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“A sustentabilidade promove negócios,
atende às necessidades de nossos
clientes, gera rentabilidade e
contribui para um mundo melhor.
É assim que vemos nosso papel
transformador”.

Introdução

Fausto Ribeiro
CEO do Banco do Brasil

Chegamos a um ponto de inflexão. Há algum tempo, o papel dos
negócios na sustentabilidade tem recebido atenção cada vez maior
das empresas e de seus stakeholders. Mas, no ano passado, algo
mudou para os CEOs em todo o mundo e a conversa sobre
sustentabilidade se transformou em ações concretas. Disrupções
contínuas, como o surgimento da pandemia, fizeram com que a
sociedade demandasse uma nova abordagem para atividades
econômicas e prioridades de negócios.
Nosso CEO study mais recente, elaborado a partir de entrevistas com 3.000 CEOs de todo
o mundo, revela a presença significativa do tema sustentabilidade na agenda corporativa
tradicional. Para alguns, essa ascensão é uma validação de crenças sólidas e anos de
planejamento. No entanto, a maioria dos CEOs, devido a urgência da situação, percebe
que transformar as metas e compromissos de sustentabilidade em resultados
mensuráveis é mais difícil do que parece.
Muitos CEOs aceitam a responsabilidade pelo impacto que suas organizações têm no
meio ambiente e na sociedade. Eles também sentem uma pressão cada vez maior dos
stakeholders, que querem mais ação e menos discurso e são, muitas vezes, impacientes.
Visto que os stakeholders testemunharam uma proliferação de promessas de
sustentabilidade corporativa relacionadas a desperdício de água, emissões de carbono,
gases de efeito estufa e até a redução completa de resíduos, alguns desses agentes
questionam o progresso das empresas em direção a essas metas.
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Opinião

Nossa pesquisa sugere que os compromissos de sustentabilidade da maioria das organizações
refletem um senso genuíno de responsabilidade, combinado, em geral, com o reconhecimento
de novas oportunidades. No entanto, muitos CEOs nos dizem que não sabem ao certo como

O que é
sustentabilidade
transformacional?

A sustentabilidade transformacional ocorre quando a sustentabilidade

avançar e promover mudanças significativas. Suas organizações enfrentam obstáculos que vão

se torna parte integrante da estratégia de negócios de uma organização.

desde a dificuldade em medir o ROI até desafios com dados e tecnologia. Encontrar maneiras de

Mais do que uma iniciativa, a sustentabilidade é fundamental para os

superar essas barreiras é essencial. A preocupação com a sustentabilidade não é mais apenas
um complemento positivo na agenda das empresas. Aqueles que ignoram essa necessidade
correm o risco de sofrer um impacto significativo, tanto financeiro quanto em outras áreas.1
A boa notícia é que alguns CEOs encontraram um caminho para promover iniciativas efetivas.
Eles estão conseguindo transformar os ideais de sustentabilidade em realidade. Eles não
estão somente avançando em direção às suas metas de sustentabilidade, mas também se
posicionando para oferecer uma performance e um crescimento sólidos para os negócios.
O que esses CEOs sabem que seus colegas não sabem? O que essas organizações estão
fazendo diferente?

valores da empresa. Os líderes que adotam a sustentabilidade
transformacional reconhecem a oportunidade de reformular os
principais aspectos da empresa. Eles veem a sustentabilidade como um
catalisador para definir novos modelos de negócios, bem como atender
às necessidades da comunidade. A sustentabilidade transformacional
adota as tecnologias digitais operacional e estrategicamente a fim de
gerar melhores resultados de sustentabilidade, expandindo as
oportunidades econômicas.
A sustentabilidade transformacional é um processo contínuo. Para

As respostas resultam da abordagem adotada: esses CEOs enfrentam o desafio da

alguns, o conceito de sustentabilidade abrange um conjunto mais

sustentabilidade com uma mentalidade diferente. Eles pensam em oportunidade enquanto

amplo de questões, como as abordadas pelos Objetivos de

outros pensam em custos. Desde as estratégias adotadas até os stakeholders envolvidos e

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Desenvolvidos

os recursos digitais utilizados, os principais CEOs abordam a sustentabilidade como uma

para dar suporte à criação de um mundo sem pobreza, fome e doenças,

oportunidade que pode impulsionar o crescimento e impactar positivamente seus negócios.

os ODS visam promover a prosperidade, proteger o meio ambiente,

Alguns desses CEOs bem-sucedidos estão aproveitando seus investimentos em
sustentabilidade para otimizar as operações, gerando eficiências e melhorias. Outros veem
a sustentabilidade como um caminho para a transformação corporativa, adotando a chamada
sustentabilidade transformacional (veja a barra lateral “Opinião: O que é sustentabilidade
transformacional?”). Eles adotam recursos digitais e inovação aberta para combinar a
performance de sustentabilidade com melhores resultados financeiros.

combater as mudanças climáticas e melhorar a equidade.2
A sustentabilidade transformacional atua para resolver os problemas
mais difíceis do mundo e promove a lucratividade ao longo deste
processo. Ela aumenta o valor de negócios, em parte alterando a
definição de valor e o escopo dos beneficiários em questão.

Neste relatório, revelamos as pressões, ambiguidades e oportunidades que os CEOs
identificaram ao responder ao chamado urgente da sustentabilidade. Também avaliamos suas
abordagens, definimos as ferramentas certas para o sucesso e oferecemos um conjunto de
ações específicas e sob medida para ajudar a determinar as etapas mais apropriadas para
cada organização.
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Capítulo 1

Sustentabilidade:
uma prioridade de
negócios e um desafio
Os CEOs de hoje enfrentam o desafio de lidar com questões
fora do alcance típico de negócios em uma escala e nível de
intensidade extraordinários. As crescentes preocupações da
sociedade sobre o impacto da atividade econômica no meio
ambiente levaram a apelos urgentes por práticas mais
sustentáveis. Além disso, se os cidadãos acreditarem que os
governos não conseguem resolver esses problemas sozinhos
com sucesso, eles terão de voltar suas esperanças para a
esfera corporativa.3
Muitas empresas estão se tornando líderes em sustentabilidade e agentes de
mudanças. Na verdade, sendo este o tema que mais cresce na agenda corporativa, a
sustentabilidade é agora um dos principais focos das empresas, atrás da experiência
do cliente e da inovação. Quase metade dos CEOs dizem que expandir as iniciativas
de sustentabilidade é uma das maiores prioridades para a empresa nos próximos dois
a três anos, o que representa um terço a mais do que no ano de 2021, ou seja, um
aumento de 37% em um único ano.
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“Como alocar nossos recursos financeiros, o tempo
de nossa equipe e nosso uso de recursos físicos
para criar mais valor do que o consumido? Isso
gera um senso de propósito que motiva as pessoas”.
David Kenny

Figura 1

Seguindo em frente
Historicamente, os CEOs
classificavam as questões
ambientais no final da lista de
forças que impactam a empresa,
mas isso mudou.

CEO da Nielsen

55% | Fatores tecnológicos

Os setores enfrentam diferentes desafios e oportunidades. Meg O’Neill, CEO e Managing
Director da Woodside, com sede na Austrália, diz que sua organização desempenha um papel

51% | Preocupação com regulamentações

único como empresa de energia. “Primeiro, estamos comprometidos em reduzir nossas
emissões líquidas ao longo do tempo... Segundo, nosso objetivo é oferecer aos clientes
produtos e serviços que exigem menos emissão de carbono”.

48% | Fatores de mercado

Para algumas organizações, os esforços para impulsionar a sustentabilidade também apoiam

39% | Fatores ambientais

o desenvolvimento econômico da sociedade. Fabián Hernández, CEO da Movistar Colombia,

38% | Fatores socioeconômicos

operadora de telecomunicações, diz que a implementação de redes de fibra é fundamental,
“não somente para a economia verde, mas também pela contribuição que trazem para o PIB
nacional”.

38% | Globalização

Desde 2004, perguntamos aos CEOs sobre forças externas que influenciam suas organizações.

32% | Habilidades com pessoas

Até agora, os fatores ambientais estiveram consistentemente no final da lista ou próximo do

20% | Fatores geopolíticos

final da lista. Nossa pesquisa mais recente revela que a sustentabilidade se tornou a prioridade
de muitos CEOs, subindo cinco posições desde 2015 e igualando-se ao salto da tecnologia de

11% | Fatores macroeconômicos

2004 a 2012 como o maior e mais rápido aumento desde que começamos a fazer a pergunta
(veja a Figura 1). Os fatores tecnológicos permanecem em primeiro lugar pelo terceiro ano
consecutivo, enquanto as preocupações regulamentares, que provavelmente incluem
mudanças nos requisitos de sustentabilidade, ocupam o segundo lugar.
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P. Quais são as forças externas mais
importantes que afetarão sua empresa
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nos próximos dois a três anos?
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Figura 2

A pressão aumentou
Com os CEOs sentindo uma
pressão cada vez maior para
agir, a sustentabilidade agora
é classificada como o maior
desafio organizacional.

O foco intensificado em questões ambientais, além das incertezas e pressões crescentes,
colocou a sustentabilidade no topo da lista de desafios dos CEOs. Na verdade, esse é o desafio
mais citado em 2022, à frente de outros fatores como regulamentação, segurança cibernética,
infraestrutura técnica e disrupção da cadeia de suprimentos (veja a Figura 2). Os efeitos
compostos desses desafios aumentaram, gerando um cenário complexo para os CEOs.

Sustentabilidade
Regulamentação
Risco cibernético
Infraestrutura de tecnologia
Disrupção da cadeia de suprimentos
Incertezas geopolíticas
Mudanças de mercado
Incidentes de saúde pública
Fluxo de caixa
Dados demográficos dos consumidores

[2021]
[32%]
[51%]
[39%]
[45%]
[28%]
[14%]
[45%]
[33%]
[27%]
[24%]

2022

51%
50%
45%
41%
38%
35%
34%
29%
25%
24%

P. Quais serão os maiores desafios
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esperados para sua organização
nos próximos dois a três anos?

9

Uma chamada coletiva
para a ação

Figura 3

Sentindo a pressão
Os CEOs dizem que
conselhos e investidores,
entre outros stakeholders,
estão exigindo maior
transparência em relação
à sustentabilidade.

A pressão que os CEOs enfrentam para lidar com a sustentabilidade aumentou
significativamente em menos de uma década. Como destaca Juan Carlos Mora Uribe, CEO

Membros do conselho

72%

Investidores

57%

Parceiros do ecossistema

49%

Reguladores

49%

Governo

46%

Grupos de interesse

21%

Clientes

13%

Funcionários

5%

do Bancolombia, uma instituição de serviços financeiros, “em 2015, quando a ONU lançou
os objetivos para o desenvolvimento sustentável, poucos países e organizações prestaram
atenção. Hoje, a sustentabilidade é algo que todos os stakeholders da organização, como
colaboradores, acionistas e clientes exigem”.
Certamente, os consumidores e funcionários estão se posicionando frente a este tema.
Aproximadamente metade (49%) dos consumidores globais pagou a mais por produtos de
marcas sustentáveis nos últimos 12 meses, enquanto sete em cada 10 funcionários dizem
que as chances de permanecer em uma empresa que possui valores ambientais são
maiores.4 Os CEOs reconhecem e estão em sintonia com essas demandas crescentes
(veja a barra lateral “Opinião: Os CEOs atendem ao chamado”).
A pressão sentida de forma mais urgente pelos CEOs, no entanto, não vem dos consumidores
e funcionários, mas dos stakeholders com os quais eles tendem a lidar mais diretamente:
membros do conselho, investidores e parceiros (veja a Figura 3). Longe de sugerir que os
CEOs ignoram as demandas de consumidores e funcionários, nosso estudo revela a forte
pressão que os CEOs sofrem de todos os lados para buscar a sustentabilidade. Seu desafio
é responder com ações significativas, autênticas e impactantes.

10

P. Em que medida os itens a seguir exigem maior transparência de sua empresa sobre questões
de sustentabilidade? (As porcentagens refletem as respostas “grande” ou “muito grande”).
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Opinião

A pressão exercida pelos stakeholders dentro e fora da

Esses resultados de negócios podem se tornar parte de um

organização também reflete um crescente reconhecimento

ciclo de investimento perpétuo, produzindo valor cumulativo.

Os CEOs
atendem ao
chamado

de que a sustentabilidade tem o potencial de trazer não

“Quanto mais investimos em projetos de desenvolvimento

somente benefícios sociais, mas também vantagens para os

sustentável, melhores são os benefícios, menores serão os

negócios. A percepção de que as agendas ambientais e

custos e maior será a sua aplicabilidade em escala”, diz Wu

sociais exigem uma compensação com melhores resultados

Jing, Deputy General Manager da Sinochem Information

de negócios está mudando. Pelo contrário, mais de 80%

Technology Co., Ltd. (China), fornecedora de serviços de

dos CEOs agora esperam que os investimentos em

programação de computadores para a indústria química.

sustentabilidade produzam melhores resultados de

“É um círculo virtuoso que permite que o bom investimento

negócios dentro de cinco anos (veja a Figura 4).

elimine o mau investimento”.

John Doerr, sócio da Kleiner Perkins e autor de Speed &

Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE Seguros, a empresa

Scale, enfatiza um extraordinário potencial: “a transição da

brasileira de uma multinacional espanhola de seguros,

economia suja de combustível fóssil para a nova economia

destaca o potencial dos investimentos para promover as

de energia limpa é, acredito, a maior oportunidade

iniciativas de sustentabilidade. “Quanto mais investidores

econômica do próximo século”.5

optarem por direcionar seus investimentos para empresas

Os CEOs dizem que os clientes e funcionários levam a sustentabilidade a sério
e esperam resultados. As gerações mais jovens, especialmente, têm grandes
expectativas. Elas são perspicazes e não aceitam greenwashing. Como Guy
Cormier, Chair of the Board, President e CEO do Desjardins Group, observa: “você
não pode dissimular seu compromisso, especialmente com seus funcionários mais
jovens… Estamos em um ponto de virada em que as pessoas não aceitarão apenas
um slogan ou uma mensagem”.
Sallie Krawcheck, CEO e cofundadora da Ellevest, uma plataforma americana de
investimentos e um programa de educação financeira, explica o impacto positivo

com foco em sustentabilidade, mais rápida será a transição”.

que esse aumento da demanda tem para seus negócios. “O mundo mudou e não é
mais necessário abrir mão de seus lucros para investir em medidas que geram
impacto”, diz ela. “Mulheres e toda a geração Y estão exigindo isso em todos os
níveis”.
Essa exigência da sustentabilidade pelo consumidor requer um olhar para o futuro,
segundo Marshall Wilmot, President, Retail e CDO da ATCO, uma empresa
canadense de engenharia, logística e energia, ele destaca acompanhar as
mudanças nos valores dos clientes. “Temos que analisar o todo para garantir
que estamos acima da média, entregando os produtos e serviços certos que não
somente atendem às carteiras de nossos clientes, mas também aos seus valores
pessoais”, ele diz.
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Figura 4

Esperando resultados
Mais de 80% dos CEOs dizem que os investimentos
em sustentabilidade gerarão melhores resultados
de negócios nos próximos cinco anos.

9%

10%

32%

32%

17%

Eles já o fazem

Dentro de um ano

Dentro de três anos

Dentro de cinco anos

Daqui a mais de
cinco anos

P. Quando você espera que seus investimentos em sustentabilidade produzam melhores resultados de negócios?
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Respondendo
ao chamado

Ajustar o relacionamento entre os negócios e a sociedade e tornar a sustentabilidade uma
prioridade da agenda corporativa requer liderança e adesão, além de responsabilidade e
convicção. 60% dos CEOs concordam que os líderes corporativos devem assumir a respon-

Figura 5

Redefinindo retornos
Os CEOs classificam o cálculo
do ROI como seu principal
desafio para alcançar os
objetivos de sustentabilidade.

ROI incerto e benefícios
econômicos

57%

Falta de insights de dados

44%

Barreiras regulamentares

43%

Barreiras tecnológicas

35%

Habilidades e recursos
inadequados

27%

Complexidade do ecossistema
(coordenação com parceiros)

25%

Resistência do cliente/cidadão

25%

Falta de priorização/
coordenação da iniciativa

24%

Falta de apoio/financiamento
do governo

20%

Resistência do investidor

19%

sabilidade pelo impacto dos negócios no meio ambiente e 52% afirmam que os líderes de
negócios devem assumir responsabilidade pelo impacto dos negócios nas comunidades.
Mas o progresso real exige mais do que assumir a responsabilidade. O próximo passo é agir.
Conforme as organizações mapearam suas estratégias, os investimentos em sustentabilidade
aumentaram. Um exemplo é a porcentagem da receita, que cresceu mais que o dobro nos
últimos cinco anos. Em termos de execução real de iniciativas de sustentabilidade, as organizações variam de nenhuma atividade à implementação completa em todo o ecossistema. A
maioria, um total de 72%, ainda está testando ou implementando somente partes da estratégia. Independentemente disso, os CEOs estão otimistas sobre seus investimentos: 64% deles
estão confiantes de que atingirão as metas gerais.
Apesar de sua firme convicção, investimentos contínuos e impulso para aproveitar oportunidades, os CEOs estão encontrando obstáculos significativos. Entre eles, 57% identificam a
dificuldade em definir e medir claramente o ROI e os benefícios econômicos como um dos
maiores desafios para alcançar os objetivos de sustentabilidade (veja a Figura 5).
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P. Quais são os maiores desafios da sua organização para alcançar os objetivos de sustentabilidade?
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“Vemos cada vez mais a transformação digital desempenhando um papel
muito positivo na sustentabilidade, seja na redução de emissões, na moeda
digital, no pagamento a partir de dispositivos móveis ou até mesmo na era
da economia sem contato trazida pela pandemia da COVID-19”.
Wu Jing

Deputy General Manager da Sinochem Information Technology Co., Ltd. | China

David Kenny, CEO da Nielsen, uma empresa americana

Para começar, o banco adota os Padrões de Relatórios de

de informações, dados e pesquisa de mercado, explica

Sustentabilidade de GRI desde 2013, a fim de garantir o

os desafios da alocação de recursos. “Precisamos que

cumprimento dos princípios globais na divulgação de nossa

os sistemas financeiros reflitam adequadamente o custo

performance e impacto ambiental, social e econômico”.

ambiental das iniciativas para que possamos tomar a
decisão certa. Em última análise, temos que alocar

À medida que os CEOs lidam com esses desafios, eles

recursos e isso é difícil se as métricas não estiverem

enfrentam outras questões. Embora quase 60% dos CEOs

alinhadas com a realidade”.

sintam forte pressão dos investidores, somente um quarto
diz que seus esforços de sustentabilidade facilitam a

Além disso, os CEOs identificam a falta de insights de

captação de capital. Há também problemas de acesso a

dados, as barreiras regulamentares e as barreiras

talentos. Outro estudo recente do IBM Institute for Business

tecnológicas como obstáculos importantes a serem

Value revelou que 69% dos consumidores dizem que há mais

superados. E esses desafios estão interligados. Por

chances de aceitarem um emprego em uma organização que

exemplo, a capacidade de extrair novos insights de dados

consideram ambientalmente sustentável, mas apenas 20%

pode ajudar as organizações a medir melhor os retornos

dos CEOs afirmaram que seus esforços de sustentabilidade

de sustentabilidade. As soluções digitais podem ajudar a

os ajudam a recrutar talentos.6

lidar com os silos de dados, permitindo novos insights e
melhorias operacionais que alinham os objetivos de

Finalmente, os CEOs devem abordar as dificuldades inerentes

sustentabilidade com as metas de negócios.

que surgem com a quebra do status quo. Sallie Krawcheck,
da Ellevest, compara a situação ao Dilema do Inovador, com

Sanjiv Vohra, CEO e presidente do Security Bank

impactos tanto nos negócios quanto culturais. Segundo Sallie:

Corporation, um banco universal, líder nas Filipinas,

“se eu mudar as práticas de negócios para a sustentabilidade

aponta para a necessidade de padronizar os relatórios.

e disser às pessoas que elas devem mudar seus hábitos,

“Para acelerar a mudança em direção à sustentabilidade,

a reação pode ser a pergunta ‘por que você faria isso?’. É o

precisamos de padrões uniformes para divulgação e

Dilema do Inovador: o que estou fazendo está funcionando,

relatórios financeiros. Há uma infinidade de opções, e o

mas se eu mudar muito rápido, pode não funcionar”.

desafio surge desses diferentes léxicos e padrões.
É essencial encontrar o roteiro certo.
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Enfrentando
o desafio

A abordagem de uma organização para a sustentabilidade depende, em grande parte, de

Nosso relatório do CEO de 2021, “Find your essential”,

como o CEO enxerga a sustentabilidade, tanto sua função quanto seu futuro como parte da

focou em identificar o diferencial mais importante de uma

organização. A sustentabilidade é uma oportunidade de negócios que pode ser alcançada

organização, ou seja, a única coisa que a torna

por meio de um investimento inteligente? Ou é um custo que precisa ser gerenciado?

indispensável para os stakeholders.7 A partir dessa

A sustentabilidade deve fazer parte do DNA organizacional, inerente à sua estratégia

perspectiva, os CEOs Transformacionais fazem da

e atuação? Ou é uma questão de conformidade, de atender aos requisitos regulamentares

sustentabilidade sua parte “essencial” e a usam para gerar

e evitar interrupções?

vantagem competitiva. Os CEOs Operacionais tornam suas
organizações tão sustentáveis e eficientes quanto possível.

Pedir aos CEOs para caracterizar os investimentos em sustentabilidade em suas
organizações revelou distinções claras em uma série de prioridades, ações, recursos e

As organizações com CEOs Avaliadores e Cumpridores,

resultados. Nossa análise identificou quatro grupos distintos de CEOs. Entre esses grupos,

por outro lado, precisam adotar uma nova abordagem,

o engajamento relacionado à sustentabilidade varia entre os extremos.

pois seus roteiros atuais podem levá-los a um beco sem
saída. Elas precisam ir além de simplesmente avaliar ou

De um lado, encontramos os CEOs Avaliadores, cujas organizações não têm investimentos

atuar na defesa regulamentar e implementar novas

em sustentabilidade, e os CEOs Cumpridores, cujos investimentos em sustentabilidade

iniciativas. Como Guy Cormier, do Desjardins Group, diz:

são feitos puramente para se alinharem aos mandatos ou regulamentos do setor. Do outro

“não espere ser perfeito em tudo para adotar a

lado estão os CEOs Operacionais, que estendem suas abordagens e investimentos de

sustentabilidade ou ser mais proativo”.

sustentabilidade além da conformidade e em seus negócios, e os CEOs Transformacionais,
que apostam tudo em sustentabilidade, com investimentos e abordagens destinados a
transformar a empresa, tornando a sustentabilidade parte de sua estrutura organizacional.
À medida que nos aprofundamos no Capítulo 2, veremos que tanto os CEOs Transformacionais
quanto os Operacionais encaram a sustentabilidade como uma oportunidade, embora através
de duas perspectivas diferentes:
– Os CEOs Operacionais veem os investimentos em sustentabilidade como uma
oportunidade de otimizar seus negócios, gerando eficiências e melhorias operacionais.
– Os CEOs Transformacionais veem a sustentabilidade como um catalisador de mudanças
fundamentais e trabalham em todo o C-suite e com parceiros do ecossistema para
remodelar a empresa.
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Capítulo 2

O caminho para a
sustentabilidade:
desde a avaliação
até a transformação
Os CEOs sabem que atingir as metas de sustentabilidade
não é fácil. No entanto, alguns estão realmente conseguindo
progredir. O que em seu método faz a diferença? Um
diferencial óbvio é a estratégia: as organizações com
estratégias de sustentabilidade claramente definidas e
líderes comprometidos são mais capazes de navegar pelas
mudanças nas regulamentações e lidar com as atitudes e
expectativas dos stakeholders.
Assim como Fausto Ribeiro, CEO do Banco do Brasil, empresa brasileira de
serviços financeiros, os CEOs Transformacionais e Operacionais veem a
sustentabilidade como uma oportunidade de negócio, criando e implementando
estratégias de sustentabilidade que permeiam a empresa. Ele explica:
“incorporamos a sustentabilidade à nossa estratégia corporativa e, por isso, ela
está presente na dinâmica do nosso dia a dia, com reflexo na estratégia de
negócios, na gestão de riscos e nos planos operacionais de nossas unidades”.
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Além das diferentes abordagens estratégicas para investimentos em

Figura 6

sustentabilidade, os quatro arquétipos de CEO variam de outras

Uma questão
de atitude

maneiras importantes. Suas diferenças de pontos de vista e intenções
relacionadas à sustentabilidade impactam como eles lidam com o
envolvimento e a governança dos stakeholders, bem como a maneira

As caracterizações dos
CEOs sobre seus
investimentos em
sustentabilidade revelam
quatro grupos distintos.

que eles utilizam a tecnologia (veja a Figura 6). Vamos dar uma olhada
mais profunda em cada arquétipo:

Transformacionais

13%

Operacionais

43%

Cumpridores

29%

Avaliadores

15%

Nenhum investimento
em sustentabilidade
até o momento
Sentem a pressão para
adotar iniciativas de
sustentabilidade
Percepção da
sustentabilidade como
custo
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Lacunas de tecnologia e
habilidades identificadas
como desafios

Investimentos para
cumprir regulamentos
e mandatos
Sustentabilidade
impulsionada por
regulamentos
Foco em relatórios
organizacionais e
conformidade
Tecnologia usada para
monitoramento

Usam dados para

informar

Investimentos em
algumas áreas de
negócios centrais e
não centrais

Os investimentos
remodelam os principais
aspectos da empresa
Sustentabilidade
impulsionada pelo senso
de propósito, inovação aberta
e ecossistemas

CEOs Avaliadores (15%)

CEOs Operacionais (43%)

As organizações com CEOs Avaliadores ainda não fizeram

Os CEOs Operacionais veem a sustentabilidade como

nenhum investimento em sustentabilidade. Enquanto

uma oportunidade de otimização de negócios. Focados

alguns estão explorando suas opções, outros não têm

em melhorias operacionais e eficiências, eles fazem

plano algum. Esses CEOs consideram a sustentabilidade

investimentos em sustentabilidade nas principais áreas

um desafio, mas não uma responsabilidade pessoal, e seu

de negócios, além da conformidade regulamentar. Embora

envolvimento em iniciativas de sustentabilidade é limitado.

quase todos implementaram uma estratégia de

Eles normalmente não alinharam a sustentabilidade às

sustentabilidade, a maioria não faz parceria em

estratégias de negócios da organização. Restrições de

ecossistemas para promover a sustentabilidade. Embora

talentos, de recursos e maturidade tecnológica limitada

ainda seja relativamente novo no uso de cloud híbrida e

aumentam seus desafios em avançar com a sustentabili-

workflows automatizados, esse grupo está mais inclinado

dade. Menos de um em cada cinco implementou fluxos de

a adotar tecnologias inteligentes e insights de dados.

Foco na sustentabilidade
como oportunidade de
negócios

trabalho digitais habilitados para a IA e somente 15%

Cloud híbrida e tecnologias
redefinem a criação de valor

CEOs Cumpridores (29%)

CEOs Transformacionais (13%)

Esses CEOs fazem investimentos em sustentabilidade

Este grupo define os investimentos em sustentabilidade

Usam os dados para

somente para atender aos requisitos regulamentares e de

como revolucionários, como uma oportunidade única na

conformidade. Antecipando poucos benefícios comerciais

carreira de mudar uma organização para melhor. Orientados

de seus esforços de sustentabilidade, eles adotam uma

por princípios, os CEOs Transformacionais criam estratégias

Tecnologias inteligentes
utilizadas para otimizar os
processos discretos

abordagem reativa à maioria das demandas das partes

de sustentabilidade que contemplam toda a organização.

interessadas. As organizações com CEOs Cumpridores

Eles veem a sustentabilidade como uma oportunidade de

veem os clientes, investidores e funcionários como

negócios e a adotam essas iniciativas como uma

Usam os dados para

obstáculos e não como facilitadores em suas buscas de

responsabilidade pessoal. Os CEOs Transformacionais

sustentabilidade. Somente um terço aproveita ambientes

apoiam a inovação aberta e envolvem os parceiros do

de cloud híbrida e menos de um quarto implementou

ecossistema para avançar em seus esforços de

workflows habilitados para a IA. As informações baseadas

sustentabilidade. Eles têm recursos digitais maduros e

em dados e tecnologias limitadas que eles possuem são

são usuários sofisticados da multicloud híbrida.

Sustentabilidade
impulsionada pela
eficiência
Foco em melhorias
operacionais

otimizar

promover a
transformação

utilizam a cloud híbrida.

usados para monitorar o progresso em direção à
conformidade.
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O que diferencia o
CEO Transformacional?

Bestseller India

As organizações lideradas por CEOs Transformacionais estão muito à frente de seus pares no
desenvolvimento, na implementação e nos resultados de estratégias de sustentabilidade e são
otimistas sobre o sucesso futuro. Com convicção e responsabilidade, esses líderes encaram a

Sustentabilidade
com insights
orientados
por dados

sustentabilidade como uma oportunidade. Eles estão muito mais envolvidos em moldar a
agenda de sustentabilidade da organização e a encaram como uma responsabilidade
pessoal pelo seu efeito sobre o meio ambiente e a comunidade (veja a Figura 7).
Por exemplo, Vineet Gautam, CEO da Bestseller India, uma varejista de moda, vê a
sustentabilidade como um imperativo para sua organização. Como resultado, a empresa
conseguiu atingir os objetivos de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, melhorar a receita
(veja a barra lateral “Bestseller India: adotando a sustentabilidade com insights orientados
por dados”).

Figura 7

Aceitar a
responsabilidade
Os CEOs Transformacionais
se responsabilizam pelos
impactos dos negócios nas
comunidades e no meio
ambiente.

Transformacionais
Operacionais
Cumpridores
Avaliadores

%

Os líderes de negócios
devem assumir a
responsabilidade pelo
impacto dos negócios
no meio ambiente

%

Eles devem assumir a
responsabilidade pelo
impacto dos negócios
nas comunidades em
que operam
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concordo

Eles devem se posicionar
publicamente sobre as
questões sociais que
afetam seus funcionários
e/ou clientes

O setor de moda é conhecido por práticas de

A sustentabilidade começa na fase de design, onde os

desperdício, como estoques não vendidos que são

processos de design digital podem ajudar a minimizar

direcionados para aterros sanitários.8 Acreditando

o desperdício no início do processo criativo. Com a

que a sustentabilidade é um pré-requisito para o

Fabric.ai otimizada para designers, a Bestseller India

sucesso contínuo dos negócios, a Bestseller India,

tem uma plataforma digital para ajudar a informar

com sede em Mumbai, buscava alinhar melhor o

escolhas de materiais mais sustentáveis desde o

design e a produção com a demanda. Usando uma

início. Além disso, o acesso a dados em tempo real

abordagem de ponta a ponta para acelerar sua

permite que os funcionários mudem de decisões

transformação digital, a empresa desenvolveu a

baseadas em intuição para decisões que se alinham

primeira solução de IA do setor de moda do país, a

com mais precisão à demanda do mercado. A Fabric.ai

Fabric.ai. Parte da maior iniciativa Fashion FWD

também fornece aos planejadores de produtos

da Bestseller India para impulsionar a moda

orientações baseadas em dados sobre a produção de

sustentável, a solução oferece insights baseados

roupas com menor impacto ambiental. Além disso,

em dados para ajudar no design, no planejamento,

os workflows inteligentes para os principais

na produção e na previsão da pré-temporada.

processos de negócios capacitam os funcionários a
trabalhar de forma mais inteligente e usar seu tempo
com mais eficiência.
A solução ajudou a Bestseller India a diminuir o
estoque não vendido e reduzir os custos da cadeia
de suprimentos, além de melhorar a receita de sua
marca mais vendida.9

discordo

P. Em que medida você concorda com as afirmações a seguir?

24

(As porcentagens refletem respostas “concordo” ou “concordo plenamente” e “discordo”
ou “discordo totalmente”).
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Andy Katz-Mayfield, CEO da Harry’s, uma fabricante americana de produtos de cuidados

Os CEOs Transformacionais reconhecem que a disrupção requer novas maneiras de

pessoais, concorda com a importância de assumir a responsabilidade, dizendo: “todos

atuar, especificamente em relação à medição de performance. Entre eles, 53% dizem que

nós vemos e vivenciamos todos os dias o impacto real das mudanças climáticas e a

alcançar as metas de sustentabilidade requer reavaliar a forma como medem e relatam

urgência de abordá-las. É nossa responsabilidade fazer a nossa parte”.

a performance. Um total de 51% esperam que seus investimentos em sustentabilidade
acelerem o crescimento dos negócios (veja a Figura 9).

Embora mais de quatro em cada cinco CEOs Transformacionais afirmem que os
líderes de negócios devem assumir posições publicamente sobre questões sociais

O otimismo entre os CEOs Transformacionais sinaliza confiança em sua estratégia. De

que afetam funcionários e clientes, somente 16% dos CEOs Avaliadores concordam

acordo com Andy Katz-Mayfield, da Harry’s, “em alguns casos, você precisa se arriscar

com isso. E 32% destes dizem discordar, o que pode explicar por que suas

e, em outros, você faz coisas que talvez não valham a pena em dois anos, mas sim em

organizações não fizeram nenhum investimento em sustentabilidade.

cinco ou dez”.

O compromisso dos CEOs Transformacionais com a sustentabilidade resulta em uma
performance superior: suas organizações alcançam melhores resultados de
sustentabilidade e melhor performance de negócios, com margens operacionais
médias e EBITDA mais altos, mesmo em meio a dinâmicas de mercado disruptivas
(veja a Figura 8). Os CEOs Operacionais também superam significativamente os CEOs
Avaliadores e Cumpridores em relação à performance, sugerindo que o caminho deles
é viável para CEOs que não reconhecem o caminho Transformacional como o ideal
para sua organização.

Figura 8

Figura 9

Aproveitando a
oportunidade

Retornos antecipados
Os CEOs Transformacionais
e Operacionais alcançam
margens de lucro mais altas
(EBITDA como % da receita).

2020

1º semestre de 2021
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Transformacionais

18%

Operacionais

17%

Cumpridores

15%

Avaliadores

10%

Mais da metade dos CEOs
Transformacionais e
Operacionais esperam que
a sustentabilidade acelere
o crescimento.

Transformacionais

51%
18%

Operacionais

53%
15%

Cumpridores

41%
20%

Avaliadores

17%
63%

Transformacionais

21%

Operacionais

22%

Cumpridores

18%

Avaliadores

P. Em que medida você concorda com as afirmações a seguir: nossos investimentos em sustentabilidade

15%

aceleram o crescimento dos negócios. (As porcentagens representam as respostas “concordo

concordo

discordo

parcialmente” ou “concordo plenamente” e “discordo parcialmente” ou “discordo totalmente”).
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Capítulo 3

A vantagem da
transformação:
liderança, inovação
aberta e tecnologia
À medida que os CEOs Transformacionais
remodelam suas organizações de dentro
para fora, eles se distinguem em três áreas
principais: liderança, engajamento, inovação
do ecossistema e maturidade tecnológica.
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Formando a
equipe ideal

Figura 10

Trabalho em equipe
Os CEOs Transformacionais
envolvem uma variedade
maior de executivos na
execução de suas iniciativas
de sustentabilidade.

Transformacionais

64%

Chief Operating Officer

envolvidos na definição da estratégia de sustentabilidade

51%

Chief Sustainability Officer

de sua organização. Para CEOs Transformacionais, o

34%

Chief Financial Officer

32%

Chief Information/Technology Officer

30%

Chief Transformation Officer

53%

Chief Operating Officer

52%

Chief Financial Officer

28%

Chief Sustainability Officer

16%

Chief Information/Technology Officer

13%

Chief Marketing Officer

55%

Chief Operating Officer

42%

Chief Financial Officer

21%

Chief Information/Technology Officer

21%

Chief Sustainability Officer

18%

Chief Strategy Officer

55%

Chief Financial Officer

53%

Chief Operating Officer

13%

Chief Sustainability Officer

8%

Chief Information/Technology Officer

7%

Chief Strategy Officer

Quase 70% de todos os CEOs dizem estar diretamente

compromisso é quase unânime, com 92% desempenhando
uma função de orientação.
À medida que os CEOs Transformacionais incorporam a

Operacionais

sustentabilidade em toda a organização, eles envolvem
um conjunto mais amplo e profundo de executivos
seniores do que seus colegas. Em vez de atribuir a
sustentabilidade a uma única função, os CEOs
Transformacionais incluem as áreas de operações,
finanças e tecnologia, com líderes dedicados nas

Cumpridores

iniciativas de sustentabilidade e de transformação (veja
a Figura 10). A inclusão cada vez mais frequente de Chief
Information Officers (CIOs) e Chief Technology Officers
(CTOs) reforça o papel fundamental da tecnologia para
tornar a sustentabilidade real. O envolvimento dos CEOs

Os CEOs Transformacionais não estão somente

com líderes em todas as áreas funcionais demonstra um

impulsionando a sustentabilidade de cima para baixo, mas

compromisso de integrar a sustentabilidade como parte

também tomando medidas tangíveis para incentivar toda a

da transformação de toda a empresa, em vez de um

força de trabalho. Eles suportam a implementação de suas

projeto isolado.

iniciativas de sustentabilidade com um plano estruturado
de gerenciamento de mudanças duas vezes mais que

Janet Hayes, CEO da Crate & Barrel, descreve a amplitude

outros CEOs. Além disso, embora a maioria dos CEOs

do esforço: “Designamos uma força-tarefa que abrange

Transformacionais esteja confiante de que objetivos claros

todos os departamentos… Nós avaliamos o produto a

de sustentabilidade motivam os funcionários, muitos estão

partir de uma visão mais sustentável. Analisamos a

usando incentivos de remuneração para aprofundar a

construção de nossos prédios. Devemos abordar toda

responsabilidade em suas organizações. Quase 40% já

a cadeia de suprimentos”.

estão vinculando a remuneração não executiva a medidas

Avaliadores

específicas de sustentabilidade.
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P. Qual integrante de sua C-suite desempenhará o papel mais importante na execução
de iniciativas de sustentabilidade corporativas nos próximos dois a três anos?
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Parceria para
inovação

As parcerias com ecossistemas são outras áreas em que vemos uma diferenciação significativa

Algumas organizações estão ampliando seu próprio compromisso com a sustentabilidade

entre os arquétipos de CEO de sustentabilidade. Resolver os problemas sociais e ambientais

em seu ecossistema, incentivando os fornecedores a adotar práticas sustentáveis (veja

mais complexos do mundo exige colaboração estratégica e abordagens inovadoras dentro e

a barra lateral “Iberdrola: criando uma cadeia de suprimentos mais verde”).

entre os setores. Xun Feng Liu, presidente do Shanghai Huayi Group, fabricante chinês de
produtos e serviços químicos, ressalta que a sustentabilidade não pode ser adotada por uma só

Felipe Nascimento, da MAPFRE Seguros, explica a necessidade de olhar além das incertezas

empresa. Em vez disso, “cabe a todos colaborar e fortalecer a sinergia dos parceiros globais”.

e encontrar o potencial de melhoria e inovação. “As questões de ESG podem ser vistas como
riscos, mas também devem ser consideradas grandes oportunidades de inovação”, afirma.

Os CEOs Transformacionais se envolvem amplamente com seus ecossistemas: quase 70% se
alinham com os parceiros para apresentar medidas de sustentabilidade em conjunto. Um total
de 50% estabeleceram redes ou plataformas de negócios inteiramente novas como parte de
seus esforços de sustentabilidade. Eles também estão incentivando mais inovação dentro de
suas próprias organizações, com dois terços dizendo que a experimentação desempenha um
papel fundamental em suas iniciativas de sustentabilidade.
Os CEOs Transformacionais também estão começando a explorar uma colaboração ainda
mais profunda, ampliando recursos e compartilhando insights para promover a inovação
aberta (veja a Figura 11). Ao unir forças, mesmo com concorrentes, as organizações podem
canalizar esforços coletivos para proporcionar soluções inovadoras de sustentabilidade
específicas do setor para benefício mútuo e da sociedade.

Figura 11

Inovando juntos
Os CEOs estão começando a
explorar o potencial da inovação
aberta com parceiros de negócios.

Miki Oikawa, presidente da POLA Inc., fabricante japonesa de cosméticos e produtos de
cuidados pessoais, explica: “Promover mudanças de maneira inclusiva exige que
aprofundemos nossa comunicação com os concorrentes… A mentalidade do setor evoluiu
a ponto de todos reconhecermos que a sustentabilidade é algo que toda empresa deveria

Avaliadores

4%

Cumpridores

26%

Operacionais

26%

Transformacionais

37%

buscar”.
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P. Em que medida você concorda com as afirmações a seguir? A inovação aberta com parceiros de negócios impulsiona nossas
iniciativas de sustentabilidade. (As porcentagens representam as respostas “concordo parcialmente” e “concordo plenamente”).
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Iberdrola

Criando uma
cadeia de
suprimento
mais verde

A Iberdrola é uma fornecedora global líder de energia e a terceira maior do mundo
por capitalização de mercado, além de líder em energias renováveis. Com o
compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2030 na Europa e até
2050 em todo o mundo, a empresa busca incentivar outros integrantes do
ecossistema a tomar medidas ativas para mitigar as mudanças climáticas.
A Iberdrola definiu uma meta ambiciosa para garantir que pelo menos 70% de
seus principais fornecedores tenham políticas e padrões eficazes de
desenvolvimento sustentável em andamento. O sistema local de gerenciamento
de relacionamento com fornecedores (SRM) da empresa oferecia somente
recursos limitados de governança para compras em toda a empresa, sem uma
maneira de avaliar fornecedores novos e existentes em relação aos critérios de
sustentabilidade. Os custos com o sistema estavam cada vez maiores, além de
exigir cada vez mais tempo de manutenção e gerenciamento.

“A sustentabilidade deixou de
ser apenas um conceito ou um
departamento de uma organização.
É parte integrante de sua cultura
e de um estilo de vida.
Para estar dois passos à frente,
é necessário ter a convicção de
todos na organização”.

Como resultado, a Iberdrola migrou para um SRM totalmente em cloud que foi
integrado à sua solução de planejamento de recursos corporativos, simplificando
a integração da área de compras com os principais processos de negócios, como
finanças e planejamento de capacidade e de recursos. Uma solução integrada de

Suraj Bahirwani
President and Global Sales Head, Grasim Industries Limited,
divisão Pulp and Fibre, uma empresa indiana de manufatura

terceiros ajuda a empresa a pontuar os fornecedores em seus compromissos com
sustentabilidade e oferece uma visão detalhada do impacto ambiental da cadeia
de suprimentos. A Iberdrola também pode usar a ferramenta para criar um
conjunto claro de ações para que os fornecedores cumpram seus objetivos de
sustentabilidade, facilitando mudanças positivas em todo o setor de energia.10
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Alinhando maturidade
e sustentabilidade

As tecnologias digitais são essenciais para impulsionar a
inovação e melhorias na produtividade, eficiência e custo,

BrightFarms

Aumentando a segurança
alimentar e reduzindo as
pegadas de carbono

além de serem fundamentais para transformar todo o
potencial das iniciativas de sustentabilidade em realidade.
Peter Bakker, presidente e CEO do World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD), descreve a função
facilitadora da tecnologia da seguinte maneira: “Da
inteligência artificial à quantum computing, a tecnologia
é um facilitador crítico da transformação dos sistemas que
precisamos para garantir um mundo onde mais de 9
bilhões de pessoas vivam bem e dentro dos limites
planetários até 2050”.
A BrightFarms, Inc., uma empresa de agricultura com
produção em estufas, está utilizando as tecnologias de
blockchain e cloud para melhorar a rastreabilidade e

A BrightFarms, Inc., uma empresa de agricultura com produção em estufas, foi
fundada para simplificar e descentralizar a cadeia de suprimentos de verduras,
oferecendo aos consumidores uma escolha mais sustentável. A BrightFarms
constrói fazendas em estufas em todo o território dos Estados Unidos para fornecer
aos varejistas locais verduras frescas e livres de pesticidas que exigem menos água
e terra para crescer, além de menos combustível para transporte, do que produtos
provenientes de locais mais distantes.
A BrightFarms também usa as tecnologias blockchain e cloud para ajudar a

a segurança de seus produtos cultivados de forma

garantir a segurança de seus alimentos em ambientes climáticos em constante

sustentável (veja a barra lateral: “BrightFarms:

mudança, fornecendo uma camada adicional de proteção. Com uma solução em

aumentando a segurança alimentar e reduzindo as

plataforma, a BrightFarms coleta dados sobre cada etapa dos processos de cultivo,

pegadas de carbono”).

embalagem e entrega, mantendo a segurança dos dados. A empresa também
rastreia os principais indicadores de desempenho (KPIs), determinando os ciclos
de rendimento e a eficiência do rendimento de diferentes culturas. A BrightFarms
gerencia os ciclos de cultivo para produzir de maneira mais sustentável as
variedades de verduras frescas de maior demanda dos mercados, reduzindo
o desperdício de excesso de produção.
A solução de blockchain permite que a BrightFarms embale, envie e entregue
verduras em menos de 24 horas após a colheita e rastreie todos os seus produtos
em um minuto. A empresa prevê ganhos substanciais de eficiência no mercado
verde, com produtos chegando ao mercado rapidamente, pois a solução de livrorazão distribuído facilita a colaboração, melhora a transparência, além de diminuir
os erros na transmissão e no processamento.11
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“Usar a tecnologia para determinar o quanto podemos
economizar em emissões de carbono e visualizar isso em
um painel também é importante, pois sem a visualização
fica difícil identificar problemas”.
Miki Oikawa

Presidente da POLA Inc.

Figura 12

Preparado para
expandir
Com uma forte base digital,
os CEOs Transformacionais
podem potencializar
tecnologias exponenciais.

Xun Feng Liu, do Shanghai Huayi Group, descreve quatro maneiras pelas quais as tecnologias

Aumentar a escala

digitais estão impulsionando a sustentabilidade: “Uma é ajudar as empresas a cumprir

e agregar valor com

regulamentos. Outra é ajudar as empresas a se atualizarem e alcançarem uma liderança

novos investimentos

diferenciada. Também é necessário aumentar a permanência do cliente e o reconhecimento.
E, por último, melhorar a otimização interna”.

Transformacionais

69%

Os CEOs Transformacionais relatam bases técnicas muito mais fortes do que a concorrência.

Operacionais

39%

Cumpridores

40%

Avaliadores

21%

Meg O’Neill, da Woodside, explica como tecnologias e soluções, como gêmeos digitais e
manutenção baseada em condições, podem aprofundar os insights de uma organização
sobre os negócios, dizendo: “estamos fazendo grandes avanços em termos de capacidade
digital e capacidade técnica para entender nossos negócios e otimizar nossos ativos”.
Quase 70% dos CEOs Transformacionais estão confiantes de que sua infraestrutura digital
permite que novos investimentos em tecnologia sejam dimensionados com eficiência e
agreguem valor (veja a Figura 12). Os CEOs Transformacionais também adotam plataformas
de cloud híbrida e outras tecnologias exponenciais para melhorar a performance.
Dr. Nicholas Garrett, CEO do RCS Global Group, um provedor de serviços global focado em
fornecimento responsável, diz: “a Blockchain fornece um ambiente confiável e seguro que
leva a uma maior eficiência na troca de dados, o que reduz custos e aumenta a chance de
um impacto mais positivo”.
Os CEOs Transformacionais estão confiantes de que suas capacidades digitais continuarão
a se desenvolver. Enquanto mais da metade diz que suas organizações adotam workflows
digitais automatizados por IA atualmente, quase 80% esperam isso em três anos, o que

Operar diversas
plataformas de cloud

Transformacionais

56%
69%

Operacionais

35%
39%

Cumpridores

32%
40%

Avaliadores

14%
21%

gera uma vantagem competitiva.

P: Em que medida você concorda com as afirmações a seguir? Nossa infraestrutura digital permite
que novos investimentos em tecnologia aumentem com eficiência e agreguem valor. Nossos dados
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e sistemas atualmente operam em diversas plataformas de cloud. (As porcentagens refletem as
respostas “concordo parcialmente” e “concordo plenamente”).
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Observando as vantagens
da transformação digital

Figura 13

Transformar
para crescer

Quando se trata de otimizar oportunidades e agregar valor

Longe de ser um processo único, a sustentabilidade

aos negócios, um subconjunto de CEOs descobriu uma

transformacional não termina após organização

etapa adicional, porém crítica. Esses CEOs indicaram que

desenvolver e integrar certas capacidades. Juan Carlos

integraram deliberadamente seus esforços de

Mora Uribe, do Bancolombia, aborda a natureza duradoura

sustentabilidade e transformação digital. Para organizações

da busca pela sustentabilidade, refletindo: “a liderança em

com uma estratégia de sustentabilidade claramente

sustentabilidade é efêmera, pois é uma vantagem

definida e os recursos certos implementados, esse

competitiva. Isso faz com que nos esforcemos

alinhamento está gerando benefícios de performance

continuamente para manter o ritmo e progredir”.

Os CEOs que estão
integrando sustentabilidade
e transformação digital
em seus processos
estão obtendo maior
crescimento da receita.

19,3%

16,5%

41%

11%
14,8%

14,6%

13,7%

consideráveis, com aumento de até 41% na receita.
Antecipar a necessidade de novos recursos e abordagens
Como as organizações de CEOs Avaliadores não têm

é uma parte importante para impulsionar esse progresso

investimentos, além de estratégias de sustentabilidade

contínuo. Marshall Wilmot, da ATCO, vê isso como uma

limitadas ou inexistentes, esse grupo não figura em nossa

obrigação para sua organização. “Cabe a nós entregar

análise. No entanto, a revisão dos outros grupos destaca

tecnologias e soluções novas e inovadoras para nossos

as vantagens que o alinhamento da estratégia pode trazer.

clientes, sempre pensando um ou dois passos a frente do

Uma das mais interessantes é o prêmio de crescimento de

nosso modelo de negócios atual. Acho que seríamos

receita revelado pelos CEOs Transformacionais (veja a

negligentes se não estivéssemos olhando para o futuro

Figura 13). Aqueles que relataram alinhar seus esforços

e garantindo que somos os únicos que podem fornecer

de sustentabilidade e transformação digital estão obtendo

esses recursos”, diz ele.

um crescimento consideravelmente maior do que seus
pares que não fizeram o mesmo. Vemos um padrão

Tomar iniciativas de longo prazo foi um tema comum

semelhante, embora menos pronunciado, de desempenho

entre os CEOs ao discutir as atividades de sustentabilidade.

superior entre os CEOs Operacionais, apesar de uma

Jochen Zeitz, CEO da Harley Davidson, contextualiza os

abordagem diferente em seus investimentos em

investimentos de sua empresa em eletrificação: “estamos

sustentabilidade.

trabalhando diligentemente para encontrar soluções de
longo prazo… Queremos construir o legado e a lenda da

Enquanto isso, os executivos Transformacionais que ainda

marca”.

não alinharam esses esforços corporativos fundamentais
ficam atrás não somente de seus pares transformacionais
mais alinhados, mas também de seus pares operacionais

Cumpridores

Operacionais

Transformacionais

não alinhados. A integração deliberada de iniciativas de
sustentabilidade e transformação digital é essencial para
CEOs que transformam e revolucionam suas organizações.

Sustentabilidade e transformação digital não alinhadas
Sustentabilidade e transformação digital alinhadas
Q: Quanto foi o crescimento ano a ano da receita/orçamento da sua organização no 1º semestre de 2021
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(ou seja, 1º semestre de 2021 vs. 1º semestre de 2020)?
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Guia de ação:
etapas para o
progresso de
cada caminho

“O avanço da sustentabilidade
e da digitalização é crucial
para nossa abordagem
voltada para o futuro”.

A hora de agir é agora. Os CEOs não podem
ignorar a sustentabilidade e nem abordá-la
com receio. Este guia de ação oferece os
próximos passos que os CEOs em todos os
tipos de organizações podem tomar para
lidar com a pressão dos stakeholders e
avançar em direção à sustentabilidade
transformacional duradoura.
A concretização do potencial de negócios da
sustentabilidade requer uma ação planejada em
diversas frentes. Os próximos passos certos
dependem de onde você está em sua busca pela
sustentabilidade. Oferecemos ações com base em
onde você acredita que sua organização está hoje
e onde você deseja que ela esteja no futuro.

Dr. Stefan Rennicke
CEO da KAYA&KATO, GmbH,
uma empresa alemã têxtil e de uniformes de trabalho
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Guia de ação:

Guia de ação:

todos os CEOs

CEOs Transformacionais

Assuma a responsabilidade pessoal pela agenda
de sustentabilidade da sua organização:
– Seja proativo na busca pela sustentabilidade.

Envolva funcionários e talentos:

Integre a sustentabilidade em tudo:

– Atraia e retenha pessoas voltadas para propósitos e

– Adote a sustentabilidade em toda a empresa e integre-a

com as habilidades e o conhecimento para ter sucesso.

– Molde a narrativa e defenda uma oportunidade de

– Envolva ativamente os funcionários no desenvolvimento

sustentabilidade atrativa para sua organização.

e na execução de suas iniciativas de sustentabilidade.

à transformação digital.
– Desenvolva a expectativa de melhoria contínua.
Integre uma cultura voltada para propósitos:

Desenvolva e mantenha sua base tecnológica:
– Invista em tecnologias abertas e interoperáveis que
permitam empregar softwares de dados e inovação
com velocidade e escala em toda a sua empresa.
– Crie a base e a governança de tecnologia e de dados
para proporcionar orquestração, cooperação,

Faça da sustentabilidade uma preocupação

– Reforce a sustentabilidade em toda a empresa.

de toda a empresa:

– Empregue o gerenciamento de mudanças para orientar,

– Envolva os líderes das principais funções e linhas de
negócios em um esforço coordenado e insista na

engajar e fornecer suporte às pessoas ao longo da
transformação.

responsabilidade compartilhada.
– Incorpore uma mentalidade de sustentabilidade nas

cocriação, agilidade e tomada de decisões

funções principais e impulsione a melhoria em toda

bem-informadas.

a empresa.

Acelere a inovação aberta:
– Aproveite as parcerias do ecossistema para ampliar
capacidades, conhecimentos e habilidades.
– Adote a experimentação e incorpore novas fontes de

Busque oportunidades de colaboração com

dados para ter melhores insights.

parceiros do ecossistema:
– Construa e envolva ativamente seus ecossistemas
para avançar nos objetivos compartilhados de
sustentabilidade.
– Acelere insights, iniciativas e impacto, otimizando os
recursos coletivos e impulsionando a inovação aberta.

Redefina suas medidas e métricas:
– Refine medidas e dados de sustentabilidade com foco
na melhoria do cálculo do ROI.
– Adote definições mais amplas de valor e novos horizontes
de tempo para retornos.

Antecipe-se aos desafios e mantenha

Aproveite as suas vantagens:

o foco nos resultados:

– Utilize seus recursos técnicos para diferenciar-se e acelerar

– Defina e acompanhe medidas e métricas, enfatizando
transparência, objetivos de longo prazo e novas fontes
de valor.

em conjunto com seus parceiros de ecossistema.
– Capture novas fontes de valor disponíveis somente para
os que possuem sustentabilidade como foco.

– Pense grande, comece pequeno e expanda rapidamente
para mostrar o valor da sustentabilidade e conquistar a
adesão das principais partes interessadas.
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Guia de ação:

Guia de ação:

CEOs Operacionais

CEOs Cumpridores

Defina seus objetivos de sustentabilidade:

Ajuste a importância da sustentabilidade na organização:

– Finalize uma estratégia de sustentabilidade para toda a sua

– Redefina a sustentabilidade como uma oportunidade que deve

organização, esclarecendo como e onde você pretende buscar
a sustentabilidade operacional em comparação com a
transformacional.

ser perseguida em vez de um custo a ser evitado.
– Defina um caminho claro a seguir que diferencie a otimização de
uma transformação mais fundamental voltada à sustentabilidade.

– Alinhe suas estratégias de sustentabilidade e transformação
digital para causar o máximo impacto.
Fortaleça sua base técnica:
– Invista nas tecnologias como cloud híbrida e IA, necessárias
para aprimorar a escalabilidade, otimizar a agilidade e acelerar os

Expanda os recursos:
– Desenvolva a base de dados e de tecnologia necessárias para a
transparência na busca dos objetivos de sustentabilidade.
– Requalifique e envolva os funcionários para possibilitar mudanças
para a sustentabilidade.

insights orientados por dados.
– Aumente a orquestração e a automação de aplicativos, cargas de
trabalho, recursos e infraestruturas entre as plataformas.
Reavalie suas métricas para reforçar a sustentabilidade:
– Otimize as métricas-chave de performance para incorporar a

Avalie novas medidas e métricas:
– Defina medidas e requisitos de dados para impulsionar a
performance de sustentabilidade em sua organização.
– Identifique e preencha lacunas de dados e análises para oferece
cálculo de ROI mais confiável.

sustentabilidade e aumentar a confiança nos cálculos de ROI.
– Vincule resultados de sustentabilidade a incentivos de
remuneração para um grupo amplo de funcionários.
Aprofunde o envolvimento de fornecedores e do ecossistema:
– Envolva os fornecedores e parceiros de negócios na cocriação para

Amplie o engajamento da liderança:
– Aprofunde a união dos líderes organizacionais envolvidos em e
responsáveis pelo sucesso das iniciativas de sustentabilidade.
– Incentive executivos e funcionários vinculando remuneração à
performance em sustentabilidade.

criar melhores soluções de sustentabilidade e formas de trabalhar.
– Ajude a garantir visibilidade completa em sua cadeia de suprimentos
por meio de plataformas de dados para identificar oportunidades de
melhoria de negócios e da sustentabilidade.
Amplie o impacto da sustentabilidade em seu negócio:

Adote os colaboradores:
– Adote clientes, investidores e funcionários como colaboradores
e facilitadores, em vez de obstáculos.
– Trabalhe ativamente com fornecedores e parceiros do
ecossistema em busca de objetivos de sustentabilidade.

– Envolva os líderes de tecnologia e transformação corporativa de sua
empresa e trabalhe com todo o C-suite para gerar maior impacto.
– Inclua seus funcionários na jornada de sustentabilidade por meio
de workshops de cocriação, crowdsourcing e inovação.
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Guia de ação:

CEOs Avaliadores

Desperte um senso de urgência em relação à sustentabilidade:
– Comprometa-se a apoiar a sustentabilidade pessoalmente.
– Inicie discussões sobre estratégias de sustentabilidade e defina
os objetivos-chave.
Invista nos fundamentos:
– Expanda e modernize a infraestrutura técnica e os recursos que
servirão de alicerces para o crescimento futuro.
– Comece a desenvolver em sua força de trabalho as habilidades
necessárias para alcançar os objetivos de sustentabilidade futuros.
Antecipe-se aos desafios:
– Prepare suas partes interessadas para novas formas de calcular
o ROI para sustentabilidade.
– Avalie os investimentos potenciais em relação a prazos realistas.
Identifique parceiros dentro e fora de sua organização:
– Amplie o engajamento de executivos para incluir líderes de
operações, transformação, finanças e tecnologia.
– Busque oportunidades de colaboração e parcerias que possam
informar e acelerar suas iniciativas e recursos de sustentabilidade.
Prepare-se para agir:
– Esteja disposto a dar os primeiros passos, sem informações
completas ou perfeitas.
– Aprenda com seus esforços iniciais enquanto desenvolve os
principais ativos e recursos que permitirão maior tomada de risco.
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Metodologia
de pesquisa
e análise

Europa

31%

América
do Norte

Grande
China

8%

11%

Japão

4%

Em cooperação com a Oxford Economics, o IBM Institute for Business Value
entrevistou 3.000 CEOs de mais de 40 países e 28 setores como parte da 25ª
edição da série IBM C-suite Study. Essas entrevistas foram realizadas
virtualmente. Por meio de videoconferência ao vivo e reuniões presenciais,

América
Latina

o IBV realizou entrevistas aprofundadas adicionais com mais de uma dúzia
de CEOs de diversos setores e países. Essas conversas qualitativas se

Oriente
Médio
e África

14%

12%

concentraram nas perspectivas dos executivos sobre liderança e negócios;

ÁsiaPacífico

22%

seus papéis e responsabilidades em mudança e sustentabilidade, incluindo
como estão enfrentando os desafios, o que eles veem como oportunidades
e suas visões para o futuro.
Os entrevistados em nosso estudo representam os cargos executivos mais
seniores em suas organizações: CEOs, líderes públicos, gerentes gerais e
diretores administrativos. O IBV projetou a coleta de dados por localização
geográfica e setor, com representação em organizações de diversos tamanhos,
conforme definido pela receita anual ou, no caso de organizações do setor
público, orçamentos anuais.
O IBV implementou uma lógica de segmentação direta que classificou os

Os CEOs Avaliadores

Os CEOs Operacionais

não declararam nenhum investimento em

relataram investimentos em sustentabilidade fora das

sustentabilidade até o momento. Alguns indicaram que

áreas de negócios principais e/ou investimentos em uma

não planejam fazer investimentos em sustentabilidade,

ou mais áreas de negócios principais. Eles também podem

enquanto outros indicam que estão explorando opções,

ter relatado investimentos voltados para manter a

mas ainda não fizeram nenhum investimento.

conformidade com normas e/ou regulamentos do setor.

Os CEOs Cumpridores

Os CEOs Transformacionais

relataram que seus investimentos em sustentabilidade

indicaram investimentos transformacionais em

estão focados principalmente no alinhamento com as

sustentabilidade que remodelaram os principais aspectos

normas e/ou regulamentos do setor.

de sua empresa. Eles também podem ter relatado

entrevistados em quatro grupos. Esses grupos foram definidos como CEOs
Avaliadores, Cumpridores, Operacionais e Transformacionais. Os agrupamentos
foram baseados nas caracterizações dos entrevistados sobre seus investimentos
de sustentabilidade em itens específicos no instrumento de pesquisa do CEO
study da IBM de 2022.

investimentos em sustentabilidade em áreas de negócios
específicas e/ou voltadas para o cumprimento de normas
e/ou regulamentos do setor.
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