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QUESTIONÁRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
Informações da operação 
Nome / Empresa: 
CPF/CNPJ: 
Localização: 
Setor de atividade: 
Data do preenchimento: 
 Área Rural/não desenvolvida  Área Urbana  Próxima a curso  

d’água 
 Próxima a áreas de proteção  Próxima a área de comunidades tradicionais 
 
Questões Ambientais 
Resíduos 
Tipos de resíduos gerados: 
Resíduos tóxicos?  Sim  Não 
Destinação dos resíduos tóxicos: 
Destinação de águas residuais: 
Destinação de combustíveis, pesticidas e outros químicos: 
Uso da energia 
 Principalmente fontes renováveis  Principalmente fontes não-renováveis 
Uso da água 
 Principalmente fontes renováveis  Principalmente fontes não-renováveis 
 Água comprada de fornecedores 
 
Questões Sociais 
Necessidade de desapropriação / deslocamento da população  Sim  Não 
Impacto em comunidades tradicionais  Sim  Não 
Impacto em áreas de proteção cultural  Sim  Não 
Protestos, processos ou representações contra o projeto  Sim  Não 
A empresa apóia o desenvolvimento de ações sociais mediante doações de 
produtos, recursos financeiros ou cessão de instalações para o desenvolvimento de 
projetos sociais próprios 

 
Sim  Não 

A empresa incentiva e mobiliza o trabalho voluntário de seus funcionários? 
(trabalho eventual, não remunerado, de auxílio ao bem comum) 

 
Sim  Não 

A empresa possui área/pessoas para conduzir sua política socioambiental  Sim  Não 
A empresa prioriza fornecedores que oferecem condições de trabalho justo aos seus 
trabalhadores, inclusive quanto às legislações vigentes 

 
Sim  Não 

 
Questões Institucionais 
A empresa possui código de ética  Sim  Não 
A empresa manifesta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas 
(visão, missão, etc.) 

 
Sim  Não 

A empresa promove cursos relacionados à responsabilidade social e ambiental para 
seu corpo técnico 

 
Sim  Não 

A empresa publica balanço social e/ou ambiental anual  Sim  Não 
Interação com as comunidades no entorno 
 Sem interlocutor direto  Sem canais para reclamação  Uso de força 
 
Questões Trabalhistas 
Medidas de saúde e segurança insatisfatórias  Sim  Não 
Condições de trabalho impróprias  Sim  Não 
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Cite informações que considere importante e que não foram abordadas nas questões anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Local e data: ________________, _______ de _________ de __________ 

 

 

 

Proponente 

 

 

 

Vínculos empregatícios impróprios  Sim  Não 
Casos de discriminação  Sim  Não 
Tem canais de ouvidoria / reclamações  Sim  Não 
Restrições à atuação dos sindicatos  Sim  Não 
Nos últimos dois anos, foi autuado ou processado por algum órgão público quanto a 
trabalho escravo 

 
Sim  Não 

Aspectos Ambientais 
A empresa possui um responsável cuja principal atribuição é meio ambiente e/ou 
saúde e segurança 

 
Sim  Não 

A empresa divulga externamente informações sobre as suas práticas 
socioambientais 

 
Sim  Não 

Há projetos documentados em andamento para questões socioambientais  Sim  Não 
A empresa monitora os seus impactos ambientais  Sim  Não 
A empresa possui ou já possuiu área contaminada e ou degradada  Sim  Não 
Nos últimos dois anos, a empresa Foi autuada ou processada por algum órgão 
público devido a questões ambientais 

 
Sim  Não 


