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Vantagens da Implementação da Social Accountability - SA 8000 

A SA 8000, em que SA significa Social Accountability, foi desenvolvida pela CEPAA (Council on 

Economic Priorities Accreditation Agency), hoje conhecida como SAI (Social Accountability 

International) e 25 outras organizações. 

 

A SA 8000 foi publicada em 1997, sendo um documento de referência certificável ou seja. 

Assim sendo, a SA 8000, permite às organizações que a adoptarem a certificação do seu 

sistema. Esta certificação efectuasse mediante a realização de uma auditoria por um 

organismo de certificação credenciado pela SAI, o qual emite um documento isento, atestando 

a conformidade da organização com seus requisitos.  

 

Uma vez que já existiam normas implementadas, tal como a ISO 14000, ISO 9000, e para 

facilitar a integração destas com a SA 8000, esta última, apresenta-se uma estrutura 

semelhante às anteriores. 

 

Esta norma é a primeira que a nível mundial certifica organizações com Sistemas de Gestão da 

Responsabilidade Social implementados.  

 

O principal objectivo da SA 8000, é implementar, manter e melhorar a qualidade social das 

práticas no local de trabalho.  

 

As principais vantagens na sua implementação são: 

• melhoria do relacionamento organizacional interno através da demonstração da 

preocupação com o trabalhador,  

• aumento do envolvimento dos trabalhadores, 

• diminuição de eventuais conflitos laborais, 

• aumento de informação e, portanto, maior confiança por parte dos clientes,  

• melhoria da gestão dos processos chave da empresa,  

• consequente aumento de produtividade, 

• diferenciação positiva face à concorrência,  

• credibilização da marca,  

• maior segurança para a empresa e para os seus accionistas, 

• consolidação da imagem e reputação da empresa como socialmente responsável. 
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A certificação de um Sistema de Gestão da Responsabilidade Social de acordo com a SA 8000, 

é orientada para o incremento da capacidade competitiva de qualquer organização que 

voluntariamente garanta a componente ética do seu processo e ciclo produtivo, prevendo a 

adequação à legislação nacional, através do cumprimento de requisitos associados a trabalho 

infantil, trabalho forçado, segurança e saúde, liberdade de associação e direito à negociação 

colectiva, discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho, remuneração e sistema de 

gestão. 

 

Presentemente temos cerca de 660 entidades certificadas pela SA 8000, em 44 países e 50 

sectores de actividade (APCER). 
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