
a p r e s e n t a

Quão importante é a 

sustentabilidade para

a reputação de uma

empresa?



▪ Um dos primeiros consultores especializados 

em sustentabilidade empresarial, tendo 

atendido, nos últimos 20 anos, mais de 350 

empresas, entre as quais AES Brasil, Accor, 

Alcoa, Algar, Banco do Brasil, Bayer, Bradesco, 

Braskem, Brookfield ER, Cielo, Claro, CPFL, 

Copel, CTG, Duratex, Eurofarma, Fiat, Embraer, 

Fundação Odebrecht, Fundação Bradesco, 

Hospital Beneficência Portuguesa, Lojas 

Renner, Monsanto, Natura, Philips, Coca-Cola, 

Sabesp, Sanasa, Sanepar, Santander, Sicredi, 

Siemens, Schneider Electric, Suzano.

▪ Fundador do principal movimento de geração 

de conhecimento em  liderança para a 

sustentabilidade do Brasil, a Plataforma 

Liderança com Valores. Em oito anos, mais de 

160 líderes foram ouvidos e 9 livros publicados.

▪ Já realizou mais de 1000 palestras.

▪ Diretor de Sustentabilidade da ABRH-Brasil.

▪ Conselheiro da Iguá Saneamento

Ricardo Voltolini



Mais de 350 empresas atendidas



AS 3 ONDAS DE 
CONSTRUÇÃO DE MARCA

Foco no 
atributo 

material do 
produto

Foco no 
sentimento 

de pertencer 
à marca

Foco no 
desejo de 

criar vínculos 
de valores

Os milennials
representam 35% 

da força de 
trabalho. E já se 

decidiram em que 
empresas querem 

trabalhar, comprar e 
investir: nas mais 

sustentáveis

RACIONAL EMOCIONAL ÉTICO SUSTENTABILIDADE

1 2 3



Bob Willard

Ex-IBM

1 - Reduz 

riscos 

operacionais

2 – Diminui

custos de

financiamento

3 –

Proporciona

ganhos de

ecoeficiência

4 – Atrai e

mantêm 

talentos

5 – Melhora a 

Satisfação dos

stakeholders

6 – Cria valor

Para imagem,

Reputação e 

ambiente de

negócio

7 – Aumenta o

valor 

econômico

dos negócios

Os 7 benefícios da 

sustentabilidade



O capitalismo no divã,

analisando os seus defeitos



Produz riqueza
PIB global subiu de US$ 1,366 

trilhões para US$ 80 trilhões em 

50 anos.



Melhora a 

qualidade de 

vida das 

pessoas



Estimula o 

crescimento e o 

desenvolvimento 

individual, o 

empreendedorismo 

e a meritocracia



Mas gera 

desigualdade



Mas consome 

excessivamente 

recursos naturais



Mas se apoia 

numa visão 

utilitária sobre 

pessoas



Mas se apoia 

numa visão 

utilitária sobre 

pessoas



Gera líderes focados em 

resultado a qualquer custo



JBS

Irmãos 

Batista
Ex-CEO da 

VOLKSWAGEN 

Martin 

Winterkorn 

Ex-CEO da 

NISSAN 

Carlos Ghosn

Ex-CEO da 

ODEBRECHT

Marcelo 

Odebrecht





SUSTENTABILIDADE É:
um novo modo de pensar 
e fazer negócios, com 

ética, integridade, 

responsabilidade, 
transparência,

respeito ao outro e à 

diversidade e cuidado 
com o meio ambiente.



Muitos dizem que a 

sustentabilidade foi 

uma onda do mercado 

e que já passou.

No entanto...



19 de agosto de 2019
Business Roundtable (US$ 7 tri)

Manifesto assinado por 181 CEOs
1. Entregar valor ao cliente
2. Investir nos funcionários: 

remuneração, treinamento, 
diversidade e inclusão

3. Lidar de forma ética com 
fornecedores

4. Apoiar as comunidades, 
proteger o meio ambiente

5. Gerar valor de longo prazo, 
com transparência

6. Adicionar valor aos 
stakeholders

US$ 30,7 tri: volume 
de dinheiro 

colocado em 

investimentos 

sustentáveis nos 

cinco maiores 

mercados do mundo 

– crescimento de 34% 

em apenas dois 

anos.

Aliança Global de 

Investimentos 

Sustentáveis

US$ 8,4 bilhões:
volume 

movimentado 

pelos fundos 

americanos 

orientados por 

critérios de 

sustentabilidade 

no primeiro 

semestre de 2019

Morningstar



3 mil empresas certificadas 
no mundo

4,4 mil empresas, no Brasil, 
em processo de certificação

2006



Larry Fink
BlackRock (US$ 6,8 tri)

Empresa sem ESG, empresa 
sem olhar de futuro

Aumenta o valor 

econômico dos 

negócios



Jack Welch
Ex-GE

Um líder que 

entrega 
resultados...



Paul Polman,
Ex-Uniliver

Mas 

resultados 

com valores...



DESAFIO 3

INSERIR NA ESTRATÉGIA 

E NA CULTURA

Inserir a sustentabilidade não deve 

ser ação de um departamento nem 

uma iniciativa pontual.

Precisa estar na empresa como um 
todo, nas suas estratégias, no seu 

jeito de pensar e fazer negócios.



Para 77% das empresas, 

sustentabilidade integra o 

planejamento estratégico

Nelas, o temas perdeu força em 

16% dos casos por causa da 

crise econômica

Nas que não inseriram, a perda 

foi de 48%

SUSTENTABILIDADE

NO PLANEJAMENTO



https://www.youtube.com/watch?v=N4AzC06U6cM
https://www.youtube.com/watch?v=rU88X4pB46M
https://www.youtube.com/watch?v=v99T1FxniP8
https://www.youtube.com/watch?v=XZ7ctP3cvNQ#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=8ybEntX6x0I#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=2A1eM5zqkf8#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=_Spv5Lq4Iqk#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=24URrRCa65Q&#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=vtzL2WhBqlY#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=FOpKIIRY9QQ#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=dWd9_Oo44JQ#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=Mti_lCNNccg#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=Rtt1L-h_mRA#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=clw4s0ZnNF8&#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=yUdK8LRplwU#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=Vlu_0jFPqgo#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=ddh5dzXzqZM#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=2ovK-LsKQO8#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=9FCsjK7gcXM#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=uoXQZxlD_Ig#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=P4jM_crJIT0#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=cOQHVB9sE88#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=DYBMiXuF920#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=QHQdkVYfrms#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=f41Vjkus2q8#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=TkACvYAil24#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=o2jakug2fC0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=-MxQT_5YsoY
https://www.youtube.com/watch?v=AZyRNL_TPfY
https://www.youtube.com/watch?v=o0iwU9uzz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=l-1-KXdT1Pw#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=YT0wegX5Q4M
https://www.youtube.com/watch?v=VPIJ_nsp4lA&
https://www.youtube.com/watch?v=EMLnXb5OJgo
https://www.youtube.com/watch?v=ldMa1Xzq7po
https://www.youtube.com/watch?v=0SSY37jMLFw
https://www.youtube.com/watch?v=R0lazfejdRg&
https://www.youtube.com/watch?v=wPrJe05tAAo&
https://www.youtube.com/watch?v=8h65mNP7BL0
https://www.youtube.com/watch?v=Bobk3z3PDq4&
https://www.youtube.com/watch?v=tXUc1sAzgB0
https://www.youtube.com/watch?v=OjHv1VcNu_0#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=h0ijByztXEQ#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=ePMGizO-yzc#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=pvium_Itimw#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=dvVFJhzXxiM#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1AfucfPSc#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=8GAqsYaoqkg#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=8ZHA4FIyasM#t=20


Liderança altamente envolvida faz 

a diferença

O que 

aprendi 

com os 

líderes das 

líderes

Sustentabilidade no planejamento

Sustentabilidade como valor 

de atuação

Escolha adequada de grandes 

temas e causas

Alto nível de walk the talk

Sustentabilidade como convicção: 

desejo legítimo de ser uma empresa 

melhor para o mundo

Só este desejo garante, 

hoje, perenidade



a p r e s e n t a

OBRIGADO!

ricardo@ideiasustentavel.com.br


