
BENVIDOS



O PAPEL ESTRATÉXICO DA RSE
NOS TEMPOS DO COVID

8
webinars

1
espazo web

1
rede



PRÓXIMAS DATAS

20/01ODS
Da estratexia ó impacto 16:30-18:30

29/01RSE e igualdade de 
oportunidades 10:00-12:00

21/12RSE e comunicación
Do greenwashing ó propósito 16:30-18:30



SEGUINTES
WEBINARS

INNOVACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS

TENDENCIAS
HIPERLOCAIS

TALENTO

CLIENTES

SOLUCIONES 
DIXITAIS

ECONOMÍA
CIRCULAR
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RSE PARA ESCÉPTIC@S: CÓMO CREAR VANTAXES COMPETITIVAS 
A TRAVÉS DUNHA ESTRATEXIA DIFERENCIADORA



¿Cáles son as 
vosas empresas 
favoritas?



¿Cales son as 
caracterís5cas das 
empresas que teñen
integrada a RSE?
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Orixe global dos grandes desafíos da RSE 

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Axenda 2030

Rede Española de Pacto Mundial
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A AXENDA 2030 DA ONU
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Entón, ¿qué é a RSE?

Evolución da RSE. Principios e dimensións.

Grupos de interese



RSE é un concepto a través do cal a empresa integra
de xeito voluntario as preocupacións sociais e
ambientais nas súas operacións de negocio e nas
súas relacións cos grupos de interese. Ser
socialmente responsable non significa cumprir as
obrigas xurídicas, senón tamén ir más aló inves6ndo
máis no capital humano, na contorna e nas relacións
cos interlocutores.

¿Qué é a RSE?



Evolución da RSE















Cuestión de Identidade



O concepto de responsabilidade social empresarial implica os seguintes

principios fundamentais:

1. Carácter voluntario.

2. Superación dos requisitos legais.

3. Consideración de compromisos éticos, sociais, económicos e

ambientais, que se converten en obrigación para quen os contrae.

4. Integración na estratexia, procesos e actividades da empresa.

5. Atención e implicación dos grupos de interese (clientes,

empregados, provedores, accionistas, competidores, comunidade,

administración, etc.)

¿Cales son os principios da RSE?



Pódese dicir que a responsabilidade social empresarial abarca tres
dimensións sobre as que unha empresa desenvolve actividades e
comportamentos responsables, e nas que debe crear valor para garantir a
súa sustentabilidade a medio y longo prazo:

• Aspectos relacionados coas persoas da organización e coa
comunidade onde a empresa desenvolve a súa actividade.

SOCIAL

• Aspectos relacionados coa ética, o bo goberno, a eficiencia nas
operacións, a cadea de suministro, a transparencia e a comunicación.

ECONÓMICA

• Abarca os aspectos relacionados co compromiso ambiental da
empresa.

MEDIOAMBIENTAL

¿Qué dimensións engloba a RSE?



INTERNA
Re#rese á xes)ón que a propia 

empresa realiza dos seus 

recursos e os impactos que 

estes provocan internamente.

EXTERNA
Re#rese a cómo a empresa interactúa

co seu contorno, xes)ona o impacto 

dos seus produtos e recursos na 

comunidade e xera emprego de 

calidade e riqueza.

Estas dimensións débense contemplar dende dúas perspec)vas:

¿Qué dimensións engloba a RSE?



“Os grupos de interese ou 
stakeholders son os grupos e as 

persoas que afectan ou son
afectadas polas ac6vidades da 

organización”. 

Grupos de Interese







¿Por qué?
Vantaxes, Riscos 
e Oportunidades da RSE.



PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA: 
Axuda a non perder o “rumbo”

EFICIENCIA & AFORRO: 
Reducción da can)dade de 

residuos y sus costes.

XESTIÓN DE RISCOS: 
Mellor coñecemento das 

demandas do entorno (clientes, 

norma)va…).

MELLORA CONTINUA: 
Maior eficiencia nos produtos, 

procesos e servizos.

FIDELIZACIÓN/RETENCIÓN TALENTO:
Impulsa a mo)vación e o orgullo de 

pertenza dos empregados.

REPUTACIÓN: 
Mellora a imaxe da empresa.

Vantaxes da RSE

INNOVACIÓN: 
Desenvolvemento de novos

produtos e servizos.
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Tipoloxías de accións

Exemplos de RSE nas pemes galegas



Tipoloxías de Accións en RSE

INTERNO

SOCIAL ECONÓMICA MEDIOAMBIENTAL
Beneficios sociais Transparencia e comunicación Ecoeficiencia

Conciliación laboral Sistemas de xestión da calidade Redución de emisións de CO2

Xestión da diversidade Eficiencia operacional Reciclaxe

Igualdade de xénero Modelos de excelencia
Redución de consumos 

enerxéticos

Desenvolvemento 

profesional e formación
Xestión da innovación

Redución de consumos de 

embalaxes

Inclusión colectivos 

desfavorecidos
Medición e seguemento Uso de enerxías renovables

Accesibilidade

EXTERNO

Voluntariado
Avaliación da cadea de 

provedores
Conservación da contorna

Creación de emprego
Doazóns, patrocinios, mecenado Compensación de emisións 

de CO2

Implicación de colectivos 

desfavorecidos

Investimentos socialmente 

responsables

Formación ambiental a 

clientes, provedores, 

comunidade etc.



Exemplos Locáis























E non tan locáis
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Alianzas: colaborando para crear valor



“Sós imos máis rápido, 
Xuntos chegamos máis lonxe”
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Planificación Estratéxica

Implementación da RSE paso a paso



PASOS PREVIOS Á IMPLANTACIÓN

COMPROMISO DA ORGANIZACIÓN



HISTORIA

REALIDADE

C
O
N
T
E
X
T
O

PASOS PREVIOS Á IMPLANTACIÓN



MISIÓN: Qué facemos (e qué non facemos!)

VISIÓN: A ónde imos (obxectivo común)

VALORES que te definen. Trasladalos a 

marcos de comportamento concretos.



FUTURO

HOXE

PLAN DE ACCIÓNMISIÓN

VALORES VISIÓN

203020252020



“Unha visión sen un plan, 

é so un soño.

Un plan sen unha visión, 

é unha pérdida de tempo.

Pero unha visión con un plan, 

pode cambiar o mundo”

Proverbio antigo



Aspectos Clave



>> RSC pasa a formar parte da estratexia da empresa 
con implicación dende a alta dirección

>> Coherencia

>> Proac6vidade

>> Monitorizar a evolución (indicadores)

>> Informar (Informes Sustentabilidade, RRSS, Páxina
Web…)





PASOS PREVIOS Á IMPLANTACIÓN

COMPROMISO DA ORGANIZACIÓN



DIAGNOSE DA RSE





IMPLANTACIÓN DA RSE NA ORGANIZACIÓN

COMPROMISO DA ORGANIZACIÓN



“Os grupos de interese ou 
stakeholders son os grupos e as 

persoas que afectan ou son
afectadas polas ac6vidades da 

organización”.

R. E. Freeman, Strategic Management. 
A Stakeholder Approach. Pitman, London 1984.



GGII: OBXECTIVOS

1. Iden6ficación dos GGII da organización e as canles de
influencia e impacto entre a organización e os GGII.

2. Priorización os GGII determinando o seu grao de
influencia e poder.

3. Establecer as canles de comunicación e seguemento
con cada GGII.



IDENTIFICACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE









EJ. PRIORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS



PRIORIZACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE

MATRIZ DE PODER/INTERÉS

GRUPOS DE INTERÉS

ORGANIZACIÓN/EMPRESA

AXENTES 

CHAVE



Nivéis de comunicación:

§ Permanecer pasivo 

§ Informar 

§ Consultar 

§ Diálogo

§ Colaborar 

§ Integrar 

MODELOS DE RELACIÓN COS GGII



¿QUÉ É A MATERIALIDADE?

“Aqueles aspectos e indicadores que reflictan os impactos
sociais, ambientais e economicamente significaQvos da

organización ou a aqueles que poderían exercer unha influencia

substancial nas avaliacións e decisións dos grupos de interese”.
Global Repor=ng Ini=a=ve (GRI) 

Neste sen=do, a materialidade indica que as organizacións deben
avaliar tanto aqueles aspectos que son imprescindibles para a
consecución dos seus obxecQvos estratéxicos, como aqueles

outros relevantes para os seus grupos de interese, na medida
que responden ás súas expecta=vas.



MATERIALIDADE: A TER EN CONTA

§ Axuda ás organizacións a deseñar a folla de ruta que marcará a
súa estratexia e o seu plan de acción en materia de RSE.

§ Importancia de empregar a análise de materialidade para o
deseño estratéxico do plan de RSE das en=dades.

§ Considerar os impactos económicos, medio ambientais e
sociais relevantes da organización e a súa influencia sobre os
grupos de interese.

§ Analizar estes impactos na acQvidade da organización, tanto
actual como futura.

§ Requisito imprescindible para a rendición de contas.







MATERIALIDADE: PASOS A SEGUER

1. Identificar os teus aspectos materiais

2. Priorizar os teus aspectos materiais

3. Construir a matriz de materialidade

4. Seleccionar os aspectos materiais que se van a

executar



Puntuar cada aspecto dende unha dobre perspec=va:

- A importancia que ten para a organización.

- A importancia que ten para os grupos de interese.

Esta priorización adoita estar mo=vada pola análise de custos e
beneficios, tanxibles e intanxibles, xes=ón de riscos...etc.

Para asignar unha valoración a cada un destes aspectos adóitase
revisar información conQda en análises de mercado, enquisas
de grupos de interese, entrevistas...etc.

IDENTIFICACIÓN DOS ASPECTOS MATERIAIS



MAXIMIZAR A XENERACIÓN DE VALOR



ANÁLISE DE MATERIALIDADE



ANÁLISE DE MATERIALIDADE



ANÁLISE DE MATERIALIDADE



IMPLANTACIÓN DA RSE NA ORGANIZACIÓN

COMPROMISO DA ORGANIZACIÓN



A par6r da análise de
materialidade (asuntos clave
para a organización), débense
definir os obxec6vos en materia
de RSE.
De este xeito garántese que os
obxec6vos estratéxicos de RSE
dan resposta á la demanda dos
grupos de interese e ás
necesidades da organización.

ANÁLISE DE MATERIALIDADE E OBXECTIVOS



OBXECTIVOS SMART



Os obxec=vos deben ser:

S de ESPECÍFICO: Canto máis detallados mellor. É importante
resolver cues=óns coma qué, cándo, cómo, ónde ou con quén.

M de MEDIBLE: Para que un obxec=vo sexa claramente medible
debe ter forma cuanQtaQva de medir que efec=vamente se
acadou. Para iso é preciso involucrar números na súa definición
como porcentaxes ou can=dades exactas (indicadores). Ex.:
“Incrementar o ROI nun 20%”.

A de ALCANZABLE: Moitos dos obxec=vos non se cumplen porque
son imposibles. Outros quedan no aire porque son pouco
presuntuosos.

OBXECTIVOS SMART



R de REALISTA: Débese ter en conta o alcance do potencial propio
e da equipa, así comaa dos recursos dos que se dispón para
acadalo.

T de TIEMPO: É un dos factores máis importantes que determinan
se se acada ou non un obxec=vo. Se non se lle pon unha data de
comezo e unha de finalización, o máis probable é que non se
acade nunca.

OBXECTIVOS SMART



O seguinte paso consiste en valorar se as accións son as axeitadas
para acadar ese obxectivo a través de indicadores como enquisas
de satisfacción, número de queixas e tempo de resolución, etc.,
que permitan verificar a consecución dos obxectivos.

§ Serven para saber se avanzamos na dirección que nos
propuxemos.

§ Son evidencias, sináis, síntomas, indicios, manifestacions,
puntos de referencia.

OBXECTIVOS SMART
KPIs Indicadores Clave de Desempeño



IMPLANTACIÓN DA RSE NA ORGANIZACIÓN

COMPROMISO DA ORGANIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN

O plan de acción en RSE, do mesmo xeito que outras estratexias
empresariais, debe contar con:
§ A definición dos obxecQvos estratéxicos, con base nun

calendario preestablecido.
§ O deseño das accións para poder alcanzar as metas

establecidas en base á análise previa.
§ A medición dos logros a través de indicadores específicos de

seguimento.
§ A asignación de responsables e de orzamento necesario para a

execución das actuacións.
.



PLAN DE ACCIÓN



IMPLANTACIÓN DA RSE NA ORGANIZACIÓN

COMPROMISO DA ORGANIZACIÓN



“ Moita xente pequena,
en lugares pequenos, 

facendo cousas pequenas
poden cambiar o mundo ”

Eduardo Galeano                 



¡MIL GRAZAS!




