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Apresentação 

Nesta	  terceira	  edição	  da	  conferência	  Sustainable	  Brands	  Rio,	  GlobeScan	  e	  
Report	  Sustentabilidade	  se	  uniram	  para	  realizar	  uma	  pesquisa	  de	  opinião	  
entre	  os	  membros	  da	  comunidade	  Sustainable	  Brands	  no	  Brasil.	  

•  Os	  objeBvos	  da	  pesquisa,	  cujos	  resultados	  são	  apresentados	  aqui,	  eram	  
conhecer	  as	  percepções	  dos	  parBcipantes	  e	  idenBficar	  prioridades	  e	  
tendências	  relaBvas	  a	  diversos	  temas	  centrais	  da	  conferência,	  tais	  como	  
inovação,	  engajamento	  e	  colaboração.	  	  

•  Este	  relatório	  inclui	  as	  perspecBvas	  de	  83	  professionais	  na	  maior	  parte	  
das	  áreas	  de	  Sustentabilidade,	  Comunicação	  e	  MarkeBng.	  

•  A	  pesquisa	  online	  foi	  realizada	  durante	  	  três	  semanas	  entre	  julho	  e	  
agosto	  de	  2015.	  	  

obs:	  Os	  números	  apresentados	  nos	  gráficos	  estão	  em	  percentagens,	  salvo	  indicação	  em	  contrário.	  	  
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Principais Destaques (1) 

•  Maiores	  desafios:	  	  De	  acordo	  com	  os	  respondentes,	  integrar	  sustentabilidade	  
nas	  diversas	  funções	  de	  negócios	  representa	  o	  principal	  desafio	  das	  lideranças	  
brasileiras,	  seguido	  de	  convencer	  invesBdores	  de	  que	  sustentabilidade	  cria	  valor.	  

•  Barreiras	  para	  integração:	  Pressão	  por	  resultados	  no	  curto	  prazo	  e	  falta	  de	  
apoio	  dos	  líderes	  de	  negócios	  foram	  apontadas	  como	  as	  principais	  barreiras	  	  
que	  dificultam	  a	  integração	  da	  sustentabilidade	  nas	  diversas	  funções	  do	  negócio.	  

•  Líderes:	  Entre	  as	  organizações	  que	  já	  conseguem	  integrar	  bem	  as	  funções	  	  
de	  markeBng	  e	  sustentabilidade,	  as	  mais	  mencionadas	  foram	  Natura,	  	  
Itaú	  Unibanco	  e	  Unilever.	  

•  Colaboração:	  Grande	  parte	  dos	  respondentes	  da	  pesquisa	  trabalha	  em	  
organizações	  que	  já	  enxergam	  o	  valor	  das	  parcerias	  e	  colaborações	  e	  estão	  
trabalhando	  desta	  forma	  para	  tentar	  solucionar	  as	  principais	  questões	  de	  
desenvolvimento	  sustentável	  .	  Colaborações	  sistêmicas,	  entre	  agentes	  de	  	  
todos	  os	  setores,	  foram	  mencionadas	  como	  sendo	  as	  mais	  promissoras.	  
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Principais Destaques (2) 

•  Prioridades:	  Intensificar	  o	  engajamento	  com	  stakeholders	  e	  gerenciar	  
melhor	  a	  reputação	  e	  marca	  apareceram	  como	  as	  duas	  principais	  
prioridades	  para	  o	  próximo	  ano.	  

•  Transparência	  e	  Confiança:	  A	  necessidade	  de	  mais	  transparência	  não	  
obteve	  uma	  classificação	  elevada	  e	  não	  apareceu	  como	  um	  dos	  maiores	  
desafios	  ou	  uma	  das	  principais	  prioridades	  para	  as	  organizações.	  A	  média	  
do	  nível	  de	  confiança	  nas	  empresas	  operando	  no	  Brasil	  detectada	  pela	  
pesquisa	  foi	  de	  2,72,	  em	  uma	  escala	  de	  0	  a	  5	  pontos	  
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Q1.	  Na	  sua	  opinião,	  atualmente,	  quais	  são	  os	  dois	  maiores	  desafios	  dos	  líderes	  de	  negócios	  no	  Brasil?	  

54 

37 

29 

19 

14 

13 

12 

5 

Integrar sustentabilidade nas funções de negócios 

Convencer investidores de que sustentabilidade cria valor 

Planejar a longo prazo 

Ir além do cumprimento das regulações 

Defender políticas públicas que promovam 
sustentabilidade 

Ser mais transparente 

Estabelecer metas de sustentabilidade ambiciosas 

Desenvolver parcerias com outras organizações 

Principais Desafios dos Líderes de Negócios Brasileiros 
Todos	  os	  respondentes,	  Todas	  as	  menções,	  2015	  
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Barreiras para Integrar Sustentabilidade no Negócio 
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  
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40 

20 

28 

49 

56 

57 

62 

64 

67 

70 

71 
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82 

Falta de cooperação entre sustentabilidade e marketing 

Falta de metas de sustentabilidade atreladas à remuneração 

Comunicação interna ruim entre departamentos 

Falta de dados confiáveis para internalizar os riscos 
ambientais 

Cultura interna avessa a mudanças 

Falta de metas de longo prazo e para toda a organização 

Falta de conhecimento sobre questões de sustentabilidade 

Falta de influência dos Diretores de Sustentabilidade 

Falta de apoio da liderança 

Pressão por resultados no curto prazo 

5 4 

Q2.	  Até	  que	  ponto	  cada	  um	  dos	  itens	  a	  seguir	  são	  barreiras	  para	  a	  integração	  da	  sustentabilidade	  nas	  principais	  funções	  dos	  negócios?	  	  
Use	  a	  escala	  de	  1	  a	  5,	  onde	  1	  corresponde	  a	  “não	  é	  uma	  barreira”	  e	  5	  corresponde	  a	  “é	  uma	  barreira	  significaBva”.	  
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Líderes em Integrar Marketing e Sustentabilidade  
Todos	  os	  respondentes,	  Espontâneo,	  2015	  

Q3.	  Quais	  marcas	  presentes	  no	  Brasil	  fazem	  um	  bom	  trabalho	  ao	  integrar	  sustentabilidade	  e	  markeBng?	  (Até	  3	  respostas)	  

77 
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36 

Natura 
Itaú Unibanco 

Unilever 
Pão de Açúcar 

Coca-Cola 
BASF 

Brasil Kirin 
O Boticário 
Santander 

Braskem 
Dow 

Fibria 
Alcoa 
BMW 

Mãe Terra 
Votorantim 

Não sabe 
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Qualidade do Engajamento das Empresas  
com Stakeholders no Brasil 
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

Q4.	  De	  maneira	  geral,	  como	  você	  avalia	  o	  engajamento	  das	  empresas	  no	  Brasil	  com	  seus	  stakeholders?	  
Por	  favor,	  use	  a	  escala	  abaixo	  onde	  1	  significa	  “muito	  fraco”	  e	  5	  significa	  “muito	  bom”.	  

Muito bom (5) 
0% 

(4) 
4% 

(3) 
43% 

(2) 
36% 

Muito ruim (1) 
16% 

Não sabe 
1% 
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Como sua Organização se Relaciona com Stakeholders 
Todos	  os	  respondentes,	  Todas	  as	  menções,	  2015	  

47 

45 

43 

30 

27 

18 

Projetos de parceria e colaboração 

Reuniões presenciais / painéis de stakeholders 

Pesquisas 

Fóruns online e/ou plataformas, incluindo redes sociais 

Co-criação de produtos e serviços 

Diálogos facilitados 

Q5.	  Como	  sua	  organização	  se	  relaciona	  com	  seus	  stakeholders	  externos	  atualmente?	  Por	  favor,	  selecione	  todas	  as	  alternaBvas	  aplicáveis.	  
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Colaboração com Parceiros Externos  
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

Já realizamos um ou 
mais projetos de 

colaboração 
51% 

Desenvolvendo um 
projeto de 

colaboração com 
parceiros externos 

22% 

Selecionando 
parceiro(s) externo(s) 

para colaboração 
5% 

Considerando a 
possibilidade de 
colaborar em um 

projeto 
8% 

Não há disposição 
interna para 
colaboração 

5% 

Não sabe / não 
aplicável 

9% 

Q6.	  Qual	  das	  seguintes	  alternaBvas	  descreve	  melhor	  sua	  organização	  quando	  se	  trata	  de	  colaboração	  com	  parceiros	  externos	  tais	  como	  
universidades,	  ONGs,	  consumidores	  e	  outras	  empresas	  para	  inovar	  e	  criar	  produtos	  ou	  serviços	  que	  solucionem	  desafios	  de	  sustentabilidade?	  
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Melhores Formas de Colaboração para Acelerar  
Desenvolvimento Sustentável nos Próximos Cinco Anos  
Todos	  os	  respondentes,	  Todas	  as	  menções,	  2015	  

Q7.	  Quais	  formas	  de	  colaboração	  têm	  potencial	  para	  gerar	  mais	  progresso	  nas	  questões	  de	  desenvolvimento	  
sustentável	  nos	  próximos	  cinco	  anos?	  Selecione	  até	  duas	  opções	  

64 

29 

20 

20 

19 

10 

10 

Colaboração sistêmica entre empresas, ONGs e governo 

Fóruns de inovação 

Colaboração entre empresas de setores diferentes 

Fóruns de liderança 

Colaboração entre empresas do mesmo setor 

Parcerias entre empresas e governo 

Parcerias entre empresas e ONGs 
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Principais Benefícios da Colaboração 
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

Q8.	  Quais	  os	  dois	  principais	  beneecios	  potenciais	  capazes	  de	  convencer	  uma	  organização	  a	  parBcipar	  de	  uma	  colaboração	  entre	  múlBplos	  agentes?	  

45 

41 

39 

33 

28 

Maior progresso e ser capaz de escalar as soluções 
mais rapidamente 

Ter acesso a conhecimentos e competências 

Compartilhar e reduzir custos 

Compartilhar e reduzir riscos 

Fortalecer as credenciais de reputação e liderança 
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Propósito: Quanto a Criação de  
Valor Social Direciona as Decisões  
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

Q9.	  Na	  sua	  opinião,	  sua	  organização	  possui	  uma	  visão	  declarada	  que	  define	  o	  valor	  que	  ela	  busca	  criar,	  direciona	  as	  principais	  decisões,	  descreve	  
como	  contribui	  para	  a	  sociedade	  e	  alinha	  todos	  na	  direção	  de	  um	  propósito	  comum?	  

Temos um propósito 
claro e este é 

aplicado a todas as 
principais decisões 

46% 

Temos um propósito 
definido, mas não é 

sempre aplicado 
36% 

Não temos um 
propósito claramente 

definido 
11% 

Não sabe 
7% 
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Prioridades para o próximo ano 
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

Q12.	  Avalie	  qual	  será	  a	  prioridade	  dada	  a	  cada	  uma	  das	  seguintes	  aBvidades	  na	  sua	  própria	  organização	  nos	  próximos	  12	  meses.	  Use	  uma	  escala	  
onde	  1	  significa	  “prioridade	  muito	  baixa”	  e	  5	  significa	  “	  prioridade	  muito	  alta”	  
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23 

23 

25 
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29 

20 
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16 

20 

18 

22 

27 

27 

37 

30 

39 

43 

43 

44 

50 

56 

57 

Realizar pesquisa de mercado 

Aumentar a transparência 

Esforços para mudar o comportamento do consumidor 

Intensificar P&D para criar produtos e serviços mais 
sustentáveis 

Intensificar esforços internos para integrar a 
sustentabilidade 

Colaborar externamente 

Gerenciar melhor a reputação e marca 

Melhorar o engajamento com stakeholders 

5 4 
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Nível de Confiança nas Empresas Brasileiras 
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

Q13.	  Na	  sua	  opinião,	  atualmente,	  qual	  o	  nível	  de	  confiança	  que	  o	  público	  em	  geral	  tem	  nas	  empresas	  operando	  no	  Brasil??	  	  
Use	  uma	  escala	  onde	  1	  significa	  “nenhuma	  confiança”	  e	  5	  significa	  “muita	  confiança”	  

Muita confiança 
0% 

(4) 
13% 

(3) 
45% 

(2) 
39% 

Nenhuma confiança 
1% 

Não sabe 
2% 
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Perfil dos Respondentes 
Todos	  os	  respondentes,	  2015	  

D2.	  Selecione	  o	  seu	  setor	  de	  aBvidade.	  

51 

29 

7 

4 

2 

7 

Empresa Setor Privado 

Provedor de Serviços 

ONG 

Universidade / Centro de Pesquisa 

Governo 

Outros 
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Sobre	  a	  SB	  Rio	  	  

A	  Sustainable	  Brands	  é	  uma	  
comunidade	  global	  que	  se	  propõe	  a	  
repensar	  o	  papel	  das	  marcas	  e	  sua	  
capacidade	  de	  gerar	  valor,	  fortalecer	  
tendências	  e	  disseminar	  soluções	  
sustentáveis.	  Com	  o	  propósito	  de	  reunir	  
líderes	  interessados	  em	  transformar	  os	  
negócios	  uBlizando	  a	  sustentabilidade	  
como	  orientadora	  da	  inovação,	  a	  
plataforma	  Sustainable	  Brands	  realiza	  
anualmente	  a	  conferência	  no	  Rio	  de	  
Janeiro,	  além	  de	  encontros	  ao	  longo	  do	  
ano	  em	  todo	  País.	  A	  edição	  brasileira	  é	  
organizada	  pela	  Report	  
Sustentabilidade,	  em	  parceria	  com	  a	  
Sustainable	  Life	  Media	  e	  com	  a	  Apex-‐
Brasil.	  wwwsbrio15.com.br	  

Sobre	  a	  GlobeScan	  	  

Por	  mais	  de	  	  25	  anos,	  a	  GlobeScan	  
vem	  provendo	  consultoria	  
estratégica	  baseada	  em	  evidências	  
para	  ajudar	  seus	  clientes	  a	  construir	  
relacionamentos	  valiosos	  e	  
duradouros	  com	  seus	  stakeholders.	  
A	  GlobeScan	  é	  especialista	  em	  
realizar	  projetos	  de	  pesquisa	  
relacionados	  a	  reputação	  e	  
sustentabilidade	  e	  em	  fornecer	  
recomendações	  para	  aprimorar	  o	  
engajamento	  e	  fortalecer	  a	  
confiança	  através	  do	  diálogo	  aberto	  
e	  transparente.	  Para	  maiores	  
informações,	  visite	  
www.GlobeScan.com	  	  
	  

Sobre	  a	  Report	  

Com	  a	  visão	  de	  que	  a	  sustentabilidade	  é	  
um	  impulso	  inovador	  capaz	  de	  mudar	  o	  
mundo,	  a	  Report	  é	  uma	  empresa	  com	  
dez	  anos	  de	  atuação	  e	  um	  porjólio	  com	  
cerca	  de	  200	  clientes	  de	  diversos	  
segmentos.	  A	  experiência	  permite,	  por	  
um	  lado,	  que	  se	  tenha	  acesso	  às	  
principais	  iniciaBvas	  e	  tendências	  no	  
campo	  da	  sustentabilidade;	  por	  outro,	  
desenvolver	  uma	  forma	  de	  trabalho	  
estruturada,	  que	  conecta,	  com	  solidez,	  
as	  áreas	  de	  comunicação,	  consultoria	  e	  
conhecimento.	  Saiba	  mais:	  	  
www.reportsustentabilidade.com.br	  
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obrigado 


