhas 

  
Mudança na saúde humana e no 
fornecimento de serviços 
ecossistêmicos devido a emissões de 
gases de efeito estufa, uso da terra, 
consumo de água emissões de 
poluentes na atmosfera, solo e água, 
por meio do descarte em aterros 
sanitários, incineração ou reciclagem 
(DALY, USD) 

Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida 

Valoração dos DALYs (ver 
Quadrado 7.2) 

Valoração da PDF (ver 
Quadrado 7.3) 

Custo Social do Carbono (ver 
Quadrado 7.4) 

 
Condição do rebanho Mudança na produção de 

rebanhos (toneladas) 
Estudos epidemiológicos do 
rebanho 

Valoração de mercado 

 

Humano 

Conteúdo nutricional 
de alimentos 

Mudança na incidência de doenças tais 
como doenças crônicas e agudas, 
sobretudo doenças cardiovasculares, 
diabetes, e alguns tipos de câncer 
(DALY) 
 

Abordagem de estudos 
nutricionais e modelagens 

Valoração dos DALYs (ver 
Quadrado 7.2) 

 
Uso de 
substâncias 
nocivas para os 
consumidores 

Mudança na duração de doenças 
infecciosas (DALY) 

Estudos toxicológicos/ 
modelagem 

Valoração dos 
DALYs (ver 
Quadrado 7.5) 

   

  Mudança na quantidade consumida 
de antibióticos para alcançar 
resposta efetiva (g) 

Estudos toxicológicos/ 
abordagens de modelagem 

Valoração de mercado 

  
Gastos com antibióticos usados em 
tratamentos preventivos (USD) 

Estudos toxicológicos/ 
abordagens de modelagem 

Valoração de mercado 
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Capital Categoria de impacto 

condutor 
Exemplo de impactos relevantes 
sobre pessoas e sociedade 

Exemplo de técnicas de 
valoração quantitativa 

Exemplo de abordagem de 
valoração monetária 

 Práticas para ter 
alimentos inócuos 

Mudança na incidência de doenças 
(p.ex. diarreia, câncer) (DALY) 

Estudos toxicológicos/ 
abordagens de modelagem 

Valoração do DALY (ver 
Quadrado 7.2) 

    

Saúde dos 
empregados e 
condições de 
segurança 

Mudança nos acidentes de trabalho 
letais/ acidentes resultantes de fadiga 
e estresse (taxa de frequência de 
acidentes com tempo trabalho perdido 
e taxa de frequência de acidentes 
letais) 

Abordagens de medições 
diretas ou estudos/modelos 
(ver Quadrado 7.6) 

Valoração monetária dos 
custos de saúde, perda de 
produtividade/receita e perda 
de qualidade de vida (ver 
Quadrado 7.5) 

Salários e benefícios Mudança na produtividade do 
trabalhador (USD) 

Estudo/ abordagens de 
modelagem 

Preços de mercado 

Condições de vida dos 
trabalhadores 

Mudança nos acidentes de trabalho 
letais/ acidentes resultantes de fadiga 
e estresse (DALY) 

Estudo/ abordagens de 
modelagem 

Valoração do DALY (ver 
Quadrado 7.2) 

Direitos trabalhistas Mudança no valor da marca (USD) Abordagens de medição direta Valoração de mercado 

Direitos de gênero Mudança na produtividade da 
força de trabalho por falta de 
motivação (USD) 

Abordagens de medição direta Valoração de mercado 

Social Segurança alimentar Mudança na produtividade da 
força de trabalho (USD) 

Estudo/ abordagens de 
modelagem 

Valoração de mercado 

  Mudança no desenvolvimento 
potencial das gerações futuras 
(USD) 

  

 Perdas e desperdícios 
de alimentos 

Mudança na produtividade da 
força de trabalho (USD) 

Estudo/ abordagens de 
modelagem 

Valoração de mercado 

 Mudança nos impactos à saúde 
(DALY) e fração de espécies 
potencialmente desaparecidas 
(PDF) devido à redução de 
geração de resíduos alimentares  

Fatores de caracterização do 
Impacto do Ciclo de Vida 

Valoração dos 
DALYs (ver 
Quadrado 7.2) 

Valoração da PDF 
(ver Quadrado 
7.3) 

 Integração da força de 
trabalho nas 
comunidades 

Mudança na taxa de rotatividade 
voluntária de funcionários (%) 

Estudos ou medições diretas Valoração de mercado 
(custos de contratação 
e/ou adaptação) 

 Compartilhamento de 
benefícios com 
comunidades nativas 

Mudança na duração da licença para 
operar (anos) 

Medição direta Valoração de mercado 
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Em vários estudos sobre o setor de alimentos, os DALYs perdidos foram valorizados com base em 
estimativas globais do valor de um ano de vida. Ao utilizar valores medianos globais, desafios éticos 
associados à atribuição de um valor mais elevado em países de alta renda em comparação com países 
de baixa renda podem ser evitados. Alternativamente, as estimativas globais podem ser adaptadas por 
país usando níveis de renda e elasticidade de renda. Consulte os estudos de caso TEEBAgriFood por 
Raynaud et al. 2016, Bogdanski et al. 2017 e Balthussen et al., 2017. 

Quadrado 7.2 Valoração dos Anos de Vida (Perdidos) Ajustados por Incapacidade (DALY)  

 

Em diversos estudos sobre o setor de alimentos, o valor monetário das mudanças na prestação de 
serviços ecossistêmicos foi analisada por meio da medição de como mudanças na riqueza de espécies 
pode resultar em mudanças na função do ecossistema e, consequentemente, no valor dos serviços 
ecossistêmicos. 

Estes estudos se concentraram em estabelecer uma relação entre a PDF e a medição da função 
ecossistêmica (como a produtividade primária líquida) de determinados tipos de  ecossistema para 
em seguida valorar as consequentes mudanças nos serviços ecossistêmicos providenciados por  
cada tipo de ecossistema. 
 Ver os estudos de Raynaud et al. 2016, Bogdanksi et al. 2017 e Balthussen et al. 2017. 
 

Quadrado 7.3 Valoração da Fração de Espécies Potencialmente Desaparecidas (PDF)  

 



 TEEB PARA AGRICULTURA E ALIMENTOS: GUIA OPERACIONAL PARA NEGÓCIOS RELATÓRIO 
PRELIMINAR PARA CONSULTA AGOSTO 2020  

 

 
 
 

 

 
 

Quando estiver empregando uma combinação de técnicas e/ou medindo diferentes perspectivas de 
valor, você deve se certificar de que os valores são consistentes entre si–sobretudo se forem 
utilizados para comparação direta ou geração de valores agregados. Por exemplo, ao considerar  
valores monetários associados ao oferecimento de um curso de treinamento, é possível medir em 
termos monetários tanto o custo dos recursos empregados por uma empresa para oferecer o curso 
quanto o benefício de bem-estar de um indivíduo a partir do adicional de renda esperado como 
resultado de ter seguido o treinamento. O primeiro valor representa o valor do Impacto condutor para 
o negócio, enquanto que o segundo valore representa o valor gerado pelo impacto. Assim, eles 
representam estágios diferentes do percurso do impacto e devem ser compactados com cautela. 
Apenas valores que representam um mesmo nível do percurso de impacto e usam técnicas de valoração 
comparáveis podem ser agregadas de maneira simplificada em um número total agregado–proceda com 
cautela ao comparar e agregar números em circunstâncias diferentes desta. 
A distribuição dos valores entre as partes interessadas também merece atenção. 

Nível de rigor e granularidade: Determine o nível adequado de rigor a ser aplicado. Alguns negócios 
podem decidir que estimativas relativamente amplas são adequadas para informar decisões cruciais e 
resistirão as criticas de partes interessadas internas e externas. 

Outras empresas podem escolher técnicas com níveis mais elevados de precisão e credibilidade, 
porém que demandem mais tempo e trabalho. Não importando a escolha realizada, é aconselhável 
ser transparente quanto ao nível de incerteza dos resultados. Para este fim, você pode realizar uma 
análise de sensibilidade (Passo 08) para investigar os efeitos de mudanças em parâmetros ou 
premissas nos resultados obtidos.

As emissões de gases de efeito estufa (GEEs) podem ser valorada em termos monetários usando a 
estimativa do custo social do carbono (CSC). O custo social do carbono é o preço estimado dos impactos 
de um aumento adicional das emissões de GEE para um determinado ano e reflete o custo global dos 
danos causados por emissões de GEEs ao longo de seu ciclo de vida na atmosfera. Modelos de Análise 
Integrada (IAMs) são empregados para traduzir cenários de crescimento econômico e populacional, e as 
emissões de GEEs resultantes, em mudanças na composição atmosférica e na temperatura média global. 

Estas estimativas são fornecidas pelo Grupo de Trabalho Inter-agências para o Custo Social do Carbono 
(IWGSCC 2013). 

Outras alternativas são: (i) os preços de mercado aferidos em sistemas de comércio de emissões (SCEs) 
e (ii) estimativas do custo marginal de redução de emissões de GEE. 

Quadrado 7.4 Custo Social do Carbono (CSC) 

) 

A medição dos acidentes graves e fatais no local de trabalho podem ser conduzidos por meio de: 

Medição direta de lesões e fatalidades no ambiente de trabalho. Estimativa do tempo de recuperação 
devido a acidentes de trabalho e/ou anos de vida perdidos por fatalidade no trabalho (podendo ser 
calculados, por exemplo, a partir de estimativas da idade média da força de trabalho e da esperança média 
de vida dos indivíduos de um país). 

Estudo/ abordagens de modelagem. Por exemplo, alguns estudos investigam o potencial aumento de 
doenças e lesões em função de horas extras trabalhadas (p.ex., Dembe et al. 2005) ou o risco de sofrer 
um AVC em função de horas extras trabalhadas (p.ex., Kivimäki et al. 2015). 

Para a valoração monetária de lesões e acidentes fatais de trabalho, diversos estudos sobre os 
impactos socioeconômicos em diferentes setores (inclusive o Trucost 2019) levam em consideração 
três componentes: 

Custos de cuidados de saúde. Isto pode ser realizado por meio dos custos de referência de tratamentos 
adotados pelos sistemas nacionais de saúde. 

Perdas de produtividade/ renda durante tempo de recuperação ou de afastamento do trabalho. 

Perda de qualidade de vida devido a lesão e recuperação. Os Pesos de deficiência (Organização Mundial 
da Saúde 2017) representam a gravidade de uma doença em uma escala que vai de 0 para uma saúde 
perfeita até 1 representando morte. O peso de deficiência de uma doença pode ser interpretado como 
a fração de um ano de saúde plena que é perdido, ou o número de DALYs perdido por ano devido a 
doença ou acidente de trabalho.  DALYs podem ser valorados usando a abordagem de valoração de 
DALY descrita acima. 

Quadrado 7.5 Medição e valoração de acidentes graves e fatais de trabalho 
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Técnicas de valoração dos impactos sobre os capitais natural, humano e social podem ser utilizados para 
analisar o valor de mudanças incrementais ou marginais em estoques ou fluxos de capital, sendo de 
grande relevância para a maior parte de aplicações de negócios. As mesmas técnicas podem sem 
empregadas para avaliar o valor total (agregado) de estoques de capital, embora isto seja raramente 
necessário e possa demandar uma análise mais aprofundada. O Quadrado 7.3 do Protocolo de Capital 
Natural oferece uma síntese da valoração de estoques de capital natural por meio de análises qualitativas, 
quantitativas ou monetárias, e apresenta alguns dos desafios associados às premissas necessárias para 
determinar alguns destes valores. Para orientações mais detalhadas acerca da aplicação de cada uma das 
técnicas de valoração para análises de capital natural, consulte o Anexo B do Protocolo de Capital Natural. 

Observação: O parecer de especialistas pode ser de auxílio nesta atividade em vista da ampla gama de 
fatores que influenciam a viabilidade e adequação do uso destas diversas técnicas. 

A disposição a pagar por um bem ou serviço (medida por diferentes técnicas de valoração) e o seu preço 
de mercado são conceitos distintos entre si. A disposição a pagar mede o valor máximo que alguém está 
disposto a pagar por um bem ou serviço. Este valor é determinado pelos gostos e preferências de um 
indivíduo, e limitado por sua renda (a saber, sua habilidade de pagar). Já o preço de mercado representa 
o valor pago de fato por um bem ou serviço. Seu valor é determinado por fatores de mercado e 
institucionais (p.ex., estrutura de mercado e concorrência, intervenções regulatórias e aspectos como 
direitos de propriedade). A compreensão da diferença entre a disposição a pagar e o preço de mercado 
pode ajudar a esclarecer o valor de seus impactos na sociedade. 

Uma questão crucial em todo exercício de valoração monetária é evitar a dupla contagem. Isto pode 
ocorrer, por exemplo, quando custos e/ou benefícios intermediários são contabilizados, ao invés de se 
limitar apenas aos custos e/ou benefícios finais. Por exemplo, o valor dos pneus está incluído no preço 
final de um carro. Assim, o registro do preço dos pneus e do carro em uma demonstração contábil  
é um bom exemplo de dupla contagem. Vale observar que o uso de sistemas de classificação de serviços 
ecossistêmicos recentemente atualizados tais como a Classificação Internacional Comum dos Serviços 
Ecossistêmicos (EEA CICES 2016) e o Sistema de Classificação de Bens e Serviços Ecossistêmicos Finais (FEGS 
2012) podem contribuir para evitar a dupla contagem. 

Observação: Revisite suas questões de planejamento elaboradas no Passo 03, uma vez que isto pode 
influenciar qual técnica de valoração é a mais apropriada
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Quando a valoração de capital se refere unicamente a custos ou benefícios privados de um negócio, é 
apropriado utilizar a taxa de desconto normalmente aplicada na empresa para expressar futuros custos 
ou benefícios da empresa em termo de valor presente (a saber, a taxa mínima de retorno utilizada para 
avaliação de projetos, ou o custo médio ponderado de capital da empresa–CMPC, ou WACC, em inglês). 

No entanto, raramente as decisões relacionadas a capitais engendram consequências de caráter 
exclusivamente privado, atribuíveis somente ao tomador de decisão. É muito mais provável que o 
exercício de valoração deva considerar custos ou benefícios incorridos por terceiros (denominados 
impactos sociais). 

Quando há presença de futuros custos ou benefícios à sociedade, é apropriada a aplicação de uma 
taxa de desconto que reflita o equilíbrio das preferências (de todas as partes interessadas 
impactadas) entre o consumo presente em relação ao consumo no futuro–o que se denomina de 
taxa social de desconto (SDR em inglês). 

As taxas de desconto sociais podem variar, mas são quase sempre mais baixas do que as tradicionais 
taxas de desconto de finanças, sobretudo por tentarem refletir o bem-estar tanto das gerações futuras 
quanto o das gerações de hoje. Isto pode ser especialmente importante no contexto do capital natural 
que, ao contrário da maior parte das outras formas de capital, continua a gerar benefícios 
indefinidamente se bem manejado. 

As taxas de desconto social tipicamente se situam numa faixa de 2 a 5%, mas em alguns contextos taxas 
de desconto mais elevadas, mais baixas ou até negativas podem ser aplicadas. Uma abordagem comum 
para solucionar eventuais debates acerca da taxa de desconto mais adequada é efetuar o teste de 
sensibilidade dos resultados e conclusões adotando diversas taxas de desconto diferentes. 

Uma discussão detalhada sobre desconto de valores futuros no contexto da biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos aparece no Capítulo 6 do relatório TEEB “Fundamentos Ecológicos e Econômicos” (TEEB 
2010). 

Quadrado 7.6 Taxa de desconto na valoração de capitais 
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7.2.5 Realize ou encomende a valoração 
Você agora já deve ser capaz de realizar ou encomendar o serviço de valoração relevante para sua 
análise escolhida. 

Observação: Visto que extenso treinamento e experiência prática são geralmente necessários para 
aplicar técnicas de valoração com confiança, este Guia não fornece detalhes acerca da aplicação e 
execução de tais técnicas. 

 

7.3 Produtos 

O produto deste passo deve incluir: 
 

• Uma valoração completa (seja ela qualitativa, quantitativa ou monetária) dos custos e benefícios. 

• Documentação das principais premissas, fontes de dados, limitações, métodos utilizados e valores 
obtidos. 

 
O Passo 07 deste Guia forneceu orientação suplementar para auxiliar na definição das consequências dos 
impactos e dependências dos capitais natural, social e humano.  As Tabelas 7.4, 7.5 e 7.6 ilustram a 
realização deste Passo para cada um dos exemplos setoriais hipotéticos, inclusive a realização de todas as 
ações necessárias a este Passo. Todos os valores fornecidos nas tabelas são apenas para fim de 
exemplificação. 

 

Tabela 7.4 
Exemplo hipotético: Blossom Foods 

 
Aplicação de negócio pretendida: Comparação entre opções  

Opção 1: Processo de suprimentos responsável  

Opção 2: Linha de base mínima. Cada opção apresenta os mesmos três impactos materiais, cujos valores podem ser comparados. 

 Impacto condutor/ 
dependência 
específica 

Consequências dos 
impactos/dependências 

Técnica de 
Valoração 

Valor 

Impactos Água limpa e fornecimento de 
saneamento para comunidade 
local 

Ano de vida ajustado por 
deficiência devido à redução 
de casos de diarreia resultante 
de programa de saneamento 

Transferência de valor de 
estudos anteriores 

USD 70/kg de 
mercadoria 

Desmatamento realizado por 
organizações externas 

Impactos do aquecimento 
global 

Custo social do carbono USD 45/kg de 
mercadoria 

Dependência Demanda de consumidores 
por mercadoria de suprimento 
responsável 

Aumento de vendas por 
causa de maior demanda  
esperada por mercadoria 
responsável 

Valoração de mercado USD 0,6 
bilhão em 
receitas 

Blossom Foods 

 



 TEEB PARA AGRICULTURA E ALIMENTOS: GUIA OPERACIONAL PARA NEGÓCIOS RELATÓRIO 
PRELIMINAR PARA CONSULTA AGOSTO 2020  
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Tabela 7.5 
Exemplos hipotéticos: VitaCrisp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 7.6 
Exemplo hipotético: Evolve Crops 

 

Evolve Crops 

Aplicação de negócio pretendida: Valor estimado total e/ou impacto líquido  

Impacto/dependência específica   Consequências dos impactos/ dependências
 Técnica de valoração Valor por produto  
 . 

Impactos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dependência 

Uso do solo Mudança na safra devido à 
mudança na capacidade de 
retenção de água do solo 
(tonelada) 

Modelagem biofísica e 
valoração de mercado 

USD $2 

por tonelada 

Emissões de GEEs Mudança na incidência de 
doenças e enchentes (DALY) 

Mudança no fornecimento de 
serviços ecossistêmicos (USD) 

Mudança na disponibilidade 
de reservas de peixe 
(tonelada) 

Custo social do carbono USD $6 

por tonelada 

Uso de energia Aumento na conta de energia Valoração de mercado USD $12 

por tonelada 

Uso da água Aumento na conta de água Valoração de mercado USD $8 

por tonelada 

Expertise/conhecimento Aumento da produtividade Valoração de mercado USD $4 

por tonelada 

 

Impacto  

Impacto/dependência 
específica 
 

Aplicação de negócio pretendida: opções comparativas 

Opção 1: Super Aveia  vs Opção 2: Trigo  

VitaCrisp 
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Evolve Crops 

USD 0,8 

por kg 

Custo social do carbono Mudança na incidência de 
doenças e enchentes (DALY) 

Mudança no fornecimento de 
serviços ecossistêmicos (USD) 

Mudança na disponibilidade de 
reservas de peixe (toneladas) 

 

Emissões de carbono 

USD 1,5 

por kg 

Modelos de Análise do Ciclo de 
Vida (ACV) e valoração do 
DALY 

Mudança na incidência de 
doenças (DALY) 

Impactos na saúde humana 

Valor por 
produto 

Consequências dos impactos/        Técnica de valoração 
dependências  
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O que é o Estágio de Aplicação? 
O Estágio de Aplicação da Guia resume o processo de análise dos capitais, ajudando a interpretar e 
aplicar os resultados em sua empresa. Da mesma forma, também incentiva a considerar como se pode 
otimizar o valor desta análise ou de análise futuras. 

O Estágio de Aplicação abrange duas etapas interligadas: 
 

Passo  Perguntas que cada passo irá responder Ações 

08 Interpretar e testar 
resultados  

Como é possível interpretar, validar e 
verificar seu processo de análise e 
resultados?  

8.2.1 Testar as principais hipóteses   

8.2.2. Identificar quem é afetado 

8.2.3 Comparar resultados  

8.2.4 Validar e verificar o processo de análise e 
resultados  

8.2.5 Rever os pontos fortes e fracos da 
análise  

09 Agir  Como aplicar seus resultados e integrar os 
capitais nos processos existentes?  

9.2.1 Aplicar e agir sobre os resultados   

9.2.2 Comunicar internamente e externamente  

9.2.3 Tornar a análise de capitais parte de sua 
maneira de fazer negócios  

Observações adicionais: 

Empresas que operam no setor de alimentos devem se ocupar de todas as ações relacionadas a cada Passo no Estágio de Aplicação. O 
Guia oferece exemplos práticos de como o pensamento de capitais pode ser incorporado às tomadas de decisão nas empresas. 

ESTÁGIO DE APLICAÇÃO 
E DEPOIS? 
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Interpretar e testar os 
resultados 

 

8.1 Introdução 
 

O Passo 08 irá ajudá-lo a interpretar e testar os resultados dos Passos anteriores, incluindo a 
validação e a verificação formal. 

A pergunta maior do Passo 08 pode ser subdividida em perguntas menores, a seguir: 

• O que significam meus resultados? Este Passo fornece orientação prática sobre como interpretar 
os resultados de sua análise.  

• Quanto são confiáveis o processo de análise e os resultados? Nisto se inclui a orientação de como 
validar o processo de análise em si, bem como testar se suas hipóteses estão corretas e 
determinar o grau de confiança em seus resultados.  

• A documentação disponível oferece uma representação abrangente e precisa do processo de análise e 
dos resultados? Isto inclui considerar a necessidade de realizar uma verificação externa. 

• A análise valeu a pena? Antes de explorar as possíveis ações que poderá empreender como 
resultado da sua análise, considere o valor da análise que acaba de completar. 

8.2 Ações  

A fim de interpretar e usar os resultados de sua análise com confiança, será preciso realizar as seguintes 
ações: 

8.2.1 Testar as principais hipóteses 

8.2.2 Identificar quem é afetado 

8.2.3 Comparar resultados 

8.2.4 Validar e verificar o processo de análise e os resultados 

8.2.5 Revisar os pontos fortes e fracos da análise 

8.2.1 Testar as principais hipóteses 

Sempre haverá um grau de estimativa e aproximação em qualquer análise de capitais. Por isso você 
deve evitar muita precisão e, ao invés disto, apresentar os números em faixas ou arredondá-los, 
documentando a decisão de fazê-lo. Para entender o grau de confiança que você pode ter nos seus 
resultados, será preciso fazer uma análise de sensibilidade. Isto envolve testar o quanto as mudanças 
na hipótese ou nas principais variáveis afetam os resultados da análise (ver Tabela 8.1). A análise de 
sensibilidade pode envolver modelagens por simulação para identificar patamares críticos, onde 
pequenas alterações no valor das hipóteses irão acarretar grandes mudanças nos resultados da análise. 
Por outro lado, pode ser o simples relato de uma faixa de valores potenciais de um determinado 
impacto ou dependência. Se foi usada transferência de valores na análise, é essencial conduzir uma 
análise de sensibilidade para identificar se os valores usados são relevantes para a sua situação.  
 
A possibilidade de valorar custos ou benefícios a mais ou a menos existe em qualquer exercício de 
valoração. No caso da valoração de capital natural, humano e social, a probabilidade de erros significantes 
de valoração pode ser grandemente reduzida ao envolver especialistas relevantes, usar métodos 
reconhecidos e seguir a orientação das boas práticas desenvolvidas e testadas durante muitos anos. 
Geralmente, é preferível seguir a hipótese mais razoável ao invés de errar com hipóteses de melhor ou 
pior cenário. Onde houver proximidade a um limiar ou o potencial de consequências graves, é preferível 
adotar uma abordagem cautelosa na valoração. 
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Esta seção oferece orientação adicional para responder a seguinte 
pergunta: 

Como você pode interpretar, validar e verificar seu processo de análise 
e resultados? 
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Tabela 8.1 
Exemplos de hipóteses a testar em uma análise de sensibilidade  

 

Há diferentes métodos para realizar uma análise de sensibilidade, muitos deles requerem conhecimento 
de estatística. Todos os métodos são concebidos para ajudá-lo a entender o grau de confiança que poderá 
ter em seus resultados, sem insistir muito na precisão.  

Como ponto de partida, você poderá aplicar um dos modelos mais comumente empregados, uma 
análise de sensibilidade “um de cada vez” ou “um fator a cada vez”. Como o próprio nome sugere, isto 
envolve mudar um fator de cada vez (hipótese ou variável) para verificar o efeito que produz. O 
resultado desta análise:  

 
• Fornece uma série de estimativas, não apenas um simples número, que podem refletir vários graus 

de confiabilidade.  

• Pode ajudar a identificar “valores de virada”. Estes são valores que um determinado parâmetro ou fator 
precisa atingir para mudar ou reverter um resultado, como, por exemplo, ao alterar a classificação de 
múltiplas opções, trocando um resultado de negativo para positivo ou cruzando um limiar.  

 
É essencialmente importante entender e comunicar com clareza o grau de confiança que você tem em seus 
resultados, para que isto seja levado em conta quando for aplicá-los à tomada de decisões da empresa.  
Por exemplo, ao usar transferência de valor em valorações monetárias, as estimativas de valor que constam 
na literatura podem variar enormemente, levando a resultados muito diferentes em função do valor de 
referência escolhido. Esta variação deve ser evidenciada e suas implicações discutidas, especialmente se 
estiver usando esta informação junto com outros valores monetários.  

Ademais, no caso de valoração monetária, os valores podem ser sensíveis a mudanças alheias ao controle 
da empresa, tais como flutuações na taxa de câmbio, inflação e paridade do poder de compra. Isto pode 
significar que o impacto na empresa pode variar em diferentes análises sem que ela tenha mudado suas 
ações. Onde for possível e, particularmente no caso de valoração monetária, as empresas devem realizar 
a análise de sensibilidade para testar hipóteses e comunicar os resultados desta junto com a análise de 
resultados.  
 
. 

Uma taxa de desconto de 2%, 5%, ou 10% for empregada? 

 
Se a análise for executada para um período de 10, 30 ou 60 anos? 

Mudanças em taxas de descontos  

 Horizonte de tempo  

Houver o dobro de horas de treinamento em saúde e segurança? 
 
Os preços de energia ou água mudarem (p.ex., se o custo do 
carbono aumentar de 5 para 75 dólares por tonelada de CO2e)? 

Magnitude de mudanças nos capitais 

 Mudanças em preços chaves 

15.000 pessoas forem afetadas ao invés de 1.500? Número de pessoas afetadas 

Quanto mudam meus resultados se… 
Hipóteses que você pode testar: 
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8.2.2 Identificar quem é afetado  

A análise de distribuição é usada para entender quem é afetado por uma decisão, e se saiu ganhando ou 
perdendo. Use a análise de distribuição para identificar as partes interessadas que ganham ou perdem 
em consequência dos impactos e/ou dependências do seu capital natural, humano e social, e se poderão 
ganhar ou perder no futuro como resultado de suas ações ou respostas antecipadas, depois de feita uma 
análise de capitais.      

A análise de distribuição não é apenas um elemento importante da análise em si, mas também influencia 
a maneira como seus resultados são interpretados e usados. Por exemplo, para entender o impacto 
causado pelo aumento de salário de um grupo de trabalhadores sobre a igualdade salarial, você irá 
necessitar de informações sobre o decil salarial mais alto, o médio e o mais baixo. Possuir dados 
específicos e desagregados de gênero também será crucial para entender as desigualdades potenciais de 
gênero ou discriminação.  

Nota: Lembre que o tipo de parte interessada afetada pode influenciar o tipo e a magnitude de diversos 
valores. Para citar um exemplo óbvio, o lazer ou amenidades provenientes do valor do capital natural de 
um local específico irá variar dependendo de ser a pessoa reside no local ou não.  

 

8.2.3 Comparar resultados  

A fim de interpretar seus resultados, primeiro você deverá agregar os valores de maneira adequada 
para sua análise. É provável que isto envolva alguma abordagem ou estrutura analítica específica 
tal como uma análise de custo-benefício, análise multicritérios, Conta de Lucros e Perdas 
Ambientais (CLPA) ou Contribuição Total (ver A4S 2015 e WBCSD 2013). Caso sua análise tenha sido 
projetada para dar suporte a uma aplicação de “impacto total” ou “valor líquido”, ou para  
“comparar opções” usando uma análise de valor presente líquido (VPL), você deverá usar uma taxa 
de desconto (veja Quadrado 7.6) e poderá ser necessário somar os diversos valores medidos.  

Ao somar diferentes valores, deverá estar claro o que pode e não pode ser somado. Por exemplo, 
se você combinar todos os valores identificados em diferentes partes da sua cadeia de suprimento 
(diretos e indiretos, a montante e a jusante) pode fazer com que lhe seja atribuído um crédito e 
responsabilidades adicionais ou que os resultados sejam contabilizados duplamente. Neste caso, os 
valores diretos e indiretos devem ser reportados separadamente.  

Se você estiver usando a valoração quantitativa ao invés da valoração monetária, poderá converter as 
diferentes métricas (p.ex., kg e m3) em pontuação a fim de aprimorar a comparação. Esta poderá ser 
ainda mais melhorada ponderando-se os pontos de acordo com sua importância geral, como é feito 
com frequência na análise multicritérios.  

Uma dificuldade particular reside no fato de os impactos e dependências de diferentes capitais — 
naturais, humanos e sociais — exigirem abordagens sob medida, e poderá haver numerosas opções 
entre as quais escolher. As diferenças entre estas alternativas podem ser o nível de precisão, sua 
granularidade e a completude do valor que representam. Seu objetivo deve ser produzir (tanto 
quanto possível) valores consistentes entre si, especialmente se você pretende compará-los 
diretamente ou agregá-los.  
 
Para interpretar e apresentar os resultados, as empresas devem agrupá-los de maneira que faça sentido 
tanto internamente quanto para outros tipos de público relevantes. É provável que isto envolva algum tipo 
de estrutura analítica como, p.ex., a análise de custo-benefício, uma conta de lucros e perdas totais ou a 
contribuição social total. Algumas empresas poderão buscar um panorama macro de seu desempenho em 
diversos capitais — social, humano, natural e produzido — a fim de identificar seu desempenho relativo, 
positivo e negativo, para cada um e, em alguns casos, para cada parte da cadeia de valor.  
 
O fato de ser possível quantificar um impacto, não justifica, por si só, substituir um impacto por outro que 
possa ter uma valoração mais alta. Assim o valor dos impactos de uma atividade pode ser positivo em um 
valor líquido, mas é possível que esteja mascarando impactos negativos embutidos. Por exemplo, pode 
haver situações em que emprego e pagamento de salários gerem valor para os trabalhadores, mas as 
condições de trabalho sejam desfavoráveis. É importante olhar para ambos, o valor total e os elementos 
individuais, incluindo diferentes grupos e capitais impactados (ver análise de distribuição) para garantir que 
você não esteja ignorando quaisquer riscos ou obrigações essenciais.
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8.2.4 Validar e verificar o processo de análise e os 
resultados 

Os quatro Princípios de uma análise de capitais fornecem um guia para validar e verificar seus resultados, 
destacando a necessidade de conferir que sua análise tenha sido relevante, rigorosa, replicável e 
consistente. Diferentes tipos de verificação exigem diferentes tipos de esforço (p.ex., sistemático ou 
aleatório, auditoria de processo, validação externa), logo você deve decidir quais níveis de validação e/ou 
verificação são necessários à sua análise, e o nível desejado de credibilidade. 

A validação e verificação podem cobrir somente o processo de análise ou só os resultados, ou ambos. Os 
benefícios de uma validação e verificação rigorosa podem ser significantes: 

 
• A validação da acurácia e completude de seus resultados pode ser exigida por colegas internos 

envolvidos com a tomada de decisão que sua análise irá fundamentar. 

• A verificação pode proporcionar confiabilidade a várias partes interessadas de que os dados e 
as metodologias usadas estão aptas a atender aos objetivos e que os resultados da análise 
sejam suficientemente robustos para serem usados como base das decisões de negócios e/ou 
para a comunicação externa. 

Fazer a valoração dos impactos e dependências de capital em termos monetários pode ser de 
considerável ajuda nos processos de tomada de decisão e para facilitar a comparação entre diversas 
categorias de impactos e dependências. No entanto, seja cauteloso ao interpretar ou comparar valores 
monetários porque:  

a) Diferentes estimativas monetárias podem refletir diferentes perspectivas de valor (p.ex., da 
empresa ou da sociedade), 

b) Algumas estimativas monetárias serão somente uma estimativa parcial do valor geral.  

Impactos sobre o seu negócio e suas dependências 

Ao valorar os impactos sobre sua empresa ou as dependências desta, o objetivo da valoração é estimar 
os custos e benefícios financeiros reais ou potenciais para a empresa. Em regra geral, valores baseados 
na observação de preços de mercado, em impostos ou taxas, são provavelmente mais prontamente 
comparáveis, enquanto estimativas baseadas em outras técnicas deverão ser cuidadosamente 
avaliadas quanto a sua comparabilidade. 

Seus impactos sobre a sociedade 

Ao valorar seus impactos sobre a sociedade, o propósito da valoração é estimar os custos e benefícios 
percebidos pela sociedade como um todo ou por grupos específicos desta. Estes custos e benefícios são 
estimados em termos de mudanças no bem-estar humano. Valores sociais obtidos através de métodos 
consistentes com a teoria da Economia do Bem-Estar provavelmente irão oferecer melhor 
comparabilidade, mas isto não é garantido. Frequentemente, faz-se a distinção entre valores 
financeiros/de mercado (comumente denominados “valores de troca”) e valores de bem-estar. 
Entretanto, nem sempre esta diferenciação é útil para avaliar a comparabilidade de valores. Valores de 
troca podem ser indicadores indiretos fortes ou fracos dos valores de bem-estar, dependendo das 
características do mercado onde ocorrem. Ademais, a variação entre valores obtidos usando-se métodos 
de bem-estar aplicados de forma não consistente pode ser no mínimo igual ao que acontece entre valores 
de troca e valores de bem-estar. Se você não tem certeza sobre a comparabilidade dos resultados de sua 
análise, deve buscar assessoria independente externa. 

Por exemplo, em uma análise preocupada com os impactos do capital natural sobre a sociedade, não 
seria adequado aplicar um custo social do carbono às emissões de gases do efeito estufa e um custo 
interno de abatimento ao consumo de água, e posteriormente usar os resultados para priorizar as ações 
de mitigação da empresa entre emissões de GEE e consumo de água. Isto porque o custo de abatimento 
provavelmente não seja um bom indicador do custo do consumo de água para a sociedade. 

Quadrado 8.1 Comparações,  vantagens e desvantagens na valoração monetária  
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Como descrito no Passo 01, análises de capital podem ser executadas visando diversas aplicações de 
negócios. Cada aplicação pode ter os próprios requisitos de validação e verificação, sejam específicos de 
um certo país ou determinados por terceiros externos (p.ex., relatórios financeiros que devem atender 
às Normas Internacionais de Informação Financeira ou aos requisitos GAAP – sigla em inglês para 
Princípios Contábeis Geralmente Aceitos). Em que extensão devem ser realizadas a validação e a 
verificação depende, em parte, do uso e da comunicação pretendidos para sua análise. Há duas escolhas 
principais: 

 
• Revisões internas são verificações próprias que podem ser realizadas dentro da própria empresa, 

idealmente envolvendo colegas que não tenham participado diretamente da análise (p.ex., o 
departamento de auditoria interna). Isto pode ser suficiente para tomadas de decisão internas. Via de 
regra, as revisões internas são mais flexíveis e fáceis de conduzir, mas não irão proporcionar o mesmo 
grau de confiabilidade externa. 

• Revisões externas têm a característica de envolver pessoas externas à empresa. É possível que 
você queira ou deva comunicar os resultados da análise a partes interessadas externas (p.ex., 
para relatórios públicos, para apoiar o relacionamento com clientes ou para demostrar às 
autoridades reguladoras que sua empresa está em conformidade com as normas). Nestes casos, a 
verificação por especialistas independentes pode aumentar a credibilidade do processo de análise 
e seus resultados. Revisões externas costumam ser mais caras e demandar mais tempo do que as 
revisões internas. 

 

Se for necessária uma revisão externa você deverá: 

• Identificar a parte externa adequada para executar a revisão. 

• Obter concordância quanto ao escopo e o prazo para execução da verificação. 

• Prover a documentação referente a suas decisões e processos. 

• Informar as partes interessadas relevantes (p.ex.., proprietários de dados) se haverá necessidade de 
entrevistá-los como parte do processo de revisão.  
 

A revisão finalizada deverá incluir uma declaração resumida do grau de confiabilidade que pode ser 
atribuído ao processo de análise e seus resultados, assim como alguma ressalva em relação às hipóteses 
usadas e às incertezas remanescentes. A declaração de confiabilidade pode ser qualitativa (p.ex., usando-
se uma escala de “muito baixa” a “muito alta”). 

A revisão também pode destacar ações que poderão ser consideradas para aumentar a confiabilidade nos 
resultados. Neste caso você deverá decidir se pretende implementar algumas destas ações, o que significa 
que você poderá ter que revisitar parte de sua análise. 

 
 
 
 
 

Validação 
Processo interno ou externo para 
verificar a qualidade da análise, 
incluindo a credibilidade técnica, a 
adequação das principais 
hipóteses, e a qualidade da análise. 
Este processo poderá ser mais ou 
menos formal e muitas vezes se 
baseia em uma autoanálise.  
___________________________________ 

Verificação  
Processo independente que envolve 
análise de especialistas que verificam 
se a documentação da análise está 
completa e precisa e representa 
corretamente o processo e os 
resultados. O termo “verificação” é 
usado de forma alternante com 
“auditoria” e “certificação.”   
_______________________________ 

Valor de mercado  
A quantia pela qual algo pode ser 
comprado ou vendido em 
determinado mercado.  
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8.2.5 Rever os pontos fortes e fracos da análise 

Ao terminar uma análise de capitais, você e outros vão querer saber quais foram os pontos fortes e 
fracos da análise. Isto poderá informar análises futuras e ajudar a identificar o que pode ser melhorado. 
Esta “análise final da análise” será informada por qualquer validação ou verificação estruturada que foi 
recém executada. 

Se a análise não atendeu às expectativas, tente identificar como e o que poderia ter sido feito de 
maneira diferente. Isto será de particular importância caso você queira executar mais análises no 
futuro. 

Eventualmente, você pode perceber que não confia suficientemente nos resultados. Isto talvez se deva 
a significantes ressalvas e/ou hipóteses que informam seus resultados. Informações adicionais 
poderiam reduzir estas incertezas ou mudar potencialmente suas conclusões? Isto pode também 
significar a volta a passos anteriores a fim de aprimorar a análise e fazer com que os resultados sejam 
usados com credibilidade para informar sua decisão. Ou você pode julgar que, embora se sinta 
confortável em avançar com seus resultados, outras partes interessadas poderão solicitar informações 
adicionais para se convencer da credibilidade da análise e dos seus resultados. Assegure-se de estar 
reportando quaisquer ressalvas e/ou hipóteses relevantes para que as outras partes possam fazer seu 
próprio julgamento. 

Como regra geral, e se houver incertezas quanto aos resultados (p.ex., por motivo de escassez de 
dados), e você não puder voltar e revisitar a análise (p.ex., por falta de recursos) é recomendável 
adotar uma abordagem cautelosa. Isto é particularmente importante se as decisões tomadas a partir 
dos resultados de uma análise de capitais puderem exceder limites e limiares importantes (p.ex., 
limiares ecológicos). Em tais circunstâncias, você poderá ter que adiar sua tomada de decisão. 

Também é possível que você tenha colhido informações adicionais que não faziam parte do seu 
objetivo inicial, mas que, ainda assim, contribuíram de forma importante para entender a situação. 
Nota: listar os pontos fortes e fracos da análise pode ser um exercício simples e subjetivo, mas você 
também pode optar por organizar um sistema interno de coleta e gerenciamento de dados para 
acompanhar isto em maior detalhe. 

 
 

8.3 Produtos 

O principal produto deste Passo é um documento que explica sua interpretação dos resultados e que 
deverá incluir: 

 
• Resultados comparados de forma que façam sentido e possam ser interpretados internamente e para 

qualquer outro público externo relevante. 

• Mensagens fundamentais, ressalvas, hipóteses e incertezas, incluindo os resultados da análise de 
sensibilidade, se for apropriado. 

• Resultado(s) da validação e da verificação interna/externa (se apropriado) do processo de análise e 
dos resultados, tomando ciência, objetivamente, das hipóteses principais e as incertezas acerca dos 
resultados. 

• Notas sobre o processo de revisão em si, inclusive sobre a maneira como as hipóteses críticas foram 
testadas e qual o grau de confiabilidade considerado necessário, e por quê.
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Tabela 8.2 
Exemplo hipotéticos – Step 08 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 
 

Contexto 
 

Esta empresa internacional 
depende de mercadorias para 
sua produção, mas quer 
melhorar sua responsabilidade 
na cadeia de suprimento, 
adequando-o ao seu 
compromisso de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar as condições de vida 
dos funcionários, fornecedores 
e das comunidades locais).  

 
A VitaCrisp produz um 
farelo de aveia natural 
(SuperOats) como um 
substituto para o trigo, 
usado em produtos 
alimentícios tais como 
pães, biscoitos e 
cereais. A empresa quer 
saber qual é o custo em 
capital natural, humano 
e social da produção de 
SuperOats em 
comparação com o 
trigo. 

 
A empresa é especializada em frutas e 
legumes orgânicos e não orgânicos. 
Está preocupada com a pegada de 
carbono, água e solo em sua produção, 
transporte e embalagem. 
Devido à pressão dos consumidores e 
demandas de certificação, a empresa 
deseja aperfeiçoar a rastreabilidade da 
cadeia de suprimento de frutas e 
legumes e melhorar as condições de 
vida dos agricultores. 

 
Quais foram as 
hipóteses-chave 
testadas? 

 
A análise de sensibilidade foi 
realizada para avaliar se a 
variação do tamanho da área de 
floresta conservada influía nos 
resultados da análise.  

A hipótese que fundamentava 
o aumento da eficiência dos 
trabalhadores foi testada por 
comparação com programas 
WASH similares. 

 
A Hipótese que fundamentava a 
universalidade dos benefícios do 
SuperOats para a saúde foi 
testada comparando o produto 
com outros produtos de saúde 
similares. 
 
A hipótese que fundamentava a 
emissão de carbono da lavoura 
do trigo foi testada em distintas 
localidades geográficas.  

 
A análise de sensibilidade foi realizada 
para calcular como o resultado irá variar 
conforme os níveis de escassez de água. 

A análise de sensibilidade foi realizada a 
fim de determinar o impacto da variação 
de impostos sobre a emissão de 
carbono. 

 
Quem é afetado 
pelos resultados da 
análise? 

 
A análise é concebida para 
informar os tomadores de 
decisão internos na escolha entre 
um programa de suprimentos 
responsável ou seguir o usual dos 
negócios. O resultado da análise 
e a ação consequente da 
empresa provavelmente irão 
afetar a comunidade local, 
reduzindo impactos negativos 
das operações e aportando 
potenciais investimentos na 
saúde comunitária. 

 
A análise é concebida para 
informar internamente a 
estratégia a seguir na escolha 
do produto. 
Fornecedores também são 
afetados pois a matéria prima 
demandada muda em cada 
caso.  

 
A análise é concebida para fornecer 
embasamento ao departamento de 
estratégia e marketing, ao 
financeiro, à administração sênior e 
aos acionistas. 

Varejistas e fornecedores são afetados 
se decidirem comprar produtos 
diretamente das associações ou dos 
agricultores. 

A saúde e as condições de vida dos 
trabalhadores poderão ser afetadas e os 
consumidores poderiam ter acesso a 
produtos mais saudáveis.  

 
Validação/  
Verificação 

 
Externos: A revisão identificou 
que fontes de dados, 
metodologia e hipóteses 
estabelecidas eram 
“adequadas ao fim.” 

 
Internos: A revisão identificou 
que fontes de dados, 
metodologia e hipóteses 
estabelecidas eram 
“adequadas ao fim.” 
  

 
Internos: A revisão identificou que 
fontes de dados, metodologia e 
hipóteses estabelecidas eram 
“adequadas ao fim”.

 
Pontos fortes e 
fracos da análise 

 
O ponto fraco é que a 
análise é extremamente 
localizada e não seria 
replicável em outras 
localidades geográficas.  

 
O ponto fraco desta análise 
reside na comparação de 
vantagens e desvantagens dos 
capitais. Comparar impactos 
naturais e sociais coloca-os no 
mesmo nível de importância, 
embora esteja claro que a 
natureza é a base de todos os 
outros capitais. Por outro lado, 
o ponto forte da análise é que 
estes capitais foram valorados 
separadamente e depois 
comparados, mas não 
misturados. 
 

 
Esta análise de capitais inclui uma ampla 
gama de dependências e percurso de 
impacto com perspectiva de valor 
tanto para os negócios quanto para a 
sociedade.  

Pontos fracos 

Indicadores qualitativos (de bem-estar) 
podem ser subjetivos em função da 
sensibilidade do entrevistado e a 
percepção individual.  

A disponibilidade de dados e a falta de 
dados precisos, comparáveis e de 
credibilidade ao nível local a respeito da 
unidade produtora, disponibilidade de 
água e ecossistema terrestre foi a 
principal questão. 
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09Agir  
9.1 Introdução 

 

O passo 09 considera como agir de acordo com os resultados, como comunicá-los a fim de informar as 
decisões e envolver as partes interessadas, e como incorporar análises de capital às políticas e aos 
processos da empresa de forma contínua. 

A pergunta abrangente pode ser dividida da seguinte forma:  
 

• Como você utilizará os resultados? Isso inclui orientações sobre como seus resultados podem ser 
utilizados para informar as decisões de negócios de acordo com seus objetivos e seu escopo. 

• Que outras valoração de capital natural vale a pena fazer? Você precisa reavaliar ou aprofundar 
determinados aspectos da análise que acaba de ser concluída? Sua empresa seria beneficiada pela 
realização de análises novas ou adicionais? 

• Como os resultados devem ser comunicados? São feitas algumas considerações a respeito de como 
comunicar os resultados de sua análise, bem como o processo pelo qual a empresa passou, tendo em 
mente a preocupação com a confidencialidade. 

• Como uma análise de multicapitais pode ser incorporada à sua empresa? 
Como o processo de análise se relaciona com os processos de tomada de decisão novos ou já 
existentes em sua empresa, e que recursos ou decisões seriam necessários para incorporar análises de 
capitais a seus sistemas de negócios? 

 

Ao realizar este Passo, é importante considerar como: 
 

• Impulsionar sua estratégia de negócios existente. A ideia é integrar os capitais ao que você já faz e não 
criar outra forma de fazer as coisas. Isso significa que os resultados não devem ficar parados no seu 
departamento de sustentabilidade, mas sim ser usados na tomada de decisões estratégicas e 
operacionais. Em última análise, uma abordagem de capitais separada não deve ser necessária, pois fará 
automaticamente parte de sua maneira de fazer negócios. 

• Estabeleça critérios claros, consistentes e relevantes para o sucesso das análises de 
capitais. Isso o ajudará na avaliação do argumento empresarial em favor da realização de 
análises adicionais. 

• Aprenda e estabeleça um vínculo com outros processos de análise relacionados em sua empresa. Às 
vezes, projetos e atividades estreitamente relacionados a capitais usam uma linguagem que 
obscurece esse vínculo. Por exemplo, a gestão de riscos ambientais, humanos e sociais pode ser 
considerada uma forma de proteção de capitais, mas seus colegas podem não fazer a conexão. 

 

9.2 Ações 

Mais especificamente, o Guia irá ajudá-lo a realizar as seguintes ações: 

9.2.1 Aplicar e agir com base nos resultados 

9.2.2 Comunicar os resultados interna e externamente 

9.2.3 Tornar as análises de capitais parte da sua forma de realizar negócios 

Esta seção vai fornecer orientações adicionais que lhe permitirão 
responder à seguinte pergunta: 

Como aplicar seus resultados e integrar os capitais aos processos 
existentes? 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

107 

 

 

e 
 ag t  s 
y 
pl 
p A 

 
 
 
 
 

9.2.1 Aplicar e agir com base nos resultados 

Neste estágio do processo, você estruturou e definiu o escopo de sua análise, sua interação com os 
capitais foi medida e valorada de acordo com um objetivo específico e os resultados foram interpretados. 
O próximo Passo é aplicar os resultados para informar os processos de tomada de decisão da empresa, 
utilizando novas informações. A aplicação dos resultados é a verdadeira medida do sucesso da sua análise 
e um passo crucial. 

Esta seção apresenta exemplos de decisões de negócios para cada um dos impactos condutores 
(Tabela 9.1) e dependências (Tabela 9.2) mais significativos analisados nos Passos 05-07. 
Alguns exemplos práticos adicionais foram incluídos a fim de mostrar como tomar decisões com base em 
análises das interações entre diferentes capitais. 
 

Tabela 9.1 
Exemplos de decisões de negócios adotadas com base na análise de impactos 

Capital 
 

Categoria do 
impacto 
condutor 

Exemplo de decisão de negócios tomada 

 

Natural 
 

Uso da água 
 

A empresa adota uma abordagem em relação à água com base nos direitos humanos, 
comprometendo-se com a transparência e a responsabilidade por seu uso dos recursos 
hídricos e estabelecendo um plano para fazer reparações a quaisquer vítimas de má 
gestão da água. As reparações incluem pagamentos diretos e investimentos em 
infraestrutura de tubulação e filtragem para tornar acessível uma água mais segura. 

 
Uso do 
ecossistema 
terrestre 

 
A empresa usa a análise para fundamentar as metas baseadas na ciência para a conversão de 
terras. 

A empresa decide passar da monocultura para a policultura a fim de restaurar os serviços de 
polinização e, assim, reduzir os custos da polinização artificial. 

 

                  
 

                Emissões de GEE 
 

 

 
A empresa se engaja em discussões de políticas com o objetivo de explorar opções para 
reduzir os impactos das emissões por meio de regulamentações que representem o 
maior benefício para as operações e reduzissem os consequentes impactos na sociedade. 
As soluções exploradas incluem um sistema local de comércio de emissões (cap-and-
trade), limites de emissões ou atualizações de tecnologia obrigatórias. 

 
 Uso de pesticidas  
e herbicidas 

 
A gestão decide adotar uma forma de eliminar pragas mais ecologicamente correta. 
Isso resulta em um ambiente de trabalho mais saudável, na redução do número de 
funcionários doentes e, portanto, na restauração da produtividade, além de um 
ecossistema mais resiliente que requer menos insumos agroquímicos caros. 

 
 
 

Uso de 
fertilizantes 

 
 
A empresa desenvolve estudos mais aprofundados a fim de criar uma estratégia de aplicação 
de fertilizantes. O tempo e o método de aplicação podem reduzir significativamente o 
escoamento, levando a menos impacto na regulação da provisão de serviços ecossistêmicos. 

 

 
Uso do solo 

 
 
A empresa adota uma estratégia de solo regenerativa, planejando suas operações de 
forma a incluir um ano de pousio e culturas de cobertura e adaptando o maquinário 
para preservar a estrutura do solo.

 
                              Resíduos sólidos 

 
A empresa investe em P&D de embalagens de celulose com o objetivo de fazer a transição 
para um processo de produção totalmente circular. 

 
Condições 
do rebanho 

 
A empresa decide mudar de estratégia e reduzir a densidade do rebanho para obter 
alimentos de melhor qualidade e acesso a melhores preços de mercado. 

 

Humano 
 

 
 
Conteúdo nutricional 
dos alimentos 

 
 
A empresa decide diversificar sua produção e concentrar recursos no 
desenvolvimento de uma gama saudável de produtos, com o objetivo de 
abandonar gradualmente as fabricações de alto teor calórico. Isso amplia o acesso 
a oportunidades nos mercados emergentes para produtos mais saudáveis. 

 
 
Uso de substâncias 
prejudiciais aos 
consumidores 

 
 
A empresa decide obter certificação de padrões de bem-estar animal, o que permite 
cobrar um preço de exportação mais alto de compradores de países com 
regulamentações mais rígidas no que diz respeito à qualidade da carne.  

 
Práticas para 
ter alimentos 
inócuos 

 
A empresa decide dar aos funcionários treinamentos básicos sobre higiene e alimentos. 

Condições de 
segurança e saúde 
do funcionário 

A empresa redefine os horários de trabalho a fim de estabelecer um máximo de horas de 
trabalho por dia por funcionário
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Capital Categoria do impacto 
condutor 

Exemplo de decisão de negócios tomada 

 

Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salários e benefícios 

 

A empresa oferece pacotes de cuidados infantis que permitem que mais funcionárias 
permaneçam no emprego. Os funcionários têm mais renda para gastar e, como 
resultado, a empresa tem um aumento na produtividade. 

Condições de vida dos 
trabalhadores 

A empresa investe em alojamentos complementares de maior qualidade, mais 
sensíveis aos padrões de vida e preferências locais. 

Direitos trabalhistas A empresa muda a forma de recrutamento e passa a realizar mais processos de 
contratação internos, com o objetivo de melhorar a transparência das contratações. 

A empresa investe em uma campanha de conscientização interna a fim de denunciar 
suspeitas de escravidão internamente e nos fornecedores contratados. 

Direitos de gênero A empresa oferece remuneração igual para homens e mulheres e apresenta um relatório 
anual sobre a disparidade salarial entre gêneros.  

Representação dos 
trabalhadores 

A empresa decide aumentar a representação dos trabalhadores nas reuniões do conselho. 

Segurança alimentar A empresa desenvolve uma estratégia para melhorar a acessibilidade de alimentos 
nutritivos e variados nas áreas em seu entorno, facilitando o acesso a insumos, 
tecnologias e mercados, gerando empregos em atividades a jusante e construindo 
instalações de armazenamento comunitário para reduzir as perdas pós-colheita e a 
volatilidade de preços. 

Perda ou desperdício de 
alimentos 

A empresa introduz novas linhas de produtos feitos com alimentos que, de outra 
forma, seriam perdidos ou desperdiçados. 

Integração da força de 
trabalho nas 
comunidades 

A empresa decide aumentar seus salários acima do índice nacional a fim de apoiar os 
trabalhadores locais e fortalecer a comunidade local e a retenção da mão de obra. 

A empresa busca fornecedores externos nos negócios locais, sempre que possível, para 
apoiar a economia local. No longo prazo, isso também favorece a expansão da própria 
empresa na região. 

Compartilhamento de 
benefícios com 
comunidades nativas 

A empresa estabelece um grupo focal com representantes da comunidade nativa local, 
que ajuda a identificar e responder às queixas em um estágio inicial. 

O agricultor decide elaborar materiais de treinamento e relatórios etnográficos com 
base no conhecimento local a fim de manter o conhecimento para as gerações futuras. 
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Tabela 9.2 
Exemplos de decisões de negócios tomadas com base na análise de dependências 

Capital 
 

Categoria de 
dependência 

Decisão de negócios tomada pela empresa 

 

Natural 
Disponibilidade de 
água 

A empresa estabelece parceria com uma organização sem fins lucrativos a fim de realizar 
pesquisas hidrológicas e utiliza os resultados para testar mudanças operacionais que façam a 
extração coincidir com períodos de chuvas mais intensas e/ou com a reciclagem da água já no 
sistema. 

 

Qualidade da 
água 

 
A empresa investe em reflorestamento para prevenir a eutrofização e apoia programas de 
educação de agricultores em toda a bacia de captação. 

 
Regulação do 
ambiente físico 

 
A empresa destina terras para serem zonas de amortecimento e dá início a um programa 
de pagamentos por serviços ambientais (PSA). 

 
Os pequenos agricultores colaboram com um programa de gestão paisagística do local, 
testando práticas alternativas de gestão do solo que mantenham a matéria orgânica saudável. 

 
A empresa estabelece uma aliança que envolve toda a indústria, financiando pesquisas sobre 
nuvens de gafanhotos relacionadas com o clima, ao mesmo tempo que apoia os agricultores 
em geografias de suprimentos originais que oferecem produtos de melhor qualidade. 

 
 

Regulação do 
ambiente 
biológico 

A empresa investe em pradarias que são habitats de polinizadores e trabalha com uma 
organização sem fins lucrativos local para chegar a um acordo sobre padrões mínimos 
para todos os negócios neste ambiente.  

 
A empresa financia pesquisas sobre vespas parasitas, que são predadoras das 
cochonilhas, como uma alternativa de baixo custo aos pesticidas. 
 
A empresa opta por usar sementes de polinização aberta para aumentar a diversidade 
genética das culturas e melhorar a resiliência a doenças. 

 
Regulação de 
resíduos 
sólidos e 
emissões 

A empresa explora a regeneração de zonas úmidas e pantanosas que ajudam a mitigar as 
concentrações de poluentes na água a um custo menor que uma unidade de tratamento. 

Qualificações 
e 
conhecimento 

A empresa incentiva e apoia eventos de aprendizagem entre seus funcionários em 

diferentes instalações e locais de operação com o objetivo de ajudar a compartilhar 
informações e experiências. Especialistas locais em questões como biodiversidade são 
convidados a compartilhar suas pesquisas. 

 

Humano 
 

Experiência 
 

A empresa oferece salários competitivos e programas de emprego para jovens com 
treinamento atraente e incentivos que ajudem a estimular a população local a trabalhar 
no setor agroalimentar. 

 

Saúde dos 
funcionários 

 
A empresa investe em instalações de Água, Saneamento e Higiene (WASH) para as 
comunidades locais, reduzindo a vulnerabilidade de sua força de trabalho a doenças 
transmitidas pela água e, consequentemente, reduzindo as perdas de produtividade.  

 
O departamento de RH da empresa investe na conscientização e no suporte a questões de 
saúde mental, resultando em maiores taxas de retenção. 

 

Social 
 

Redes sociais e 
cooperação 

 

A empresa financia cooperativas financeiras locais. 

Direitos de 
propriedade 

A empresa revisa sua estratégia de arrendamento de terras e começa a oferecer contratos 
de posse mais longos nos locais em dificuldades. 

 
Aceitação social e 
confiança 

 

 
A empresa envolve um grupo de engajamento da comunidade local, que se reúne 
regularmente com a gerência para expressar preocupações ou questões emergentes. 

Lei e ordem A empresa estabelece uma política anticorrupção e antissuborno e apresenta relatórios 
regulares ao conselho sobre o assunto. Os gestores são recompensados pelas ações 
tomadas no sentido de desencorajar o surgimento e a disseminação da corrupção e do 
suborno na empresa. 

 

Produzido 
 

Acessibilidade da 
infraestrutura e da 
tecnologia 

 
A empresa educa seus compradores a respeito das iniciativas de inovação locais e, 
dessa forma, atrai investidores com mais consciência ambiental e social. A empresa 
expande esse programa de inovação para outras regiões operacionais nos anos 
subsequentes. 
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É preciso lembrar que as decisões de negócios raramente se baseiam apenas em informações objetivas 
e que as emoções e os relacionamentos muitas vezes desempenham um papel no processo de tomada 
de decisão. Portanto, é importante se certificar de que as pessoas envolvidas no processo de tomada 
de decisão (identificadas no Passo 02) tenham informações suficientes para compreender a análise e 
ter confiança no processo e em seus resultados.  

Obviamente, é preciso considerar se e como a avaliação atendeu ao objetivo (identificado no Passo 02) e 
pode informar a decisão que precisa ser tomada. Os resultados da sua análise podem ter levado a uma 
mudança de atividade ou a ajustes menores em um plano de ação ou mitigações adicionais, ou podem 
simplesmente ter justificado ainda mais as atividades já realizadas, o que significa que nenhuma mudança 
foi necessária. Pode ser preciso medir a contribuição da análise para sua estratégia de negócios ou suas 
metas, por exemplo, a quantidade de dinheiro economizada (ou perdida) correspondente a uma 
abordagem alternativa. Ações adicionais que podem ser consideradas incluem: 

 

a. Realizar outra análise 

A aplicação deste Guia já pode ter dado origem a ideias sobre decisões de negócios adicionais que 
poderiam ser melhoradas por uma análise de capitais. Essas decisões de negócios adicionais podem se 
basear no esclarecimento do que é mais relevante (conforme identificado no Passo 04) ou podem se 
concentrar em impactos e dependências de capital novos e inesperados que foram revelados em sua 
primeira análise. 

Avalie se há outras áreas de interesse estratégico que poderiam ser usadas como ponto de entrada para 
outras análises de capitais e para obter um apoio mais amplo internamente. Algumas ideias de análises 
adicionais incluem explorar novas oportunidades de negócios, expandir o escopo de sua análise ou 
ampliar sua análise para incluir valores sociais. 

 

b. Internalizar externalidades 

Você pode desejar considerar se as externalidades que foram identificadas podem ser, ou seriam, 
internalizadas no futuro, conforme são tomadas medidas com base nos resultados da análise. Um 
exemplo pode ser a inclusão de um preço “sombra” interno de carbono ou água em suas decisões 
futuras, ou mesmo ajustar seus registros contábeis de forma a incluir essas externalidades. 
 

 

9.2.2 Comunicar internamente e externamente 

Você agora tem uma análise concluída e é possível fornecer aos tomadores de decisão as informações 
necessárias para informar suas decisões. Isso deve englobar informações que expliquem o processo de 
análise e seus resultados, incluindo as suposições, incertezas e limitações aplicáveis. 

 
a. Fornecer aos tomadores de decisões as informações necessárias para informar as decisões  

No Estágio de Escopo, você identificou o objetivo da análise e as diferentes pessoas envolvidas na 
tomada de decisão que a análise irá informar. Para que os resultados da análise informem de forma mais 
eficaz a decisão de negócios, você deverá fornecer a todas as partes envolvidas as informações 
necessárias em um formato adequado. Sempre que possível, as informações devem ser compartilhadas 
por meio de processos já existentes em sua empresa. 
Por exemplo, você poderá adicionar conteúdo aos documentos do conselho de administração já existentes, 
integrar informações a seu processo de gestão de riscos corporativos ou incorporar informações a um 
programa de operações empresariais. 
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c. Comunicar-se com partes interessadas internas e externas 

• Compartilhar informações sobre sua análise de capitais e as decisões por ela informadas de forma 
clara e transparente pode ajudar a estreitar relações, justificar análises futuras e integrar capitais na 
sua forma de fazer negócios. Dependendo das necessidades, você poderá querer considerar: 

 

• Com quem você irá se comunicar e como? 

•  De quem partirá a comunicação? Com frequência, é a comunicação que está claramente conectada 
com a atividade principal e com a área de negócios responsável pela decisão baseada na análise de 
capitais que traz mais benefícios. 

•  Vai ser publicado um relatório interno ou externo? O resultado de sua análise vai ser apresentado em 
um evento do setor? Uma reportagem vai ser incluída em seu site? Haverá referências a outros estudos 
semelhantes? 

•  Quanta informação será compartilhada e com quem? Embora alguns resultados possam ser 
confidenciais, a comunicação externa pode ser possível e benéfica. Em vez de divulgar valores 
monetários, por exemplo, é possível tornar “anônimos” os resultados mais confidenciais, usando 
indicadores ou porcentagens, o que permite compartilhar as conclusões mais importantes. Por exemplo: 
em vez de divulgar publicamente que "o custo da opção 1 foi avaliado em 100 milhões de dólares e o da 
opção 2 em 150 milhões de dólares", pode-se dizer que "o custo da opção 2 era 50% superior ao custo da 
opção 1". 

•  Em que medida a análise de capital natural informou a decisão, e qual é o seu grau de confiança nos 
resultados e nas ações que serão ou foram tomadas? A transparência é importante e, muitas vezes, vale 
a pena compartilhar suposições, incertezas ou limitações de antemão. 

 
Os especialistas em comunicação podem dar orientações sobre como obter apoio internamente, incluindo 
conseguir a adesão de seus colegas, familiarizá-los com o tópico e explicar como os resultados da análise 
podem afetá-los, e externamente, incluindo recomendar quais mensagens podem ser divulgadas e como. 

As partes interessadas externas podem contestar e questionar não apenas o processo de análise e os 
resultados, mas também as razões que levaram a empresa a realizar a análise. Algumas das perguntas 
que devem ser consideradas incluem: 

 
• Você já conhece suas principais partes interessadas externas e tem uma relação com elas? 

• Você está pronto para discutir com aqueles que podem vir a confrontá-lo e contestá-
lo? 

• Você possui alguns "amigos críticos" nos órgãos de conservação ou em outras partes interessadas 
externas que possam questioná-lo de forma construtiva?
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9.2.3 Torne a análise de capitais parte de sua forma de fazer 
negócios 

Uma análise de capitais pode e deve levar a novas maneiras de pensar sobre como sua empresa se 
relaciona com os capitais natural, social e humano. Pense se, e como, a análise pode ter contestado seu 
modelo de negócios existente ou seus processos de gestão. Por exemplo, a análise pode sinalizar 
dependências significativas de serviços ecossistêmicos, força de trabalho e/ou redes sociais das quais você 
não tinha conhecimento, ou revelar riscos e oportunidades anteriormente desconhecidos associados aos 
impactos indiretos de sua empresa na sociedade, por meio de mudanças no capital. 

Embora, em casos extremos, uma análise de capitais possa fundamentalmente contestar ou apoiar seu 
modelo de negócios, é mais provável que seja apenas um dos muitos fatores que irão informar sua 
decisão e talvez você não seja capaz de discernir exatamente como a análise a apoiou. 

Em geral, à medida que você começar a incluir capitais de forma mais sistemática em suas decisões, 
mais e mais seus negócios serão afetados. Aplicações empresariais específicas (ver Tabela 1.3) 
podem ser consideradas de maneira mais regular e integradas a processos de negócio novos ou 
existentes. 

Por exemplo: 
 

•  Quais processos e sistemas ambientais, humanos e sociais são usados atualmente por sua empresa e 
como as análises de capitais se conectam, complementam ou se integram a eles? 

•  Sua empresa já tem um foco estratégico ambiental, humano e/ou social (p. ex. na água, no solo, na 
segurança) que poderia ser usado como ponto de entrada para outras análises de capitais e para obter 
amplo apoio interno? Para tornar os capitais parte do modo como sua empresa faz negócios, é 
importante não se concentrar apenas no Estágio da Medida e Valoração (Passos 05-07), mas aplicar 
todos os passos do Guia. 

 

Também pode ser vantajoso considerar: 
 

•  O desenvolvimento de um sistema para rastrear e monitorar as análises, de preferência integrado a um 
sistema já existente, como o de relatórios financeiros, pode ajudar na integração. Uma revisão dos 
sistemas e processos existentes e atualmente usados e de como podem se conectar, complementar ou 
integrar as análises de capitais é um bom ponto de partida. 

•  A incorporação dos capitais natural, humano e social só acontecerá se as principais partes interessadas 
internas reconhecerem o valor do negócio e contribuírem ativamente no processo. A análise de todos os 
capitais deve ser incluída na pauta do conselho e os líderes seniores precisam estar envolvidos no 
desenvolvimento e na implementação dessas análises. 

•  Alguns dos funcionários da sua empresa, que já podem estar encarregados de lidar com desafios 
ambientais, humanos e/ou sociais, como emissões de GEE ou nutrição, podem ser treinados para realizar 
análises de capitais. Eles podem se tornar seus "defensores de capitais" do futuro. 

 
Abaixo, alguns exemplos práticos mostram como as análises de capitais informam as decisões de 
capitais integrados. A Tabela 9.3 resume alguns processos existentes e comumente usados em 
empresas que poderiam utilizar os dados e resultados de uma análise de capitais. 
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Exemplo prático 1: Devida diligência prévia 

Uma análise de capitais mostra que as operações da empresa afetam uma comunidade indígena e seus 
direitos à terra. Toda empresa deve respeitar direitos humanos internacionalmente reconhecidos, como 
a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Nos casos em que o 
consentimento para as operações da empresa não é concedido ou quando os povos indígenas se 
recusam a se envolver, podem ser gerados riscos materiais para a empresa e impactos adversos para os 
povos indígenas. 

Chegar a um acordo com uma comunidade indígena a respeito das operações e valorizar seu conhecimento 
pode ter um impacto positivo sobre os negócios. O conhecimento indígena pode fornecer informações 
valiosas sobre como fazer melhor uso da posse de terra local para uma estratégia de solo saudável de 
longo prazo. 

Aplicações empresariais relevantes: Analisar os impactos para as partes interessadas, avaliar 
riscos e oportunidades. 

Exemplo prático 2: Gestão de risco 

Uma análise de capitais é incluída em um plano de mitigação de riscos e em uma análise de cenários. 
Isso permite que a alta administração tome medidas preventivas. 

Por exemplo, a análise mostrou que um dos locais de abastecimento estava sujeito a inundações. A 
análise também revelou que o plantio de espécies de árvores locais em faixas dos campos ajudará a 
evitar o risco de inundações, elevará a produtividade (devido à melhoria de serviços de polinização), 
aumentará os lucros (com a venda dos frutos das árvores) e fortalecerá a relação com a comunidade 
local (ao melhorar a paisagem). 

Aplicações empresariais relevantes: Comparar opções, analisar riscos e oportunidades  

Exemplo prático 3: Projeto do produto 

Por meio da análise de capitais, uma empresa identificou que muitos produtos frescos são desperdiçados na 
cadeia de abastecimento devido ao resfriamento insuficiente. Isso restringe o fluxo de mercadorias e 
diminui as margens obtidas com a venda da produção. 

A fim de ajudar pequenos agricultores e agricultores marginais a diminuir a perda de alimentos, 
aumentar a conectividade com o mercado e fortalecer a cadeia de valor para os agricultores, a 
empresa apoia um programa de rápida implantação de unidades integradas de processamento e 
embalagem com gerenciamento pós-colheita de ponta a ponta e cadeias de frio usando tecnologias 
sustentáveis e energeticamente eficientes. 

Aplicações empresariais relevantes: Comparar opções, analisar riscos e oportunidades 

Exemplo prático 4: Gestão de recursos eficiente 

Uma análise de capitais integrados é conduzida por um grande fornecedor de commodities a fim 
de avaliar os impactos materiais sobre os capitais e informar a estratégia de negócios. A análise 
mostra que a água e a disponibilidade de mão de obra são os riscos mais significativos no médio 
prazo. A empresa decide investir em tecnologias com eficiência hídrica e usar espécies locais 
resistentes ao estresse hídrico. A empresa estabelece um programa de treinamento em gestão 
de água para os agricultores locais. Todos os agricultores que participam dos treinamentos e 
seguem os protocolos da empresa recebem um pagamento mais elevado por seus produtos. Isso 
aumenta a atração e a retenção da mão de obra e reduz o consumo de água pela empresa. 

Aplicações empresariais relevantes: Analisar riscos e oportunidades 
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Tabela 9.3 
Exemplos de processos de negócios que podem impulsionar a análise de capitais 

 
Processos novos ou já 
existentes na empresa 

 
Descrição Importância de incluir 

uma análise de capitais 

 

Análise de custo-benefício 
 

Uma análise que compara os custos e 
benefícios de um projeto ou política. Pode 
ser usada para analisar os benefícios 
líquidos, incluindo a relação custo-
benefício, Valor Presente Líquido (VPL) ou 
Taxa Interna de Retorno (TIR) de uma 
perspectiva empresarial ou social. 

 
• Identif icar quais reduções de custo e/ou 

oportunidades de receita estão vinculadas  
aos capitais.  

• Estimar “preços sombra” confiáveis para 
impactos condutores associados ao seu 
negócio, com base em valores sociais, a fim de 
ajudar a fundamentar a tomada de decisão. 

 

Avaliação de danos 
 

Uma abordagem que envolve várias 
técnicas para calcular danos ambientais, 
humanos e/ou sociais, necessidade de 
recuperação e custos e compensações 
relativos a responsabilidades e 
incidentes. 

 
• Incluir um valor para seus impactos 

associados sobre a sociedade, bem como 
custos e benefícios de limpeza e/ou 
restauração para a sociedade e os 
negócios. 

 
Definição de metas estratégicas e 
monitoramento do progresso 

 
Cada vez mais as empresas estão 
incorporando metas de sustentabilidade a 
suas estratégias. As análises de capital 
podem ajudar a informar o processo de 
definição de metas, incluindo 
estabelecimento de linhas de base, 
dimensionamento de premissas, avaliação 
de viabilidade etc. Além disso, podem 
apontar se há progressos em curso. 

 
• Priorizar questões com base na 

relevância. 

• Garantir uma compreensão e uma definição 
sólidas de escopo, impacto e linha de base. 

• Estabelecer metas viáveis, mas ao mesmo 
tempo ambiciosas e significativas.  

• Medir o sucesso com base em dados 
confiáveis que mostram os impactos 
positivos e negativos para os negócios 
e/ou para a sociedade. 

 
Sistemas ambientais, humanos e/ou 
de gestão 

 
Sistemas estruturados para gerenciar os 
impactos ambientais, humanos e/ou sociais 
significativos de uma organização. Incluem 
uma análise de atividades, produtos, 
processos e serviços que podem afetar o 
meio ambiente, as pessoas e a sociedade e 
um programa de mitigação ou melhorias. As 
empresas podem usar o processo do Guia 
no planejamento de melhorias contínuas — 
particularmente quando estiverem 
disponíveis indicadores de dados em tempo 
real.

 
• Fornecer uma estrutura para garantir o uso 

consistente e apropriado de informações e 
análises de capitais.

 

Análise de riscos 
 

Uma análise dos riscos dos produtos ou 
operações de uma empresa, incluindo 
impactos na natureza e nas pessoas 
diretamente expostas ou afetadas via 
diversos meios. 

 
• Adicionar elementos de valoração para 

informar a tomada de decisão, fornecendo 
assim informações mais ricas para 
operações, finanças, estratégia etc. 
Apresentar uma gama mais ampla de 
medidas de valor para analisar o risco em 
um contexto. 

 

Análise de impactos 
 

As empresas podem alinhar suas análises 
de impactos ou processos de diligência 
prévia existentes à análise de capitais e a 
princípios de valoração. 

 
• Ajudar a conectar melhor as atividades 

ao negócio mais amplo e fornecer uma 
visão mais completa do desempenho dos 
capitais natural, humano e social.  

 

 Auditoria interna 
 

Processo que fornece uma garantia 
independente de que os processos de 
gerenciamento de risco, governança e 
controle interno de uma organização estão 
funcionando de forma eficaz. O escopo da 
auditoria interna pode ir além dos riscos 
financeiros e abordar questões como 
crescimento, reputação, meio ambiente e 
relações trabalhistas (adaptado do 
Chartered Institute of Internal Auditors 
2015).

 
• Assegurar o cumprimento dos 

procedimentos de análise de capital 
natural estabelecidos pela empresa. 

• Melhorar a quantificação dos riscos e seus 
impactos. 

 

Análise de Ciclo de Vida 
 

A Avaliação do Ciclo de Vida (também 
conhecida como Análise do Ciclo de Vida) é 
uma ferramenta de gestão estruturada 
para quantificar emissões, recursos 
consumidos e impactos ambientais e de 
saúde associados aos produtos ao longo de 
todo o seu ciclo de vida. 

 
• Fornecer uma abordagem estruturada 

para valorar e priorizar os impactos 
ambientais a serem incluídos em uma 
ACV. 

• Usar a valoração monetária para 
agregar e comparar diferentes 
impactos em uma ACV. 
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Adaptado de WBCSD et al. 2011 

 

9.3 Produtos 

Os produtos deste Passo são: 

• Ações que serão realizadas como resultado da análise 

• Um plano de comunicação de resultados e decisões 

• Um plano para tornar as análises de capitais parte de como sua empresa atua  
 

O Passo 09 forneceu-lhe orientações e recomendações com o objetivo de ajuda-lo a agir e incorporar os 
resultados de sua análise na tomada de decisões de negócios. A Tabela 9.4 ilustra a conclusão deste Passo 
para cada um dos exemplos hipotéticos específicos do setor, incluindo a conclusão de todas as ações 
exigidas no Estágio de Aplicação. 

Processos novos ou já existentes na 
empresa 
 

Análise do Ciclo de Vida Social 
 

A Análise do Ciclo de Vida Social é uma 
ferramenta de gestão estruturada para 
avaliar os impactos sociais associados 
aos produtos ao longo de todo o seu 
ciclo de vida 
 

Relatórios da empresa 
 

Relatórios com informações ambientais, 
sociais e/ou financeiras para uso externo e, 
em particular, para uso dos acionistas e de 
outras partes interessadas externas.  
 

Contabilidade financeira 
 

Análise financeira para fins externos ou 
internos. Concentra-se em custos e 
benefícios com implicações financeiras 
diretas para os resultados financeiros de 
uma empresa. Inclui aportes na 
demonstração de resultados e no balanço 
de uma empresa ou unidade de negócios. 
 Contabilidade gerencial 

 
Análise financeira para fins internos da 
empresa, com foco em custos e 
benefícios com implicações financeiras 
diretas relacionadas a uma linha de 
produtos, atividade ou investimento. 
Inclui, p.ex.: decisões sobre precificação, 
elaboração de orçamento, decisões sobre 
investimento de capital, f luxos de caixa 
descontados, valores presentes líquidos, 
taxas internas de retorno, retorno sobre 
investimentos, tempo de retorno de 
investimentos. 

Um processo de avaliação periódica dos 
produtos e serviços de uma empresa com 
base em vários critérios. 

s
e
r
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• Os resultados da análise de capitais 
podem fornecer uma imagem mais 
holística do portfólio de produtos de 
uma empresa e podem justificar 
mudanças incrementais no portfólio 
a fim de melhorar o desempenho de 
sustentabilidade.  

• Trazer informações potencialmente 
valiosas para projetos, gestão de 
risco e/ou tomada de decisões 
estratégicas.  

•  

• Fornecer uma abordagem estruturada para 
valorar e priorizar os impactos humanos e 
sociais a serem incluídos em uma ACV. 

• Usar a valoração monetária para 
agregar e comparar diferentes 
impactos em uma ACV. 

 
 

• Fornecer uma abordagem estruturada para 
priorizar os impactos ambientais, humanos 
e sociais a serem incluídos nos relatórios 
da empresa. 

• Melhorar a reputação corporativa e 
reduzir o risco de mercado, fornecendo 
informações mais rigorosas e confiáveis 
aos acionistas e outras partes 
interessadas. 

 
• Especificar quais custos, receitas, ativos e 

passivos estão relacionados com 
diferentes capitais.  

• Desenvolver um conjunto de preços 
sombra ou uma contabilidade para os 
custos e benefícios ambientais, com base 
em valores sociais. 

 
• Identificar quais receitas e custos 

financeiros estão ligados a impactos 
e/ou dependências significativos do 
capital natural.  

• Incluir um conjunto de preços sombra 
ou uma contabilidade para os custos e 
benefícios ambientais, com base em 
valores sociais. 

Importância de incluir 
uma análise de capitais 
 

Descrição 

 

Portfólio de produtos 
(sustentáveis 
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Tabela 9.4 
Exemplos hipotéticos – Passo 09 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 
 

Contexto 
 

Essa empresa internacional 
depende de mercadorias para 
seu processo de fabricação, mas 
deseja aprimorar a obtenção 
responsável de suprimentos em 
consonância com seus 
compromissos de 
sustentabilidade corporativa 
(evitar o desmatamento e 
melhorar a vida de funcionários, 
fornecedores e comunidades 
locais). 

 
A VitaCrisp produz um farelo de 
aveia natural (SuperOats) que 
funciona como substituto do trigo, 
usado em produtos alimentícios 
como pães, biscoitos e cereais. A 
empresa deseja saber o custo de 
capital natural, humano e social da 
produção do SuperOats, em 
comparação com o trigo. 

 
A empresa é especializada em 
frutas, legumes e hortaliças 
orgânicos e não orgânicos. Está 
preocupada com as emissões de 
carbono e os impactos sobre a 
água e o solo em seus processos de 
produção, transporte e 
embalagem. Devido à pressão dos 
consumidores e às exigências de 
certificação, a empresa quer 
melhorar a rastreabilidade das 
cadeias de abastecimento de 
frutas, legumes e hortaliças e 
melhorar as condições de trabalho 
dos agricultores.. 

 

Benefícios para 
a empresa 

 
A avaliação de ambas as opções 
deu à empresa a oportunidade 
de medir e valorar os ganhos 
obtidos com a compra 
responsável de suprimentos, o 
que levou a uma melhor tomada 
de decisão. 

 
A avaliação de ambas as opções deu à 
empresa a oportunidade de medir e 
valorar os ganhos obtidos com o 
SuperOats e concentrar seus esforços 
na seção de seus negócios que causa 
mais impactos. 

 
A avaliação de ambas as opções 
deu à empresa a oportunidade 
de compreender melhor sua 
cadeia de valor e concentrar 
esforços na estratégia de marca 
mais proveitosa, garantir 
estabilidade de longo prazo na 
cadeia de valor com novos 
agricultores e melhores 
condições de trabalho, e 
melhorar sua reputação com os 
clientes. 

 

Decisão de negócios 
 

A empresa decidiu adotar 
uma abordagem de compra 
de suprimentos sustentável 
em outras cadeias de 
suprimentos em outras 
geografias. 

 
A VitaCrisp decidiu aumentar sua 
produção de SuperOats e diminuir 
sua produção de trigo. 

 
A Evolve Crops decidiu implementar 
uma nova estratégia de gestão com 
foco na rastreabilidade do produto, 
ampliando a marca orgânica e 
investindo em equipamentos 
inovadores para reduzir o impacto 
sobre o capital natural 

 
Potenciais análises 
futuras 

 
A análise pode ser ampliada 
para incorporar mais 
medições e valorações de 
dependências sociais e 
humanas. Essa análise se 
concentrou principalmente 
nos impactos.  
Também pode ser útil 
fornecer evidências que 
ajudem a empresa a 
preencher os requisitos para 
obter certificação de uma 
organização de rotulagem 
sustentável.  

 

A análise poderia ter sido estendida 
para compreender um período de 
tempo mais longo a fim de observar o 
ajuste real dos hábitos de consumo. 

Uma análise mais aprofundada poderia 
ir além dos impactos e examinar as 
dependências da produção do capital 
natural, como o uso da água, e do 
capital humano, como os hábitos de 
consumo. 

 
As análises futuras poderiam incluir 
considerações sobre o impacto na 
qualidade da água. Outras questões 
(i.e., trabalho infantil e escravidão 
na cadeia de abastecimento) 
também poderiam se beneficiar de 
mais atenção. 

 
Outras 
oportunidades 
de integração 

 
Essa análise poderia não 
apenas ser usada na tomada 
de decisões interna, mas 
também ser mais incorporada 
na imagem pública da 
empresa, tornando as análises 
acessíveis ao público e, dessa 
forma, encorajando outros a 
seguir o exemplo. 

 
Os resultados poderiam ser usados 
como uma ferramenta de campanha 
para promover estilos de vida mais 
saudáveis. 

 
Os resultados poderiam ser usados 
no planejamento de operações em 
campo, a fim de garantir uma 
produção mais eficiente no plano 
agrário com a melhoria da qualidade 
do solo. 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente, você completou os nove passos do Guia Operacional para Negócios da TEEBAgriFood. A 
Capitals Coalition acolhe calorosamente qualquer feedback, experiência ou aprendizado obtidos com 
sua análise e que possam ser compartilhados. Essas informações podem nos ajudar a avançar em 
direção à visão da Coalition de um mundo onde os negócios conservem e aprimorem os capitais 
natural, humano e social. 
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Anexo A: Exemplos de literatura publicada relativa 
ao setor para informar análise de capitais pelos 
negócios do setor de alimentos  

 

Autor 
 

Nome Descrição Como pode ser 
utilizada nas 
avaliação de 
capitais

 
Capitais Passos 

relevantes 

 
Organização das 
Nações Unidas 
para a 
Agricultura e a 
Alimentação 
(FAO) 

 
Natural capital 
impacts in agriculture: 
Supporting better 
decision making 
 

 
A estrutura mede os 
benefícios ambientais 
líquidos associados à 
governança no 
agronegócio 
Conjunto de dados 
sobre custos de capital 
natural por produto 
agrícola, rebanho por 
país 

 
Guias sobre os 
impactos e 
dependências de 
operações de 
agronegócio. 
Apresenta resultados 
de estudos de caso 
úteis para 
commodities 
espenicas 
 

 
Natural, 
Produzido 

 

04, 05, 06, 

07 

 
Food wastage footprint - 
Full-cost accounting - 
Final Report 
 

 
Inclui uma lista de 
contabilização dos 
custos totais de 
estimativas de 
desperdício de 
alimentos sob as 
categorias: 
atmosfera, água. 
solo, 
biodiversidade, 
social e 
econômica 

 
A estrutura fornece 
quantificação, 
monetização e métodos 
para calcular o custo 
ambiental da pegada do 
desperdício de alimentos 
sobre o bem-estar e os 
recursos naturais 
 

 
Natural, 
Social 

 

05, 06, 07 

 
Plataforma 
Sustainable 
Agriculture 
Initiative (SAI) 

 
Diversas ferramentas e 
diversos documentos 
de orientação 

 
Orientação para apoiar 
o aprovisionamento 
sustentável local e 
global, e melhores 
práticas e impacto 
agrícolas 

 
As ferramentas e 
materiais podem, de 
várias maneiras, apoiar 
empresas, em particular 
na estruturação e 
estabelecimento do 
escopo em uma 
avaliação do capital 
natural 

 

Natural 
 

03, 04, 05 

 
A economia de 
ecossistemas e 
biodiversidade 
para a agricultura 
e os alimentos  

 

TEEBAgriFood 
 

Uma estrutura 
abrangente que 
aborda as questões 
centrais e a valoração 
econômica do 
Sistema eco-agro-
alimentar destacando 
a biodiversidade e as 
externalidades, 
incluindo todos os 
capitais 
 

 
A estrutura realiza 
medições e 
valoração de 
interdependências 
economicamente 
invisíveis entre 
humanos, 
agricultura, 
sistemas 
alimentares, 
biodiversidade e 
ecossistemas  
 

 
Natural, 
Humano, 
Social, 
Produzido 

 

05, 06, 07 

 
Vários – inclui Fairtrade, 
RSPO, Rainforest 
Alliance, Alliance for 
Water Stewardship, 
RTRS 

 
Os sistemas de 
certificação mais 
firmemente 
estabelecidos e mais 
amplamente 
adotados estão na 
agricultura, embora 
variem quanto a 
commodities, difusão 
geográfica e 
questões de capital 

 
Os dados 
quantitativos e 
monetários 
coletados pelas 
empresas e 
organismos de 
normalização para 
conceder o 
credenciamento e a 
certificação a esses 
esquemas podem se 
basear em 
valoração de capital  
 

Natural,  05 
Humano, Social 

Sustainability 
Accounting 
Standards Board 
(SASB) 

SASB Materiality 
Map 

 

O Mapa de 
materialidades 
identifica 26 
questões de 
sustentabilidade 
que irão 
provavelmente 
afetar as condições 
financeira ou o 
desempenho 
operacional  
 

O Mapa fornece 
questões de métrica 
contábil em uma matriz 
com seu nível relativo 
de materialidade. 
Auxilia a identificar 
rapidamente as 
questões de 
materialidade a avaliar 

Natural,  04 
Humano, Social 

Cambridge 
Institute for 
Sustainable 
Leadership 

E.Valu.a.te: The 
practical guide  

Apoio com evidências 
em torno do processo 
de valoração utilizando 
uma abordagem de 
aplicação por passos, de 
baixo para cima 

Metodologias, 
indicadores e exemplos 
práticos e estudos de 
caso reais de empresas 
do setor de alimentos e 
de bebidas 

Natural, 
Humano 
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Autor Nome Descrição Como pode ser 
utilizada nas 
avaliação de 
capitais 

Capitais Passos 
relevantes 

 

 
The Food and 
Land Use 
Coalition 

 
Growing Better: Ten 
Critical Transitions to 
Transform Food and 
Land Use  

 
O relatório apresenta 
ações essenciais e valor 
financeiro agregado 
sobre cenários e 
oportunidades relativas 
a uma abordagem 
transformadora 
 

 
O documento fornece 
uma panorâmica do 
future com business as 
usual ou com a 
implementação de ações 
necessárias no setor 
agroalimentício 
 

Natural,  03 
Humano, Social, 
Produzido 

Food System 
Impact 
Valuation 
Initiative 
(FoodSIVI) 

OECD-FAO 
Guidance for 
Responsible Agricultural 
Supply Chains  
 

Guia para cadeias de 
suprimento agrícolas 
aperfeiçoarem os 
direitos, saúde e 
segurança dos 
trabalhadores, 
segurança alimentar, 
direitos de posse, 
governança e outros 
aspectos 

Auxilia os negócios a 
respeitarem os 
padrões existentes ao 
longo de sua cadeia 
de suprimentos e 
prevenir riscos de 
impactos ambientais, 
sociais e humanos 
adversos 
 

Natural, 
Humano, 
Social 

03, 04, 05 

UNEP Guidelines for Social 
Life Cycle 
Assessment of 
Products 

A estrutura Social Life 
Cycle Analysis (SLCA) 
fornece análises sobre os 
efeitos de um produto 
sobre o componente 
social e humano 

Estrutura para 
negócios avaliarem o 
capital social e 
humano utilizando a 
abordagem ACV 

Social, 
Humano 

02, 03, 04 

PRé- 

Sustainability 

Handbook for Product 
Social Impact 
Assessment 

Estrutura para a 
análise de ciclo de vida 
social (ACVS) 
projetada para dar 
visibilidade aos 
benefícios e ônus de 
um produto 

Fornece orientação 
para práticas e 
exemplos de 
indicadores que 
podem ser utilizados 
para uma avaliação 
relativa aos capitais 
social e humano 
 

Social, Humano 

Sustainability 
Accounting 
Standards Board 
(SASB) 

Varied agricultural 
products 

Orientação para 
transparência e padrões 
contábeis incluindo 
produtos agrícolas, 
bebidas, alimentos 
processados, carne, 
aves, varejistas, 
restaurantes 
 

 Análise de capitais 
podem ser 
enriquecidas pela 
utilização desses 
padrões em áreas tais 
como lateralidade, 
questões relevantes 
para o setor, escopo e 
transparência 

 

Natural, 
Humano, 
Social 

03, 04, 09 

International 
Standard. ISO 
14008 

Monetary valuation of 
environmental impacts 
and related 
environmental aspects  

Referências normativas, 
definições, princípios, 
orientação sobre a 
valoração monetária, 
exigências, detalhes 
sobre procedimentos e 
métodos 

Fornece uma explicação 
objetiva sobre os 
procedimentos 
reconhecidos para a 
valoração monetária 
(com fórmulas para o 
cálculo) e o que deve 
abranger 

Natural 07 

International 
Standard. ISO 
14007 

Custos e benefícios 
ambientais associados a 
seus aspectos 
ambientais 

Guias para empresas 
sobre como 
completarem os 
custos e benefícios 
ambientais associados 
a suas atividades 

Fornece orientação 
padronizada sobre 
valores de custos de 
benefícios e aborda as 
dependências de uma 
empresa sobre o capital 
natural 
 

Natural 07 
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Autor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nome Descrição Como pode ser 

utilizada nas 
avaliação de 
capitais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Capitais Passos 

relevantes 

 

UN, EU, FAO, 
OECD, World 
Bank Group 

 
System of 
Environmental- 
Economic 
Accounting for 
Agriculture, 
Forestry, and 
Fisheries (SEEA) 
Agriculture 

 
Uma estrutura e Sistema 
estatísticos padronizados 
para a estruturação de 
informações sobre 
reservas e fluxos 
ambientais relevantes 
para esses setores, ligada 
a medidas padronizada 
da atividade econômica, 
tais como o PIB e riqueza 
nacional 

 
Os padrões e estruturas 
do SEEA Agricultura 
complementa 
diretamente o trabalho 
contábil sobre o capital 
natural ao nível 
corporativo. De início as 
bases de dados 
compiladas por meio do 
uso do SEEA deveriam 
fornecer uma análise 
comparativa contextual, 
informação para 
empresas, em particular 
para os setores agrícolas 
relevante 

 
Natural, Produzido 

 
Organização das 
Nações Unidas 
para a 
Agricultura e a 
Alimentação 
(FAO) 

 

FAOSTAT – Organização 

das Nações Unidas para 

a Agricultura e a 

Alimentação 

 

Dados específicos por 

país e temporalmente 

sobre produção 

agrícola, comércio, 

segurança alimentar, 

indicadores, 

demonstrações 

financeiras alimentares 

e outras informações 

atualizadas 

 
Pode ser utilizado para 
identificar impactos 
significativos do capital 
natural associado a 
mercadorias, produtos 
e práticas e para 
estimar impactos e 
dependências 

 
Natural, 
Humano, 
Social, 
Produzido 

 

03, 04, 05 

 
Sustainability Assessment 
of Food and Agriculture 
systems (SAFA) 

 
SAFA foi desenvolvido 
para avaliar o impacto 
dos alimentos e da 
agricultura sobre o 
meio ambiente e as 
pessoas. A ferramenta 
SAFA foi desenvolvida 
para apoiar a 
implementação do guia 
SAFA Guidelines para a 
avaliação de uma 
cadeia de suprimentos 

 

A Guia SAFA fornece 

exemplos de avaliações  
“adequadas à 
finalidade” e 
indicadores de acordo 
com a meta da 
empresa e quatro 
dimensões de 
sustentabilidade: 
governança, ambiental, 
econômica e bem-
estar. A ferramenta 
SAFA pode ser usada 
para selecionar 
métricas relevantes e 
representar 
graficamente os pontos 
fortes e fracos das 
atividades 

 
Natural, 
Humano, 
Social, 
Produzido 

 

04, 05 09 

 

CropWat 
 

Cálculo de necessidades 
hídricas da cultura 
agrícola. Baseado em 
dados sobre o solo, o 
clima e dados da cultura 
agrícola 

 
Pode ser usado para 
avaliações que 
elencam o uso da 
água como um 
impacto significativo 
ou percurso de 
dependência 

Natural 05 

Natural Capital 
Project / Stanford 
University 

InVEST Software que mapeia e 
valora produção, locais 
e atividades das 
pessoas e valora 
serviços de 
ecossistema que 
beneficiam a vida 
humana 

 Pode ser usado 
para equilibrar 
metas 
ambientais e 
econômicas em 
um processo 
decisório para 
quantificar e 
valorar 
compromissos 
de valor entre 
cenários 
alternativos 
 

Natural, 
Humano, 
Produzido 

05, 06, 07 

Capitals 
Coalition, 
WBCSD, MIT 
Sloan 

Natural Capital 
Toolkit – Shift 

Plataforma online para 
buscar estruturas de 
sustentabilidade e 
ferramentas ambientais, 
sociais e de governança 

Pode ser usada para 
encontrar as melhores 
ferramentas usando 
filtros por setor, tipo de 
recurso, natural ou de 
questão de governança 
social 

Natural, 
Humano, 
Social 

05, 06, 07 

A
p

p
ly

 s
ta

ge
 

M
ea

su
re

 a
nd

 v
al

u
e 

st
ag

e 
Es

tá
gi

o 
d

a 
Es

tr
ut

u
ra

 
In

tr
o

d
u

çã
o 

 



TEEB FOR AGRICULTURE AND FOOD: OPERATIONAL GUIDELINES FOR BUSINESS DRAFT REPORT FOR 
CONSULTATION AUGUST 2020 

120 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor Nome Descrição Como pode ser 
utilizada nas 
avaliação de 
capitais 

Capitais Passos 
relevantes 

 
Ecosystem 
Services 
Partnership 

 
Ecosystem services 
valuation database 

 
Banco de dados sobre 
valoração de serviços 
de ecossistema com 
base em hectares. 
Continuamente 
atualizado, hoje contém 
mais de 600 estudos e 
4.000 registros de valor 
distribuídos ao longo de 
serviços e regiões   
 

 
Vasto repositório de 
estudos de caso e valor 
de serviços de 
ecossistema; conjuntos 
de dados podem ser 
usados para informar 
decisões a respeito de 
compromissos ou 
atividades que afetam 
ecossistemas ou a 
biodiversidade 
 

 
Natural, 
Produzido 

 

05, 06, 07 

 
The Cool Farm 
Alliance 

 

Cool Farm Tool 
 

Ferramenta para 
cultivadores medirem 
a pegada e carbono, 
biodiversidade, 
pegada hídrica de 
produtos de culturas 
agrícolas e rebanhos 

 
A ferramenta 
pode contribuir 
para a medida e 
estimativa de 
impactos 
relativos a 
produtos de 
culturas agrícolas 
e rebanhos no 
plano agrário 
 

Natural 05 

Integrated 
Modelling 
Partnership 

ARIES – Artificial 
Intelligence for 
Ecosystem Services 

O modelador escolhe o 
processo ecológico 
adequado para conectar 
e valorar o fluxo entre a 
natureza e a sociedade. 
Avaliação dinâmica do 
modo como a natureza 
fornece benefícios para 
as pessoas 

Pode ser usado para 
representar e valorar 
fluxos de capital e 
ações, incluindo a 
contabilização do 
capital natural, 
serviços de 
ecossistema, 
segurança alimentar, 
pobreza, adaptação ao 
clima, planejamento 
de conservação 

Natural, 
Social, 
Produzido 

05, 06, 07 

UNEP/ GRID- 

Geneva 

MapX Plataforma online 
para o 
mapeamento, 
monitoração e 
gerenciamento de 
dados 
geoespaciais sobre 
recursos naturais 
de 900 conjuntos 
de dados públicos 
 

As aplicações incluem 
gerência de 
substâncias químicas, 
redução de riscos de 
catástrofes, 
planejamento para 
biodiversidade e uso 
da terra, energias 
renováveis e 
segurança 

Natural 05, 06 

The Economist 
Intelligence Unit 

Global Food 
Security Index 

Um mapa que apresenta 
indicadores de países 
calculados sobre quatro 
questões: acessibilidade, 
disponibilidade, 
qualidade e segurança e 
recursos naturais e 
resiliência 

Ajuda as empresas a 
compreenderem a 
(in)segurança alimentar 
local de suas atividades 
e como este fator pode 
ser um risco ou uma 
oportunidade de 
impacto positivo 

Social 02, 03 

ESU-service ESU World Food LCA 
Database 

O banco de dados 
contém mais de 1.600 
processos relativos a 
agricultura, 
processamento e 
consumo de alimentos. 
Na medida do possível, 
os dados incluem 
informações sobre 
desperdício de 
alimentos 

Fornece informações 
sobre o desperdício de 
alimentos que podem 
subsidiar a avaliação de 
fim de vida de um 
produto, refeições e 
eletrodomésticos 
 

Humano, 05 

Social 

GreenDelta / 
UNEP /SETAC 

nexus open LCA & 
open LCA 

 
Motor de busca para 
dados de ACV que 
permite filtrar 
conjuntos de dados 
por banco de dados, 
ano, localização, 
setor, produto e 
preço. Recurso amplo 
para avaliação de 
sustentabilidade e 

Ciclo de Vida.  
Mapa e software são úteis para avaliação de 
ACV. Inclui o banco de dados AgriFootPrint com 
um levantamento de ingredientes de alimentos, 
rações e bebidas, fertilizantes, óleos vegetais, e 
farinhas de proteína 
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Autor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nome Descrição Como pode ser 

utilizada nas 
avaliação de 
capitais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Capitais Passos 

relevantes 

 

Trucost 
 

The Trucost Corporate 
Carbon Pricing Tool 

 
Esquemas de 
precificação atuais 
quantificados em 130 
regiões, juntamente 
com cenários de 
precificação do 
carbono. A ferramenta 
modela preços 
potenciais futuros do 
carbono 

 
A ferramenta é útil para 
avaliar o preço do 
carbono para empresas 
que desejam modelar 
possíveis exposições a 
riscos financeiros 

 
Natural, 
Produzido 

 

05, 06, 07 

 

        Nações Unidas 
Nations 

 

Explorador de dados 
da ONU 

 
Serviço de dados com 
uma variedade de 
recursos estatísticos. O 
banco de dados contém 
mais de 60 milhões de 
dados e inclui a 
agricultura 

 
O explorador pode 
fornecer dados 
sobre contextos 
espaciais, sociais, 
econômicos e 
ambientais. Pode ser 
útil para análises de 
materialidades e 
análises de percurso 
 

 
Natural, 
Humano, 
Social, 
Produzido 

 

03, 05 

 

     New Earth B 
 

The Social Hotspots 
Database 

 
A Ferramenta para 
avaliar riscos e 
oportunidades 
sociais. Fornece 
mapa, análises de 
risco e comparações 
entre hotspots 
sociais, por país e 
setor. 

 
Baseado em Avaliação 
Social do Ciclo de Vida, 
o banco de dados 
oferece um modelo 
para calcular as pegadas 
sociais.  
Pode ser útil para medir 
impactos e dependências 
humanos e sociais ao 
longo da cadeia de 
suprimentos 

 
Humano, 
Social 

 

03, 04, 05 

 
Social Value 
UK 

 
Global Value 
Exchange (GVE) 

 
O GVE é um útil banco 
de dados de fontes de 
valores, resultados, 
indicadores e partes 
interessadas 
interconectados 

 
O GVE pode ser usado 
para mapear 
atividades, monitorar 
valores sociais criados, 
e pode ajudar a 
gerenciar e maximizar 
o valor social. Pode ser 
útil para a análise de 
impacto 
 

 
Natural, 
Social, 
Humano 

 

05, 06, 07 

 
World Bank- 
led global 
partnership 

 
Wealth Accounting and 
the Valuation of 
Ecosystem Services 

 

O WAVES Knowledge 

Center é uma plataforma 

útil com uma ampla 

coleção de publicações 

sobre o capital natural 

 

 
A plataforma fornece 
informações 
contextualizadas para 
auxiliar as empresas em 
sua análise 

Natural 03 

     SimaPro SimaPro Ferramenta de 
informações com base 
científica para coletar, 
analisar e monitorar a 
sustentabilidade dos 
dados de 
desempenho dos 
produtos e serviços da 
empresa 

Pode ser usada para 
modelar ACV para 
avaliar as pegadas 
hídricas e de 
carbono. 
Sima inclui o banco de 
dados Agri-footprint e 
Ecoinvent 

Natural 04, 05, 06, 

07 09 

Environment 
and Climate 
Change Canada 

Environmental Valuation 
Reference Inventory 
(EVRI) 

EVRI é um armazém de 
informações 
pesquisável de 4.000 
estudos de valoração 
sobre o valor 
econômico de recursos 
ambientais e efeitos 
sobre a saúde humana 
 

EVRI pode subsidiar 
abordagens 
metodológicas e 
estimativas de valores 
monetários com base 
em exemplos reais 

Natural, 
Humano, 
Social, 
Produzido 

05, 06, 07 

Delft University 
of Technology 

Bases de dados 
Idematapp, bases de 
dados Idemat e bases de 
dados eco- cost 
databases 

As bases de dados 
incluem valores 
monetários: Eco-costs, 
uma medida que 
expressa o custo 
ambiental de um 
produto 

Indica valor monetário 
para materiais, 
produtos agrícolas e 
animais, esgotamento 
de recursos, escassez 
hídrica, salário justo, 
trabalho infantil, 

pobreza, 
saúde e 
segurança 

Natural, Humano, Social 
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Autor Nome Descrição Como pode ser 
utilizada nas 
avaliação de 
capitais 

Capitals Passos 
relevantes 

Zurich 
University of 
Applied 
Science & 
outros 

Eaternity Database  ………………………. 
(EDB) 

Base de dados de 
valores e unidades CO₂ 
equivalentes para 
alimentos. Inclui 550 
itens alimentares 
baseados em 
sazonabilidade 
procedimentos 
agrícolas, transporte, 
conservação e modelos 
de processamento 

Pode ser usada para 
medir os valores das 
emissões de CO₂ e 
comparar os orgânicos 
aos da agricultura 
tradicional. Contém 
valores nutricionais e de 
CO₂ para refeições e 
compras em 
restaurantes 

Natural 05 

UN Global Quantis Water 
Compact,  CEO  Database Water 
Mandate 

Pegada hídrica dos 
produtos, serviços e 
organizações. 
As pegadas hídricas 
podem ser calculadas 
ao longo de toda a 
cadeia de suprimentos 

Fornece informações 
sobre o uso e 
consume da água e 
poluição hídrica de 
produtos e processos 
 

Natural 05 

Water 
Footprint 
Network 

WaterStat - water 
footprint statistics 

Conjuntos de dados 
baseados no Global 
Water Footprint 
Assessment 
Standard e 
estatísticas 

Calculador quantitativo 
para a pegada hídrica, 
escassez hídrica e nível 
de poluição hídrica 

Natural 05 

FAO 
GeoNetwork e 
parceiros 

GeoNetwork GeoNetwork fornece 
edição de metadados e 
mapas interativos, 
imagens de satélite e 
bases de dados espaciais 
nos níveis global, 
continental e regional  

Inclui dados meta 
espaciais que podem 
ajudar a compreender as 
características 
geográficas de uma 
região 

Natural 03, 05 
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Glossário 

 
NOTA: Na elaboração do Guia, tentamos, o mais possível, utilizar uma linguagem clara e terminologia 
da economia ambiental padronizada, para cujos termos se podem encontrar definições adequadas 
(respectivamente) em qualquer dicionário ou livro técnico. 
Em alguns casos, foi necessário introduzir terminologia nova, específica para o Guia. As definições para 
esses termos foram adaptadas da literatura científica ou baseada em pareceres de especialistas e são 
precedidas pela expressão “neste Guia”. 

 

Serviços abióticos Os benefícios oriundos de processos geológicos fundamentais (p.ex. as reservas de minerais, metais, óleo e gás, 
calor geotérmico, vento, marés e as estações do ano). 

 

      Linha de 
base

 
No Guia, o ponto de partida ou referência com o qual as mudanças nos capitais atribuídos às atividades da sua 
empresa podem ser comparadas.  

 

Biodiversidade 
 

 A variabilidade entre organismos vivos de todas as origens, incluindo, entre outros, organismos terrestres, 
marinhos e de outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; aí se inclui também 
a diversidade dentro de uma mesma espécie, entre espécies e ecossistemas (ONU 1992).  

 
Aplicação de 
negócios 

 
No Guia, uso pretendido dos resultados de sua análise de capitais para ajudar a informar as tomadas de 
decisão. 

 
Análise de 
capitais 

 
Uma análise que leva em consideração mais de um capital. Inclui a análise de multi-capitais e a análise integrada 
de capitais. 

 

  Componentes 
 

Os três elementos de uma análise completa de capitais identificados no guia como: 
a) “impactos sobre a sua empresa,” b) “seus impactos na sociedade” e c) “as dependências de sua empresa”.  

 

 Contrafactual 
 

 Um tipo de cenário que descreve uma situação alternativa plausível e as condições ambientais que ocorreriam se a 
atividade ou a operação não prosseguisse (adaptado da Cambridge Natural Capital Leaders Platform 2013).  

 
Percurso de 
dependência 

 
Um percurso de dependência mostra como uma determinada atividade empresarial depende de características 
específicas do capital natural, humano, social ou produzido. Identifica como as mudanças possíveis ou 
observadas nos capitais afetam os custos e/ou benefícios de fazer negócios. 

 

   Ecossistema 
 

Um complexo dinâmico de plantas, animais e microrganismos, bem como seu meio não vivo, interagindo como 
uma unidade funcional. Os exemplos incluem desertos, recifes de coral, terras úmidas e florestas úmidas (MA 
2005a). Os ecossistemas fazem parte do capital natural.  

 
Serviços de 
Ecossistema 

 
 A definição de serviços do ecossistema mais amplamente usada é a do Millennium Ecosystem Assessment (MA 
2005a): “os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas”. 

O MA ainda distribui os serviços do ecossistema em quatro categorias: 

• Provisionamento: Produtos materiais da natureza (p.ex. frutos do mar, água, material genético). 

• Regulação: Benefícios indiretos da natureza gerados por meio da regulação de processos do ecossistema 
(p.ex. mitigação da mudança climática por meio do sequestro do carbono, filtragem da água pelas zonas 
úmidas, controle da erosão e uso da vegetação para a proteção contra ataques por tempestades, polinização 
das plantações por insetos).  

• Cultural: Benefícios não materiais da natureza (p.ex. espirituais, estéticos, recreacionais e outros). 

• Apoio: Processos ecológicos fundamentais que dão apoio à prestação de outros serviços pelo 
ecossistema (p.ex. reciclagem de nutrientes, produção primária, formação de solos). 

 

   Externalidade 
 

Uma consequência de uma ação que afeta outro que não o seu agente, e pela qual o agente nem é recompensado 
nem penalizado. As externalidades podem ser positivas ou negativas (WBCSD et al. 2011). 

 

  Capital humano 
 

Os conhecimentos, capacidades, competências e atributos incorporados em indivíduos que contribuem para 
um desempenho e bem-estar aprimorados. 

 

Impacto condutor 
 

No Guia, um impacto condutor é uma quantidade mensurável de um recurso natural, humano, social ou 
produzido que é usado como um insumo para a produção (p.ex. volume de água usado para irrigação de 
plantações) ou um resultado não produto da atividade da empresa, também mensurável, (p.ex. um quilo de 
emissões de CO2 lançado na atmosfera por uma fábrica). 

 

Percurso de impacto 
 

Um percurso de impacto descreve como um determinado impacto condutor gera mudanças nos capitais como 
resultado de uma atividade de negócios específica e como essas mudanças nos capitais afetam diferentes partes 
interessadas. 

 
Avaliação de 
Ciclo de Vida 

 
Também conhecida como Análise de Ciclo de Vida. Técnica usada para avaliar os impactos ambientais de um 
produto ou serviço ao longo de todos os estágios de seu ciclo de vida, da extração material ao fim de vida 
(descarte, reciclagem ou reutilização). A Organização Internacional de Padronização (ISO) padronizou a 
abordagem de ACV em ISO 14040 (UNEP 2015). Diversas bases de dados de Avaliação de Impacto de Ciclo de 
Vida (AICV) fornecem uma útil biblioteca de estimativas publicadas para diferentes produtos e processos. 

 

Valor de mercado A quantia pela qual algo pode ser comprado ou vendido em determinado mercado. 
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   Materialidade No Guia, um impacto ou dependência de capital natural, humano, social ou produzido constitui uma materialidade 
se um exame do seu valor, como parte do conjunto de informações utilizadas para a tomada de decisão, tem o 
potencial de alterar essa decisão (Adaptado de OCDE 2015 e IIRC 2013).  

 
Análise de 
materialidade 

 
No Guia, o processo que envolve a identificação do que constitui (potencialmente) uma materialidade em 
relação ao objetivo e à aplicação da análise de capitais. 

 

Medição 
 

No Guia, o processo de determinar as quantidades, extensão e condição de capital natural e ecossistema 
associado e/ou serviços abióticos, no aspecto físico. 

 
Valoração 
monetária 

 
Valoração que usa moedas (p.ex. dólar americano, €, ¥) como a unidade comum para avaliar os valores de impactos e 
dependências de capital.  

 
Avaliação de 
multi-capitais 

 
Uma avaliação de capitais que mede e valora todos os capitais em termos dos impactos e dependências de 
uma empresa sobre eles, demonstrando os resultados de cada capital “lado a lado” (ou seja, em uma série).  

 
Protocolo de 
capital natural  

 
Uma estrutura padronizada para identificar, medir e valorar os impactos diretos e indiretos (positivos e negativos) 
e/ou dependências do capital natural. 

 

Recursos naturais 
 

Recursos naturais englobam uma gama de materiais que ocorrem na natureza e podem ser usados para produção e/ou 
consumo. 

• Recursos renováveis: podem ser explorados indefinidamente, contanto que a taxa de exploração não exceda 
a taxa de renovação, permitindo que o estoque se reponha (pressupondo que não haja nenhuma outra 
perturbação importante). Recursos renováveis explorados a uma taxa mais elevada do que sua taxa de 
reposição podem tornar-se não renováveis, como quando a superexploração leva à extinção de espécies 
(ONU 1997). 

• Recursos não renováveis: Não se regeneram após a exploração dentro de nenhum prazo útil. Recursos não 
renováveis se subdividem em reutilizáveis (p.ex. a maioria dos metais) e não reutilizáveis (p.ex. carvão 
térmico). 

 
Foco 
organizacional 

 
No Guia, a parte ou as partes do negócio a serem analisadas (p.ex. a empresa como um todo, uma unidade de 
negócios ou um produto, projeto, processo, local ou incidente). Para simplificar, estão agrupados em três 
categorias gerais: 

• Corporativo: análise de uma empresa ou grupo, incluindo todas as subsidiárias, unidades de negócios, 
divisões, diferentes geografias ou mercados etc. 

• Projeto: análise de um empreendimento ou iniciativa planejados para uma finalidade específica, incluindo 
todos os locais, atividades, processos e incidentes relacionados. 

• Produtos: análise de bens e/ou serviços específicos, incluindo os materiais e serviços usados para produzi-
los. 

 
Análise de capitais 
integrados 

 
Uma análise de capitais que explicitamente examina as interconexões tanto dentro como entre todos os capitais. 

 

        Dados primários Dados   Coletados especificamente para a análise em curso. 
 

  Preço 
 

A quantidade de dinheiro esperada, exigida ou dada como pagamento por algo (normalmente requer a presença de 
um mercado). 

 

                    Capital produzido  
 

Os bens manufaturados bem como todos os ativos financeiros que são usados para produzir os bens e serviços 
consumidos pela sociedade. 

 
Valoração 
qualitativa 

 
Valoração que descreve os impactos ou dependências do capital natural e pode classificá-los em categorias como alta, 
média ou baixa. 

 
Valoração 
quantitativa 

 
Valoração que usa unidades não monetárias, como números (p.ex. em um índice composto), área, massa 
ou volume para analisar a magnitude dos impactos e dependências do capital natural.  

 
Avaliação de 
capital único 

 
Uma avaliação que mede e valora uma única forma de capital (p.ex. capital natural, ou humano, ou social, ou 
produzido) em termos dos impactos e dependências de uma empresa sobre o capital. 

 

Capital social  
 

As redes, juntamente com normas, valores e entendimentos compartilhados que facilitam a cooperação dentro dos 
grupos e entre eles. 

 

     Cenário
 

Uma narrativa que descreve um futuro possível. Os cenários exploram aspectos e escolhas sobre o futuro que 
são incertos, tais como diferentes opções de projetos, a empresa funcionando como sempre (Business As Usual 
-BAU) e visões alternativas. 

 

Dados secundários 
 

Dados originalmente coletados e publicados para outro fim ou para uma outra avaliação. 

 

    Limite espacial 
 

A área geográfica coberta pela análise, por exemplo, um local, bacia hidrográfica, paisagem, país ou planeta. 
O limite espacial pode variar para diferentes impactos e dependências e também dependerá do foco 
organizacional, do limite da cadeia de valor, da perspectiva de valoração e de outros fatores. 
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Qualquer indivíduo, organização, setor ou comunidade que tem interesse ou algo a perder ou ganhar com o 
resultado de um processo decisório. 

 
O horizonte de tempo da análise. Pode ser um “retrato instantâneo” atual, um período de 1 ano, de 3 anos, 
de 25 anos ou mais.  

 
Processo interno ou externo para verificar a qualidade da análise, incluindo a credibilidade técnica, a 
adequação das principais hipóteses, e a qualidade da análise.  Este processo poderá ser mais ou menos 
formal e muitas vezes se baseia em uma autoanálise.  

 
No Guia, o processo de estimar a importância relativa, valor e utilidade dos capitais para as pessoas (ou para 
uma empresa), em um determinado contexto. A valoração pode envolver abordagens qualitativas, 
quantitativas e monetárias, ou uma combinação delas. 

 
É o método específico usado para determinar a importância, valor ou utilidade de algo em um determinado 
contexto. 

 
No Guia, a perspectiva ou ponto de vista a partir do qual o valor é analisado; isso determina, em grande parte, 
quais custos ou benefícios são incluídos numa análise. Valor do negócio: Os custos e benefícios para a empresa, 
também chamados de valor interno, privado, financeiro ou para acionista. Valor social: Os custos e benefícios 
para a sociedade em geral, também chamados de valor externo, público ou para as partes interessadas (ou 
externalidades). 

 
É uma técnica que toma um valor determinado em um contexto e o aplica a outro contexto. Quando os 
contextos são semelhantes, ou quando os devidos ajustes são feitos para compensar as diferenças, a 
transferência de valor pode fornecer estimativas razoáveis de valor. 

 

A parte ou as partes da cadeia de valor da empresa a ser(em) incluída(s) em uma análise de capitais. 
Para simplificar, o Guia identifica três elementos da cadeia de valor: a montante, operações diretas e a jusante. 
Uma avaliação do ciclo de vida completa de um produto abrangeria todas as três partes. A montante (do berço 
ao portão):  cobre as atividades de fornecedores, incluindo energia comprada. Operações diretas (de portão a 
portão):  cobre as atividades sobre as quais a empresa tem controle operacional direto, incluindo subsidiárias  
nas quais detém participação majoritária. A jusante (do portão ao caixão): cobre as atividades ligadas à 
compra, uso, reutilização, recuperação, reciclagem e descarte final dos produtos e serviços da empresa.  

 
Processo interno ou externo para verificar a qualidade da análise, incluindo a credibilidade técnica, a 
adequação das principais premissas, e a qualidade da análise. Este processo poderá ser mais ou menos formal e 
muitas vezes se baseia em uma autoanálise. 

Verificação 

Limite da cadeia 
de valor 

Transferência de 
valor 

Técnica de valoração 
 

 

Perspectiva de valor 

Valoração 

Limite 
temporal 
 

Validação 

Parte 
interessada 
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Sobre a Capitals Coalition 
 

A Capitals Coalition é uma colaboração global que transforma o modo como são tomadas decisões por 
meio da inclusão de valores fornecidos pela natureza, pelas pessoas e pela sociedade. Nossa ambição 
é de que, até 2030 a maior parte dos negócios, finanças e governos irão incluir todos os capitais em 
seus processos decisórios, e que, assim, seja criado um mundo mais  justo, igualitário e sustentável. 

Você encontra um modelo para a aplicação na página da Coalition na internet (aqui) que o auxiliará a 
confirmar que você completou todos os Passos e ações de sua avaliação. 
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