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Alguns de Nossos Clientes
Vale
Samarco
ArcelorMittal Longos
ArcelorMitta Planos
Votorantim
Raízen (Comercial)
CEMIG
CPFL Energia e CPFL Renováveis
ELETROBRÁS
Eletrosul
Embraer
CESP
Estácio
ThyssenKrupp
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Nosso Produtos e Equipe em
Sustentabilidade
Produtos

Equipe

•
•
•
•
•
•

34 Consultores

GRI
ISE
DJSI
Gestão em Sustentabilidade
Estratégia em Sustentabilidade
Ferramentas de Tomada de
Decisão
• TOTAL VBS
• Avaliação de Mercado e
Tendências
• Desenvolvimento de Negócios
com Tecnologias Limpas

•
•
•
•
•
•
•

Administradores
Biólogos
Economistas
Engenheiros
Gestores Ambientais
Jornalistas
Sociólogos
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Sustentabilidade – O que é?
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Sustentabilidade
“Sustentabilidade é a maneira pela qual
a empresa pereniza seus negócios –
Gerando Valor para Shareholders e
Sociedade. É muito mais pelo que faz do
que pelo que deixa de fazer. É também
um processo de antecipar, priorizar e
validar suas ações com as partes
interessadas por meio de comunicação
clara e transparente” KeyAssociados
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Sustentabilidade:
Desempenho Financeiro

Ações de Sustentabilidade: estratégia, planos e
programas, estrutura e sistemas

Desempenho
Estratégia
Empresarial

de
Sustentabilidade

Reações dos

Stakeholders

Custo-benefício de ações

Desempenho
financeiro
corporativo de
curto, médio e
longo prazo

Feedback
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Desempenho econômico versus (+?)
desempenho socioambiental
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Questões de Sustentabilidade, Drivers
de Valor e Ações Corporativas
riscos e oportunidades estratégicos

Questões de sustentabilidade afetam….

saúde;
segurança

mudanças
climáticas

inovação radical
para os novos produtos e mercados

riscos e oportunidades operacionais
poluição local do ar;
Biodiversidade, MC

divisão de
energia

direitos humanos;
fluxos monetários

melhoria contínua em...
desempenho ambiental

Valor da marca e reputação
Licença operacional
Atração dos talentos

desempenho em S&S
desempenho social

melhoria contínua na inovação
redução de custos

inovação radical
aumento de receita

Valor Econômico
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O que é business case de
sustentabilidade corporativa
Atividades Corporativas
reduz custos por meio de
melhoria de desempenho
ambiental e saúde e segurança;
aumenta receitas por meio de
expansão de mercados e
produtos;
gera outros valores para a
empresa;

que resolvem as questões ambientais e sociais

- Aumentam valor da marca e reputação
- Melhoram processo de licenciamento
operacional
- Atraem os talentos
- Melhoram acesso ao capital
- Melhoram gestão de riscos
inovação crescente
redução de custos

inovação radical
aumento de receitas
melhoria do

Desempenho Financeiro
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Business Case em Sustentabilidade
BC em
Sustentabilidade

Tipificação

Valores capturados

Atividade/Projeto/Empresa
que gera benefícios ambientais, econômicos e sociais
Modelo de negócio atual:
Inovação em processos e
produtos

Criação de novo
modelo de
negócio

- Marca e Reputação
- Eficiência operacional
- Atração e retenção de talentos

Inovação na
cadeia de valor

- Acesso ao capital
- Gestão de riscos
- etc.

reduziu custos:

aumentou receitas:

valorizou empresa:

melhor desempenho

novos mercados/produtos

gerou outros valores

Indicadores de sucesso
melhorou

Desempenho Financeiro
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Como Gerar Valor a partir da
Sustentabilidade?
A Empresa Sustentável.
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Tendência de Integração da Sustentabilidade ao
negócio
“We’ve matured to the point
where sustainability is
systematized in our business
management and our operational
execution.”
—David Kepler, Dow

Sustainability: Market Trends
MIT Sloan Management Review
+ Boston Consulting Group (2012)
Survey of > 4.000 managers & executives asking how they are
developing and implementing sustainable business practices

90%

Energy &
Utilities

2011

Commodities

80%

2010

70%

Resource Intensive
Industries

60%

Service and Technology
Industries

50%

50%

60%

70%

80%

90%
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Abordagem por Setores Diferentes

Fonte: MITSloan Management Review, 2012
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Benefícios qua a Sustentabilidade traz
para o negócio

Fonte: MITSloan Management Review, 2011

BMF/Bovespa: CEMIG/Eletrobrás
CEMIG: Top-Rating em Sustentabilidade
DJSI / ISE / OEKOM Prime status / ICO2

---

PERSPECTIVA DE DIFERENCIAIS

Business Case: Market & Opportunities

Issue
Health and
Safety
Water
Logistics

Company

Business Results
0 fatalities, LTIFR 0.89 (2007)
0.67 (2009)
DJSI Sector Leader 2011 “Excellent
Occupation Health and Safety Performance”
23% reduction of water consumption (2001 –
2010). Global reference case
< 49 mi miles driven in 2010, < 40 mi tCO2
Savings $ 200 million since 2009

Communities

Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT) ->
Strengthened license to operate

Stakeholders

Supplier satisfaction: 81%

Biodiversity

1.004 kg seeds & 180 forest species produced
and destinated to companies own tree nursery /
Top Rating Sustainability: DJSI / ISE / OEKOM
Prime / ICO2

Nossa Proposta de Valor
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3.1 Estratégia
A Gestão Estratégica para a
Sustentabilidade
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Co-criação em Sustentabilidade
•

A interação contínua entre os riscos+oportunidades e as partes interessadas
uma estratégia dinâmica corporativa vantagem competitiva

•

A estratégia de gestão de riscos e oportunidades: gestão de cenários de risco priorizados + foco
nas oportunidades de valor (redução de custos e/ou aumento de valor institucional).

•

A gestão de stakeholders: as expectativas dos stakeholders mais importantes endereçadas
durante a implementação das medidas de melhoria de desempenho.

priorização

SUSTENTABILIDADE

expectativas

meios para

Processo
contínuo!

performance
ações

Gestão de Riscos
e Oportunidades

Engajamento

gaps

implementação

monitoramento

ESTRATEGIA

ações
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Ciclo de Geração de Valor
Alinhamento de Gestão de
Sustentabilidade para agregar valor
ao negócio. Integração entre Core
Business e Sustentabilidade.(3)

Priorizar e Antecipar
tendências junto as partes
interessadas. Consolidação
de Estratégia de Geração de
Valor (2)

Estratégia e
Desempenho

Antecipação
e Priorização

Geração de
Valor

Avaliação de
Situação e
Tendências
Conhecimento interno e externo das
ações de sustentabilidade:
tendências, melhores práticas,
melhorias internas e valorização das
ações já constituídas (1)

Aprendizado, Modelo Robusto,
Melhoria Contínua, Adoção de
Metas e Benefícios Financeiros
(4)

Implementação
e
Monitoramento

Balanço e
Comunicação
Comunicação Efetiva, Consolidação
do Desempenho em
Sustentabilidade e sua Precificação,
Viabilidade da Estratégia do
Negócio. (5)
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Informação
Interna

Informação
Externa

Boas práticas
2
3

2

4

1

Básico

Diferencial
3
competitivo
4
Inovação:
modelo de negócio

Critérios dos
STKHs

Riscos

Mitigação
Alavanca de Valor

Oportunidades

Validar e priorizar com Alta Direção

Ações prioritárias para a empresa
Valorizar as ações

TOTAL VBS

Estabelecer as Metas (+Indicadores)

Plano de Ação Consolidado
Acompanhar e ajustar
Gerar balanço e consolidar as informações

KPIs começo

KPIs final

Contribuição ∆ KPIs

Valor ausência

Valor atual

Contribuição ∆ Valor

Materiais de
comunicação e Novo
Plano de ação

3. 2 Os
Milestones
Marcos para Geração de Valor
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Integração da Sustentabilidade:
Etapas
Geração de Valor na Organização

+
Reputação

Política e Estratégia
Estruturada

Monitoramento,
Avaliação de
Desempenho e
Reconhecimento

Comunicação e
Engajamento
Efetivo

Princípios e
Compromissos
Visão e
Missão
Compromisso

-

Gestão

Nível de Integração na Organização

Resultado

+

Sustentabilidade Integrada ao Negócio

Ações de
Sustentabilidade

Fase 1
Diagnóstico
interno e boas
práticas
Benchmark
Temas críticos
Gaps

Fase 2
Prioridades e
vetores de
atuação
Construção com
atores chave
Definição de foco
Alavancas de valor

Negócio
Sustentável

Fase 3
Gestão
Integrada

KPIs robustos
Metas
Governança
Accountability

Fase 4
Comunicação
Efetiva
Avaliação e
Divulgação de
desempenho
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3.3 Impelmentar
As Ferramentas para Geração de Valor
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4.1.1

Mapa das Ações em Sustentabilidade

Drivers e impactos de
Esforços em
sustentabilidade

específicos para a
empresa

II. Boas práticas

III. Diferenciação competitiva

Transparência
Produtividade da Cadeia de valor

IV. Inovação no modelo de negócio

I. Básico
gerais

Redesign do produto
Entrada nos novos mercados
Novos modelos

Relações públicas
Conformidade legal
Eficiência de uso de recursos

Reformatação dos modelos
econômicos
Parcerias com stakeholders

Horizonte de Esforços em sustentabilidade

curto prazo

longo prazo

4.1.2 Classificação das Ações em Sustentabilidade
No momento em que a empresa for realizar a sua captação, seja
por meio de uma oferta pública de ações ou pela emissão de
títulos ao mercado, a KeyAssociados, realizará o balanço e a
consolidação do ativos acumulados do marco zero da empresa.

Melhoria de
margem

Alavancas potencias
de criação de valor

Poder de
precificação

Fortalecimento do brand e maior poder de
precificação

Economia de
custos

Melhoria na eficiência operacional
Maior eficiência no uso de recursos
Otimização da cadeia de valor
Custos e impostos mais baixos

Recrutamento e
contratação

Lucros
Retorno total
para os
acionistas

Impactos de empenho em
sustentabilidade

Maior atratividade da empresa para os
funcionários, menor índice de turnover, maior motivação para trabalho
Melhoria de eficiência de trabalho
Fidelização dos clientes

Market share
Fluxo de
Caixa

Valorização

Aumento de
receita

Entrada novos
mercados

Premium de
risco

Maior habilidade para entrar em novos
mercados

Aumento de potenciais fontes de receita
Menores riscos operacionais, de taxas de
juros e de mercado
Menor custo de capital
Maior accesso para capital,
financiamento e seguros

4.2. Mapeamento e Consulta aos Stakeholders
Entrevistas com as
entidades indicadas como
os mais importantes para o
negócio dos stakeholders
diretos

3

1

Entrevistas com as
pessoas que estão
diretamente envolvidos e
responsáveis pelo
negócio.

Funcionários da
Empresa
indicados como
responsáveis

2
Identificação dos problemas que todos os stakeholders
identificados enfrentam em relação ao funcionamento do
negócio da organização, e das soluções que os próprios
entrevistados entendem como úteis/interessantes

Entrevistas com as
entidades/pessoas
selecionadas como os
mais importantes para
negócio.
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Riscos e Oportunidades
•

Curto Prazo

Medida 3
•

•

Zona de Investimento

Medida 2

Medida 4
•
•

Medida 5
•

•

Medida 7

•

Medida 10

Medida 1

Medida 6
•

Zona de Saída

-- Mitigação e Custo Efetividade ++

Longo Prazo

Medida 8
•

Medida 9

•

Medida 11

---- Classificação de Risco

++++

Road Map

Visão de Sustentabilidade

Mapear tendências do mercado
Expectativas da Alta Gestão
Consolidar a abordagem de Sustentabilidade

Compromissos em
Sustentabilidade

Definir prioridades e posicionamento em
Sustentabilidade para LNs

Integração da
Sustentabilidade nos
Processos das LNs

Definir KPIs com LNs
Estruturar Gestão de Sustentabilidade nas LNs
Definir Metas dos Executivos

Monitoramento

Estruturar accountability: monitoramento e
asseguração

Comunicação

Balanço e divulgação dos resultados

4.3.

Mapear os Processos

Avaliação dos Processos
para KPIs
Fluxos de informação
Responsabilidades
Estrutura organizacional
Tomadas de decisões
Ações

Mapa Estratégico de
Sustentabilidade
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3.4 Gerar
Valor
Integração ao Core Business
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Informação
Interna

Informação
Externa

Boas práticas
2
3

2

4

1

Básico

Diferencial
3
competitivo
4
Inovação:
modelo de negócio

Critérios dos
STKHs

Riscos

Mitigação
Alavanca de Valor

Oportunidades

Validar e priorizar com Alta Direção

Ações prioritárias para a empresa
Valorizar as ações

TOTAL VBS

Estabelecer as Metas (+Indicadores)

Plano de Ação Consolidado
Acompanhar e ajustar
Gerar balanço e consolidar as informações

KPIs começo

KPIs final

Contribuição ∆ KPIs

Valor ausência

Valor atual

Contribuição ∆ Valor

Materiais de
comunicação e Novo
Plano de ação

4.3.

Valoração de Desempenho em Sustentabilidade (VDS)

Ações em sustentabilidade valorizadas / precificadas em função do valor que
agregam para o negócio/shareholders

4

Valor de
cada ação

3

Ações que
geram
impacto

2

Impacto das
ações em SUS

…valuation…
…seleção de ações…
Fortalecimento da
marca e maior
poder de
precificação

Maior eficiência
operacional
Uso de recursos
mais eficiente
Cadeia de valor
otimizada

Maior atratividade
da empresa para os
funcionários, menor
índice de turn-over,
maior motivação
para trabalho

Fidelização dos
clientes

Maior habilidade
para entrar em
novos mercados

Menores riscos
operacionais, de
taxas de juros e de
mercado

Mais fontes
potenciais de
receita

Menor custo de
capital
Maior acesso para
capital,
financiamento e
seguros

Maior eficiência de
trabalho

Custos e impostos
mais baixos

1

Alavancas
de valor

Poder de
precificação

Economia de
custos

Recrutamento
e contratação

Melhoria de margem

Market share

Entrada novos
mercados

Premium de
risco

Aumento de receita

Lucros

Fluxo de Caixa Livre

Valorização

Retorno total para os acionistas

Custo de
capital

3.5 Comunicar e Gerar
Valor para Sociedade
Retorno em Sustentabilidade para os
Stakeholders
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Metodologia de Trabalho.
Etapa 6
Estruturação de coleta de dados
Entrevistas
Confecção e Modelagem de
Business Cases
Comunicação
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Engajamento de
Stakeholders

MACRO

ETAPAS
Nivelamento GRI /
Planejamento

Definição de limites / escopo

Seleção de
Indicadores GRI

Temas
Materiais

Painel de Stakeholders

Elaboração da Matriz de
Materialidade

Definição de indicadores

Definição de Conteúdo

Coleta de
dados e
informações

WS - Sistema GRI

Elaboração das pautas de
entrevistas

DESCRIÇÃO

PRODUTOS

Realização de Workshop com os envolvidos
para descrição do processo, nivelamento de
conceitos GRI e elaboração de Planejamento.

Cronograma de atividades /
Apresentação do WS.

Levantamento e análise da estrutura da
Organização com o objetivo de definir quais
serão abordadas no processo e em
profundidade.

Lista das organização
participantes do processo e forma
de engajamento.

Mapeamento e engajamento dos principais
stk´s da organização, através de Workshops
com o intuito de ouví-los e levantar temas de
interesse.

Relação de temas materiais
priorizados por cada stakeholder.

Com o material levantado no Painel, serão
cruzados os temas levantados pelos stk´s e pela
organização, com o objetivo de construir uma
matriz de materialidade de temas para o RS.

Matriz de Materialidade

Análise e correlação dos Temas Materiais com
os indicadores GRI e definição da forma de
reporte.

Planilha de correlação Temas x
Indicadores
Relação de indicadores

Reunião de briefing junto ao cliente para
levantamento de público, foco, temas críticos.
Além disso, é realizada pesquisa de documentos
da organização e definição de responsáveis.

Plano Editorial / Planilha com
relação de responsáveis

Realização de WS com os pontos focais sobre as
diretrizes GRI e sobre o sistema de coleta de
dados.

Apresentação do WS / Usuários
cadastrados no sistema.

Com base na definição de conteúdo, são
elaboradas as pautas para entrevistas com as
áreas responsáveis.

Roteiros de entrevistas
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Coleta de dados e informações

Entrevistas com pontos focais

Condução de entrevistas com os pontos focais
para levantamento da forma de gestão e temas
relevantes a serem abordados no Relatório.

Pontos principais sobre a gestão
da empresa e a sustentabilidade

Suporte / PMO da coleta de
indicadores

Controle PMO da coleta de dados junto às áreas
responsáveis.
Análise e validação das informações coletadas,
com base nas diretrizes da GRI.

Pacote de indicadores validados

Decupagem das entrevistas /
Pré-texto

Transcrição dos pontos-chaves das entrevistas
para identificar os pontos de destaque para
elaboração do texto.
Elaboração de draft do texto.

Draft de texto do Relatório

Suporte ao processo de auditoria do relatório,
com esclarecimento de dúvidas.

---

Elaboração das versões V1 e V2, com revisão
final, análise de equilíbrio e revisão de
indicadores.

Versões V1 e V2 do Relatório

Revisão ortográfica

Realização de revisão ortográfica do relatório
por empresa terceira.

Relatório revisado
ortograficamente

Content Index - GRI

Preenchimento da planilha Content Index da
GRI, conforme resposta aos indicadores.

Planilha Content Index – GRI
preenchida

Suporte ao processo de diagramação do
relatório, com esclarecimento de dúvidas.

---

Suporte à auditoria

Diagramação

Redação

Redação do texto do relatório

Suporte à Diagramação
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Relatório de Sustentabilidade

Ajustes devido à GRI

Tradução do Relatório

Relatório de Gap´s

FIM DO PROJETO

Análise dos comentários enviados pela GRI
quanto ao nível de aplicação do Relatório.
Elaboração de ajustes no texto /
esclarecimentos à GRI.

Relatório ajustado ou
documentação com
esclarecimentos à GRI

Tradução do texto para outro idioma, por
empresa parceira.

Relatório traduzido para outro
idioma

Levantamento e análise das oportunidades de
melhoria identificadas ao longo de todo o
projeto.
Elaboração de Relatório de Gap´s.

Relatório de Gap´s/Plano de Ação
Estratégico/Apresentação do
Relatório

---

Relatório de Sustentabilidade
finalizado
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Obrigado!
Marco Antônio Fujihara
mfujihara@keyassociados.com.br
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