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Categoria  Impactos  Responsabilidade  Ação  

Governo  

Aumento da inflação  Alta Direção/Recursos Humanos Acordo sindical de aumento de salário conforme índice de inflação 

Falta de acesso a serviços públicos e 
infraestrutura devido à falta de capacidade 
desses serviços e infraestrutura de absorver 
o aumento da população causada pela 
Migração 

Alta Direção  Mitigar (Foge do controle da empresa). 

Falta de acessibilidade nos serviços públicos 
para atendimento médico especializado 

Alta Direção  Dispor de provisão financeira para plano de saúde aos trabalhadores 

Recursos Humanos  Inclusão dos funcionários no plano de saúde, agendar consultas 

Tributação e multas  Alta Direção  Pagamentos de impostos conforme normas vigentes 

Comunidade 

Espaço para apoio as crianças dos 
trabalhadores 

Alta Direção  Dispor de provisão financeira para manutenção do projeto PEAU 

Recursos Humanos  Divulgação dos espaços e suas atividades educacionais 

Aumento de famílias carentes causada pela 
Migração  

Alta Direção  
Dispor de provimentos para auxiliar na melhoria com ajuda conforme 
necessidade e disponibilidade. 

Recursos Humanos/Marketing  
Alinhamento juntos aos órgãos municipais para entrega conforme 
necessidade. 

Poluição ambiental  

Alta Direção  Dispor de recursos necessários para proteção ambiental 

Gerência/administradores 
Planejamento para aplicação e destinação dos recursos conforme 
necessidade  

Gerência  
Promover incentivar e buscar adaptar os processos para o uso de 
combustíveis renováveis, através de novas tecnologias buscando 
reduzir o consumo de combustíveis fósseis. 

Funcionários  
Praticar atitudes educacionais voltadas a preservação e racionalização 
dos recursos naturais.  

Fornecedores  Falta de matéria prima   

Alta Direção  
Direcionar ações de planejamento estratégico em honrar os 
compromissos financeiros acordados 

Gestão financeira Coordenar a carteira de pagamento conforme vencimentos 

Compras  
Comprar matéria prima de fornecedores que cumpram com os direitos 
dos trabalhadores, normas trabalhistas e ambientais 

Clientes  
Falta de atendimento aos clientes pela falta 
de entrega dos produtos   

Comercial  Programação de pedidos conforme projeção de produção  

Compras  Dispor de matéria prima necessária para produção de produtos  

Produção  Produzir produtos com qualidade e no prazo acordado pelo comercial  

Logística  Atender a programação de entrega dos produtos utilizando os meios 
necessários 
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Recursos Humanos  
Dispor de mão de obra requerida pela empresa para provisão de 
produtos e serviços 

Funcionários  

Educação básica, faculdade, especialização 

Alta Direção  Dispor de provisão financeira para auxiliar na capacitação 

Recursos Humanos Dispor de auxílio para aquisição de material, divulgação cursos e 
faculdades 

Aumento dos produtos da cesta básica  Alta Direção  Proporcionar aos funcionários auxílio alimentação 

Falta de segurança no trabalho  

Alta Direção  
Dispor de recursos financeiros para adoção de medidas que garanta a 
segurança dos trabalhadores 

Gerência  Direcionar os recursos disponibilizados conforme necessidade 

Segurança do trabalho  

Reportar os perigos/riscos aos níveis gerenciais para tomada de 
decisão  

Promover capacitação dos trabalhadores para realização dos trabalhos 
com segurança 

Manutenção mecânica/elétrica  Implementar medidas protetivas a saúde e segurança dos trabalhadores 
conforme apreciação de risco e prioridades definidas 

Supervisão/liderança  Treinar, orientar os funcionários para ações seguras e com segurança 
evitando acidentes de trabalhos. 


