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Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a construção da imagem

e discurso corporativo de sustentabilidade e o retorno financeiro que este processo pode

trazer, através da análise dos sites institucionais das organizações, observando-se

principalmente a relevância que elas dão à comunicação dos Indicadores Ethos Para Negócios

Sustentáveis e Responsáveis. Utilizamos como objeto de estudo as dez empresas com maior

valor de mercado no Brasil na data da elaboração do trabalho: Petrobras, Ambev, Itaú,

Bradesco, BTG Pactual, Santander, WEG, XP Inc e Banco do Brasil e avaliamos cinco

páginas em cada um dos seus sites: Página Inicial/Home, Sobre/Quem Somos,

Sustentabilidade, Relações com Investidores e ESG (acessada através da página de Relações

com Investidores), atribuindo notas a cada um dos indicadores mencionados, em relação à sua

presença e destaque nestas páginas. Embasados pela ciência de dados e pelo conceito de

visual-driven, utilizamos os dados obtidos para a construção de um dashboard interativo, que

permitiu uma apresentação gráfica e dinâmica dos resultados. Através destes resultados,

pudemos refletir acerca da comunicação estratégica enquanto uma vantagem competitiva de

mercado para as empresas, assim como sobre a influência que o profissional de relações

públicas pode ter neste processo.

Palavras-chave: Imagem, Discurso, Sustentabilidade, Comunicação Estratégica,

Indicadores Ethos
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Abstract

This work aims to analyze the relationship between the construction of the image and

corporate discourse on sustainability and the financial return that this process can bring,

through the analysis of institutional websites of organizations, mainly observing the relevance

they give to the communication of Ethos Indicators for Sustainable and Responsible Business.

We have used used the ten companies with the highest market cap in Brazil when this work

was written as objects of study: Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander,

WEG, XP Inc and Banco do Brasil, and we evaluated five pages in each of their websites:

Home, About Us/Who We Are, Sustainability, Investor Relations and ESG (accessed through

the Investor Relations page), attributing grades to each of the indicators mentioned, in relation

to its presence and prominence in these pages. Based on data science and in the concept of

visual-driven, we have used the data obtained to build an interactive dashboard, which

allowed a graphical and dynamic presentation of the results. Through these results, we were

able to speculate about strategic communication as a competitive advantage for companies in

the market, as well as the influence that the public relations professionals can have in this

process.

Keywords: Image, Discourse, Sustainability, Strategic Communication, Ethos

Indicators
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1 Apresentação e Justificativa

A sigla ESG (environmental, social and governance) é hoje uma das mais utilizadas

no mundo dos negócios, como demonstram reportagens do Valor Econômico , Seu Dinheiro2 3

e E-investidor (projeto de investimentos pertencente ao jornal Estadão). Em tais veículos,4

constam tanto notícias de influenciadores do meio corporativo, como Gisele Bundchen, mais

ligados à temática, quanto de executivos de Relações com Investidores, mais atentos aos

parâmetros avaliados e às companhias de capital aberto, e que buscam se alinhar cada vez

mais aos valores da sigla.

Apesar do grande destaque midiático, o discurso existente não necessariamente condiz

com aquilo que a empresa representa na prática. É necessário discutir o que as empresas têm

buscado expressar, no intuito de que o mercado negocie as suas ações a um preço mais

elevado, justamente pelo fato do ESG ter um peso que possa valorizá-las. A necessidade de se

aprofundar em quais temas as empresas têm focado o seu discurso como forma de questionar

as suas práticas é necessária. Dessa forma, podemos perceber e questionar se o que o mercado

valoriza é um jogo de imagens ou verdadeiramente as práticas produzidas, auxiliados por

dados estatísticos.

Os autores deste trabalho são dois jovens nascidos na transição entre as gerações Y

(também conhecidos como millenials) e Z. Ambas as gerações são marcadas por

questionamentos e têm como anseio a busca por realizar atividades e projetos com o propósito

de tornar o mundo um lugar melhor. Nos encaixamos nesta descrição e, para além dela,

acreditamos que para tornar o mundo um lugar melhor, é preciso “mudar o sistema” de dentro

para fora. Além da questão geracional, ambos foram alunos da Escola de Engenharia da

UFMG, antes de se encontrarem no curso de Relações Públicas, o que trouxe à pesquisa um

background de ciências exatas, principalmente ao que é ligado a dados e à cultura data-driven

. Tal fato inspirou a definição do nosso produto prático, que contempla a criação de um5

5 Data-driven é um estrangeirismo que define processos orientados por dados. Este conceito será abordado com
mais detalhes ao longo do Referencial Teórico.

4 SOARES, 2021.
3 QUARESMA, 2021.
2 MARTINS, 2021.
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dashboard interativo, permitindo uma análise dos dados facilitada pelos gráficos. A6

visualização gráfica possibilita um melhor entendimento das informações, além de diversos

cruzamentos entre os dados coletados.

Por fim, destacamos que somos pessoas que sempre participaram de trabalhos

voluntários e ao longo dos anos pudemos perceber que ações realizadas em grande escala têm

um impacto muito maior na vida de pessoas e estas necessitam de investimento de capital.

Após começar a trabalhar na área de Relações com Investidores, Isabella foi apresentada ao

conceito de impact investing e conheceu instituições que trabalham com a proposta de retorno

financeiro a partir de iniciativas da geração de impacto positivo em diversas áreas. Na mesma

linha, Gabriel já trabalhou com Responsabilidade Social Empresarial e hoje trabalha em uma

instituição do terceiro setor, onde atua diretamente na captação de recursos financeiros. Além

de toda a discussão acerca de ESG e da importância de investimentos de impacto, atuar para

contribuir para modificar positivamente a região em que vivem, na cidade de Belo Horizonte,

juntamente com estratégias discursivas em termos de investimento, são tópicos relevantes ao

propósito de vida dos autores.

Acreditamos que é de extrema importância que o papel do profissional de Relações

Públicas como uma peça chave na construção e manutenção de posicionamentos, discursos,

imagens e reputação, através de estratégias de comunicação, seja reconhecido. Espera-se que

com este trabalho se possa reafirmar a importância das estratégias de comunicação nas áreas

de Relações com Investidores e, consequentemente, na construção da imagem de empresas

socialmente responsáveis, para que, assim, também se reafirme a importância do profissional

de RP enquanto peça-chave no cenário estratégico empresarial, diretamente relacionado ao

desenvolvimento sustentável e lucratividade das empresas.

6 Dashboards são painéis com métricas, indicadores e dados, que podem ser melhor analisados de maneira
visual.

Dissertação TCC Versão Final (0960000)         SEI 23072.244776/2021-24 / pg. 22



13

2 Introdução

O presente trabalho busca entender a relevância da associação de preocupações com

os direitos humanos e com a responsabilidade social em geral na construção da imagem e do

discurso corporativo a partir de uma análise das dez empresas com maior valor de mercado no

Brasil.

As discussões em torno das empresas e suas relações com os direitos humanos vêm

mudando desde a década de 90 em termos de fiscalização, valorização e instituições

responsáveis por avaliar a maneira com que as grandes companhias se envolvem com seus

stakeholders.

Observa-se avanços globais desde então, como o Pacto Global dos anos 2000,

realizado pela Organização das Nações Unidas - ONU, com objetivo de chamar as empresas a

se alinhar com temáticas de sustentabilidade. Baldissera (2019) afirma que estamos em um

momento histórico de bastante vigilância, devido às novas tecnologias. Não basta que as

empresas apresentem lucros a qualquer custo, a violação dos direitos humanos pode levar a

uma crise de imagem capaz de minar inclusive o lucro e comprometer a legitimidade

organizacional.

Segundo Mafra e Marques (2019), no que tange os direitos humanos, as organizações

contemporâneas são marcadas por pilhas de fraturas do passado, somado a novas identidades,

culturas e discursos que emergem no presente, a fim de transformar imagem, identidade e

reputação. Nesse sentido, a discussão a seguir trará questionamentos acerca do que as maiores

empresas do Brasil já tiveram de fraturas e, principalmente, quais são seus “novos” discursos.

As empresas que não se envolvem com as novas práticas, como as relacionadas aos Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável - ODS, incorrem em riscos à sua reputação, uma vez que a

indignação de direitos humanos rompidos está cada vez mais aguda, segundo Quierati (2019).

Apesar das maiores organizações brasileiras terem páginas e discursos de

sustentabilidade em seus sites, é necessário questionar o que se está querendo mostrar, com o

intuito de agradar o paladar pós-moderno, frente às práticas empresariais realizadas por tais

companhias. Não à toa, é esperado que uma companhia como a Vale tenha a preocupação em

emitir discursos em sua plataforma ligados ao meio ambiente, enquanto, pela mesma lógica, é
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possível especular que a Petrobras opere com discursos de gestão e anticorrupção, frente ao

escândalo da Lava Jato.

Vale ressaltarmos que nossas pegadas digitais, analisadas em conjunto, podem
constituir saberes com potência para serem empregados pelos seus detentores em
perspectiva de instituir determinadas verdades de mundo ao tempo que podem ser
acionados para desqualificar quaisquer concepções e gramáticas que estão além das
fronteiras desse campo semântico. Na base, revelam ações de coleta (expropriação),
organização e uso de dados para gerar exposições qualificadas segundo seus desejos
de verdade, enquanto materializam tentativas de eliminação das diferentes
potencialidades de experimentação do mundo, tais como o acaso, as experiências
‘orgânicas’ de afetação, as exposições não controladas, distantes das gramáticas dos
algoritmos. Para a economia não há tempo a perder. (BALDISSERA, 2019, p. 91)

Como objetivo geral do trabalho, busca-se analisar a relação entre a construção da

imagem e discurso corporativo, tendo como base as dez empresas com maior valor de

mercado no Brasil (Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander, WEG, XP

Inc, Banco do Brasil) , através da análise de páginas dos sites institucionais das organizações,7

observando-se principalmente a relevância que as empresas dão a determinados indicadores

de sustentabilidade.

Ao longo dos objetivos específicos, busca-se analisar dezoito indicadores usados pelo

Instituto Ethos na avaliação da sustentabilidade de empresas. Tais indicadores são baseados

em subtemas de análise da instituição. Com as avaliações realizadas, o objetivo é se valer das

informações para criação de um trabalho prático, na entrega de um dashboard interativo que

analisa empresas, sites e indicadores. Por fim, busca-se inferir a partir das pesquisas e análises

realizadas, a importância e a riqueza do pensamento e da atuação do profissional de Relações

Públicas nas áreas de Relações com Investidores e Comunicação Corporativa para o

crescimento mercadológico e financeiro de empresas, especialmente no que tange à

construção e manutenção de uma imagem estratégica.

Conforme afirma Quierati (2019) uma das vantagens competitivas mais importantes é

atuar de forma a buscar melhorias para a sociedade. Tanto que Bolsas de Valores de todo o

mundo tem se movimentado a fim de criar índices setoriais de sustentabilidade, envolvendo

as empresas que possuem esse tipo de preocupação.

O Instituto Ethos, segundo o site da Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público - OSCIP, tem como missão: mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem

7 A variação no preço das ações faz com que o valor de mercado e a ordem das maiores do Brasil mude
constantemente, por isso determinamos a lista utilizando o valor das empresas no dia 15/06/2021 às 09:44, com
a cotação de um dólar para cinco reais e sete centavos, através do site da Companies Market Cap.
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seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma

sociedade justa e sustentável. A instituição criou e lançou os Indicadores Ethos, uma

ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade. Esse

manual tem como base as dimensões ESG somadas à dimensão "Visão e Estratégia" e possui

dezoito subtemas, que foram utilizados para avaliar os portais das empresas.

O desenvolvimento do presente trabalho se baseia em um roteiro metodológico

dividido em seis movimentos, com o objetivo de facilitar a organização dos autores. No

primeiro Movimento, busca-se a definição das dez empresas com maior valor de mercado no

Brasil, através do site Companies Market Cap . Uma vez classificadas as empresas,8

realizamos uma análise exploratória por meio de um clipping e análise de seus

posicionamentos nos sites institucionais. Após esta investigação, no terceiro movimento

foram definidos os parâmetros de análise através dos indicadores e também a forma da coleta

de dados. O movimento seguinte consistiu na construção de um banco de dados e, na

sequência, na construção de um dashboard, com gráficos plotando os dados. O quinto

movimento operou com a análise dos gráficos, procurando apontar para alguns dos achados

que consideramos mais pertinentes. Por fim, no último movimento explicamos a construção

do site contendo o dashboard.

Por fim, acreditamos que é de extrema importância que o papel do profissional de

Relações Públicas como uma peça chave na construção e manutenção de posicionamentos,

discursos, imagens e reputação através de estratégias de comunicação seja reconhecido.

Espera-se que, com este trabalho, possa ser reafirmada a importância das estratégias de

comunicação nas áreas de Relações com Investidores e, consequentemente, na construção da

imagem de empresas socialmente responsáveis, para que assim também se reafirme a

importância do profissional de relações públicas enquanto peça-chave no cenário estratégico

empresarial, diretamente relacionado ao desenvolvimento sustentável e lucratividade das

empresas.

8 Disponível em: <https://companiesmarketcap.com/>. Acesso em: 15 jun. 2021.

Dissertação TCC Versão Final (0960000)         SEI 23072.244776/2021-24 / pg. 25



16

3 Referencial Teórico

O referencial teórico, que fundamenta o processo de reflexão e construção do produto

prático que apresentamos neste trabalho - o dashboard com a análise de dados sobre

Responsabilidade Social Corporativa das dez empresas de maior valor de mercado do Brasil -

se baseia em alguns conceitos fundamentais, que se organizam em três tópicos principais:

a) comunicação estratégica e sustentabilidade (definições sobre responsabilidade

social corporativa e sobre construção de imagem, discurso e identidade);

b) ESG e impact investing;

c) ciência dos dados e cultura Data-Driven.

3.1 Comunicação Estratégica para Sustentabilidade

3.1.1 Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade

Nesta seção, iremos apresentar o histórico da construção do campo de

Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Uma vez que nosso objetivo foi de identificar e

problematizar os critérios apontados como medidas de RSE das dez empresas com maior

valor de mercado no Brasil, cabe ressaltar, de antemão, que a RSE é objeto de diferentes

interpretações no mundo corporativo e nos rankings de avaliação das organizações

empresariais. Segundo Costa (2015), a imprecisão do conceito de Responsabilidade Social

Empresarial (RSE) ou Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tem forte apelo ideológico,

uma vez que ela envolve concepções de mundo diferentes. O autor defende que conforme o

agente emissor ou avaliador do conceito ou fato debatido, tal agente irá enxergar os papéis do
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Estado, das empresas privadas e da sociedade civil de forma diferente, uma vez que cada

sujeito defende as suas perspectivas.

Dentre muitas questões que fortaleceram o discurso ao longo da década de 1970, se

destaca a criação do Pacto Global pela ONU, que tem o objetivo de “mobilizar a comunidade

empresarial internacional para adotar práticas de negócios que respeitem direitos humanos,

meio ambiente, entre outras voltadas exatamente para uma inserção menos problemática do

Mercado na sociedade global” (COSTA, 2015, p. 133). Este pacto se tornou a base para a

criação da norma ABNT NBR ISO 26000, que define a responsabilidade social como:

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades

na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e

transparente que:

● contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o

bem-estar da sociedade;

● leve em consideração as expectativas das partes interessadas;

● esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as

normas internacionais de comportamento; e

● esteja integrada em toda organização e seja praticada em suas relações.

(COSTA, 2015, p. 133).

O conceito de desenvolvimento sustentável explicitado pelo Relatório Brundtland, sob

a responsabilidade da Comissão Mundial do Meio Ambiente, instituída pela Assembleia

Geral das Nações Unidas é “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer

a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”

(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p.

46).

Segundo Barbieri & Cajazeira (2016), a contribuição das organizações em geral (e das

empresas em particular) para com o desenvolvimento sustentável passou a consistir em três

dimensões: a econômica, a social e a ambiental, embasadas no modelo triple bottom line

criado por John Elkington (1997), que pode ser traduzido como “tríplice linha de resultados

líquidos”.
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A ideia central do modelo faz parte dos esquemas de desagregação do conceito de

desenvolvimento sustentável mostrados anteriormente. O uso da linguagem de

resultados líquidos é familiar no ambiente empresarial, acostumado, desde a sua

origem, a buscar resultado líquido na forma de lucro, resultado que a contabilidade

consagrou como a última linha da demonstração dos resultados dos exercícios

financeiros (bottom line) (BARBIERI & CAJAZEIRA, 2016, p. 58).

Isso significa que a dimensão econômica reconhece que uma empresa precisa gerar

lucro e ter o seu valor de mercado aumentado no âmbito empresarial, para assim possibilitar a

geração de retorno financeiro para seus acionistas. Porém, Barbieri & Cajazeira (2016, p. 58)

defendem que “o conceito de lucro contábil, uma das linhas de resultados líquidos, apurado

da maneira convencional, não é suficiente quando o que está em pauta é o desenvolvimento

sustentável”. Para os autores, a reputação é uma questão-chave relacionada com o conceito de

capital social e está fortemente vinculada à conduta da empresa nas três dimensões da

sustentabilidade (MILES; COVIN, 2000 e ORLITZKY; SCHMIDT; RYNES, 2003 apud9 10

BARBIERI; CAJAZEIRA, 2016).

A partir deste raciocínio, é possível compreender-se a relação entre sustentabilidade e

responsabilidade social, que seria o meio para tornar efetiva a contribuição de uma empresa

que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, pode-se

pensar em uma analogia onde a responsabilidade social é a viga que suporta a

sustentabilidade empresarial e se apoia no desempenho dessas três dimensões.

Para Costa (2015, p. 138) o exercício da responsabilidade social empresarial “não é

nada, portanto, além de criar possibilidades de um cenário compatível à perpetuação das

atividades das empresas, no futuro”, pois para o autor, ele tem o “o intuito de conciliar o

ambiente em que a empresa está inserida com os seus interesses econômicos empresariais” e,

portanto, está intimamente conectado ao exercício da sustentabilidade.

Mille e Setley (2009) dizem que a RSC pode ser considerada por algumas empresas

como uma questão de conduta ética nos negócios, enquanto outras tentam obter uma

vantagem competitiva sobre a concorrência por meio da gestão estratégica das expectativas

das partes interessadas corporativas. Porém, a visão instrumental dos processos

10 ORLITZKY, M.; SCHMIDT, F. L.; RYNES, S. L. Corporate social and financial performance: a meta-
analysis. Organization Studies, v. 24, n. 3, p. 403-441, 2003.

9 MILES, M. P.; COVIN, J. G. Environmental marketing: a source of reputacional, competitive and financial
advantage. Journal of Business Ethics, v. 23, p. 299-311, 2000.
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comunicativos concebidos como ferramentas de convencimento e de apoio ao marketing é um

fator limitante do desenvolvimento sustentável, pois é característica de organizações que não

reconhecem como as suas relações e os seus negócios impactam no entorno (QUIERATI,

2019).

Segundo Laasch (2015 citado por QUIERATI, 2019, p. 114) as discussões sobre

“comunicação de causa” vêm emergindo nas organizações, especialmente atreladas às

discussões sobre “valor compartilhado” ou propósito empresarial. Utiliza-se, inclusive, o

termo “marketing relacionado a causas” nos estudos de administração e marketing para se

nomear a relação direta entre a causa social e a operação comercial de empresas, que visam

atrelar a sua contribuição a essas causas com a venda de seus produtos ou serviços.

Empresas que praticam o marketing “verde” e/ou a filantropia estratégica são11

criticadas por alguns por fazerem a coisa certa pelos motivos errados; enquanto outros as

elogiam por encontrarem maneiras lucrativas de atingir objetivos socialmente responsáveis

(SILVA, 2017). Uma mudança nos conceitos de gestão de negócios, que deixa de ter o foco no

produto e passa a ter um maior foco no mercado, tem possibilitado cada vez mais que a

sociedade perceba o seu poder relacionado à possibilidade de escolha sobre quais produtos e

marcas consumir.

De acordo com Kunsch (2017), a sustentabilidade inclusive já faz parte da agenda da

maioria das grandes organizações globais. E não se pode dizer que isso é por acaso, mas sim

graças a um posicionamento do consumidor de optar a consumir produtos e serviços de

empresas que sigam o paradigma da sustentabilidade. Dado que estamos inseridos em uma

sociedade capitalista, Costa (2015, p. 138) afirma que as empresas “devem fazer o

investimento necessário que atenda aos anseios [dos consumidores] e os transforme em um

diferencial competitivo”, o que influencia para que cada vez mais as empresas responsáveis,

11 A expressão Marketing Verde surgiu no fim dos anos 1990, com o aumento da cobrança dos consumidores
pela responsabilização de marcas e empresas com os impactos ambientais, assim como a busca por um
posicionamento que respeite os recursos naturais. O Marketing Verde tem como meta posicionar a empresa
como uma marca que preza a sustentabilidade e realiza ações voltadas ao meio ambiente. Para que uma
empresa possa realizar o Marketing Verde beneficamente para o negócio, é preciso que ela realmente tenha
como valor a responsabilidade ambiental e tome ações efetivas visando contribuir para a preservação de
recursos não renováveis, assim como para a sociedade em geral. Quando uma empresa possui um discurso que
não condiz com suas ações, ela pratica o que é chamado de “Greenwashing” e pode acabar enganando
consumidores ou mascarando seu comportamento através de uma mensagem que não é colocada em prática.
Disponível em: <https://inovacaosebraeminas.com.br/marketing-verde-o-que-e-e-como-fazer/>. Acesso em: 10
ago. 2021.
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social e ambientalmente, tenham maiores chances não só de lucrar, mas de permanecer no

mercado por maior tempo (COSTA, 2015).

Desta forma, pode-se entender que a responsabilidade social corporativa é um

diferencial competitivo para as organizações na atual sociedade, e que essas, em concordância

com o pensamento de Kunsch (2017), estão cada vez mais conscientes de que não podem

prescindir da comunicação para a disseminação de valores, princípios e práticas sustentáveis.

Segundo a autora, inclusive, a comunicação “clássica, instrumental, exclusivamente técnica e

operacional” já não atende mais às demandas das organizações no atual ambiente

socioeconômico e político (KUNSCH, 2018, p. 16), justamente porque os públicos e

interlocutores das organizações “estão cada vez mais exigentes e cobram responsabilidade

social, atitudes transparentes, comportamentos éticos, respeito à preservação do planeta”

(KUNSCH, 2016, p. 38 apud QUIERATI, 2019, p. 95).

Responsabilidade social pública, preservação do planeta por meio de um

desenvolvimento sustentável, respeito à diversidade, transparência, ética, valores

intangíveis etc. são imperativos que norteiam os comportamentos institucionais e,

consequentemente, exigirão uma comunicação organizacional muito mais proativa e

estratégica (KUNSCH, 2018, p. 16).

Com isto em mente e pensando na gestão estratégica da comunicação organizacional,

se faz relevante trazer a este trabalho uma discussão sobre a construção da imagem e

identidade corporativas e a forma como elas são percebidas pelos seus públicos, para que

possamos analisar a influência destes fatores com o desempenho financeiro das organizações.

3.1.2 A Construção da Imagem, Discurso e Identidade Corporativos

A princípio, trabalharemos como se dá a construção da imagem, que segundo

Fontenelle (2002, p. 195), “é um complexo imaginário‟, ou seja, é diretamente relacionada

com pensamentos e filosofias de momentos distintos da história. Têm a ver com as

aspirações, sonhos, medos, inseguranças de determinada época. Sustentabilidade é hoje um

tema muito presente na esfera pública: está em discussões nas mídias sociais, fóruns
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mundiais, na vigilância da sociedade civil organizada, além dos noticiários televisivos e

pautas políticas.

Fontenelle (2002), defende que em mercados tão competitivos como o que atingimos

no século XXI - com a globalização a facilidade de se transportar produtos de pontos

extremos opostos no globo - a diferenciação que uma marca deve ter, segundo Costa (2015),

deve ser exatamente no seu discurso, a partir de investimentos ligados à responsabilidade e na

comunicação de tais movimentações, de forma que a imagem formada seja agradável ao

momento vivido. Os resultados de tais discursividades, a partir de campanhas de comunicação

das ações sociais, segundo Kloppenborg e Tesch (2015), são observados em empresas como a

Procter & Gamble, BMW, Nestlé, que geram benefícios públicos, benefícios de imagem e

ainda benefícios de maior lucratividade para tais corporações.

A formação da imagem é discutida por Kennedy (1977), afirmando que o processo se

dá nas impressões do público através de experiências comunicacionais com uma marca, o que

faz com que as empresas possam influenciar na sua imagem por meio de adequações,

dialogando diretamente com as pautas identificadas como importantes. Isso é reafirmado por

Grunig (2003), que discorre acerca dos pontos intangíveis ou simbólicos, percebidos pelo

relacionamento entre corporações e públicos e são definidos através da imagem.

A imagem faz parte do processo dialógico da comunicação, ou seja, é trabalhada tanto

pela corporação que atua a fim de trabalhar sua imagem, quanto pela aceitação dos receptores.

Segundo Kotler (1978, p. 150), “uma imagem é tanto influenciada pelas características do

objeto, como pelas características subjetivas daquele que as está percebendo”. Isso faz com

que os valores e princípios dos diferentes stakeholders necessitem ser respeitados e

incorporados a esse trabalho da imagem, para que a empresa consiga aprimorá-la.

Apesar do esforço contínuo, a imagem da organização não consegue ser única, ou

estática, é o que afirma Bueno (2009, p. 65). Pelo contrário, ela é fluida e consiste na soma

das diferentes percepções, dos diferentes stakeholders. Ou seja, são diferentes imagens para

diferentes públicos e, para mensurar isso, é necessário considerar tais diferenças. É parte da

comunicação organizacional firmar a construção estratégica da imagem e, em um mundo

conectado pelo “online” é mister que as empresas se preocupem com tal construção, Isso é

constatado por Bueno (2009, p. 62), que afirma que
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a Comunicação Empresarial Estratégica requer, obrigatoriamente, a construção de

cenários – fundamentais para um planejamento adequado e que, efetivamente, leve

em conta as mudanças drásticas que vêm ocorrendo no mundo dos negócios e da

própria comunicação. Oliveira (2011, p. 12) assevera que o discurso sócio

empresarial pode ser compreendido como uma estratégia de negócio e fortalecer a

reputação da organização no ambiente corporativo. O uso da RSE como discurso

para formação da imagem também envolve o modo como as empresas se relacionam

com seus stakeholders. (BUENO, 2009, p. 62)

A identidade das organizações está intimamente ligada aos princípios e filosofias por

trás dos produtos e serviços. Segundo Almeida (2005), a identidade organizacional expressa

aos stakeholders sinais de como a empresa se autoapresenta. A autora chama isso de

“identidade comunicada”, a qual diz como a organização constrói significado sobre si mesma,

o que representa manifestações visíveis da própria cultura. (SCHULTZ; HATCH; LARSEN,

2000 apud ALMEIDA, 2005). A identidade se caracteriza pelos atributos determinados pela12

alta administração, com fim último de enfatizar características das organizações. Isto,

utilizando-se de processos comunicacionais, como sites e portais que serão analisados no

presente trabalho. “A Identidade Comunicada é claramente revelada através do processo de

comunicação sobre o qual a empresa tem controle, como sua propaganda, ações de relações

públicas, patrocínios etc.”, como defende Almeida (2005, p. 43).

Tais esforços desejam realçar características das empresas, com a intenção de

demonstrar posicionamentos que contribuam para uma imagem final positiva. É necessário

delimitar os limites entre identidade corporativa e identidade organizacional. Enquanto o

conceito de identidade corporativa envolve a comunicação formal e os símbolos, geralmente

definidos pela alta administração, a identidade organizacional, por sua vez, responde a

pergunta “quem somos”, por meio das crenças e valores compartilhados pela maioria dos

membros da organização. Em geral, esta expressa-se mais pela comunicação informal,

declarações e histórias que revelam a organização. Identidade organizacional é aquela

considerada pelos colaboradores como essencial àquela companhia, aquilo que a diferencia.

Para Bressan (2001, citado por ALMEIDA, 2005), do ponto de vista dos públicos

externos, uma identidade coerente acaba se tornando um fator diferencial. Num

12 SCHULTZ, Majken; HATCH, M. J.; LARSEN, M. H. The Expressive Organization: linking identity,
reputation, and the corporate brand. New York: Oxford University Press, 2000. 727p.
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mercado com produtos e serviços cada vez mais similares, comercializados de

maneiras semelhantes e com preços equivalentes, a identidade da organização pode

se tornar um fator importante na mente dos seus públicos. Os indivíduos se

defrontam com a necessidade de escolha entre uma e outra organização e entre

produtos e serviços similares. Essa escolha se baseia “em fatores difíceis de serem

quantificados como a identidade da corporação percebida através da sua imagem.”

(BRESSAN, 2001, p. 54) . Do ponto de vista interno, os empregados precisam ter a13

compreensão clara do que é a organização e de seu negócio.

Definida a importância do conceito da identidade e da imagem ou das diferentes

imagens formadas pelos stakeholders, é importante pensar de que maneira a comunicação

trabalha isso através dos discursos. O discurso é realizado pela comunicação organizacional

integrada, a qual Kunsch (2003, p. 149) afirma abranger os processos comunicacionais, no

conjunto em que a comunicação pode ser dividida em: administrativa, interna, institucional e

mercadológica.

Em termos de comunicação administrativa e interna, é essencial que acionistas e

colaboradores estejam comprometidos com os discursos emitidos externamente pela

companhia, ou seja, um bom trabalho interno é a base da estratégia discursiva da

comunicação externa.

Enquanto a comunicação mercadológica se baseia mais em questões de marketing,

convencimento e persuasão, a comunicação institucional é aqui a mais valiosa em termos

discursivos para alcançar a imagem de empresa responsável, pois segundo Kunsch (2003) ela

é responsável por posicionamentos de marca, como missão, visão, valores e propósito.

O objetivo final desse tipo de comunicação é ganhar credibilidade com stakeholders,

contribuindo para a formação de uma imagem que dialogue com seu público, obtenha seu

apoio e simpatia, culminando em maior rentabilidade para o negócio (SROUR, 2000, p. 11).

Por isso, a comunicação integrada é tão relevante em termos discursivos de responsabilidade.

Ela garante maior sustentabilidade em termos lucrativos, pois a preocupação parou de ser

apenas com o produto vendido, mas também com a marca, o que ela acredita e como se

posiciona.

Nesse sentido, retomamos a reflexão sobre “Identidade Corporativa Comunicada” de

Almeida (2005), a partir de Baldissera (2009), que trabalha a comunicação organizacional nas

13 BRESSAN, Flávio. A administração da identidade corporativa. Revista de Administração CREUPI, São Paulo,
V.1, N.1, p.53-60, jan./jun. 2001.
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dimensões da comunicação comunicada, comunicante e falada. A organização comunicada,

especificamente, é um conceito relevante de se observar na conjuntura de nosso trabalho, uma

vez que ela é definida pelos processos da comunicação autorizada, ou seja, aquilo que a

empresa autoriza a ser comunicado, o que ela seleciona para demonstrar, ainda que

tradicionalmente sejam autoelogios. A organização comunicada envolve não apenas a

projeção de valores, mas também investidas discursivas para que sejam neutralizadas

percepções negativas da organização, muito relevante quando a imagem de sustentabilidade

tem riscos de ser atingida. Tais neutralizações podem ser feitas inclusive com colaboradores

da empresa, na tentativa de influenciar as conversas informais, evitando que a comunicação

comunicante e falada atue na contramão do discurso organizacional.

Por isso a importância de trazer reflexões de tal arcabouço teórico, uma vez que

discurso e imagem percebida pelos stakeholders, no que tange à responsabilidade social, é

uma das pautas mais relevantes da nossa era. Através da análise discursiva é possível perceber

como as empresas procuram elevar a sua imagem a um patamar de empresa responsável, de

acordo com os conceitos de responsabilidade social empresarial, ESG e impact investing

definidos no presente trabalho, como afirma Kunsch:

Nessa perspectiva, a comunicação organizacional deixa de ser tática, para ser

considerada área estratégica. Em outras palavras, ela precisa agregar valor às

organizações, ajudando-as no cumprimento de sua missão, na consecução de seus

objetivos, na fixação pública dos seus valores e na realização de ações voltadas à

concretização de seu ideário no contexto de uma cosmovisão amparada por

princípios éticos. (Kunsch, 2017, p. 13)

No presente trabalho, iremos observar para quais categorias as empresas dão mais

destaque no seu site institucional e qual a centralidade destes conteúdos, a fim de avaliar

como se dá a construção estratégica de imagem que elas buscam realizar. Com base nos

pontos discutidos neste referencial, reafirma-se a importância do profissional de relações

públicas e da sua “formação complexa que mescla não só o conhecimento da comunicação

àquele da sustentabilidade, mas também ética e integridade, somadas à capacidade de

relacionamento e do fazer junto”, segundo Kunsch (2017, p. 14), para a construção, execução,

avaliação e melhoria constante das estratégias comunicacionais corporativas.
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3.2 ESG e Impact Investing

Impact Investing e Environmental, Social and Governance (ESG ou, em português,

Ambiental, Social e Governança - ASG) - são temas que nunca estiveram tão presentes na

mídia quanto agora. Isso ocorre devido a uma crescente demanda social para que as empresas

tenham responsabilidade social para além do seu discurso, mas também em suas práticas.

Segundo Oliveira, Lima e Monteiro (2011), as empresas são cobradas em relação às

suas responsabilidades frente à sociedade e passam a destinar parte de seus investimentos para

o atendimento de demandas sociais. Para isso, precisam criar critérios e mecanismos

estruturados capazes não apenas de organizar e avaliar a relevância da demanda de seus

interlocutores como também viabilizar a gestão de seus recursos, destinando-os às áreas de

maior prioridade estratégica.

Um dos fatores que contribui para que estes temas estejam “em alta” é o cenário de

pandemia da COVID-19 atual, onde temas mundiais em torno da sustentabilidade global têm

se tornado ainda mais relevantes. Outro fator relevante para esta realidade é a mudança de

hábitos geracionais. De acordo com pesquisas recentes da Nielsen, 73% dos millennials

pagariam mais por produtos sustentáveis .14

Algo importante para se frisar é a complexidade dos termos e as diferenças de

definições, a fim de recortar aquilo que será pesquisado. Um termo bastante utilizado para se

equacionar o lucro com impacto social tem sido a Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

ou Responsabilidade Social Corporativa (RSC), que não tem uma definição exata, pois falta

consenso sobre o significado do termo, segundo Costa (2015), conforme já discutimos neste

trabalho.

O termo impact investing pode ser definido de acordo com Bugg-Levine e Emerson

(2011, p. 10) como “a ideia por trás dos investimentos de impacto é que os investidores

podem buscar retornos financeiros ao mesmo tempo em que abordam intencionalmente os

desafios sociais e ambientais”. Segundo eles, os investidores de impacto estão profundamente

otimistas sobre o papel das empresas na contribuição para a promoção do bem comum e a

14 Disponível em: <https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2018/the-education-of-the-sustainable-
mindset/>. Acesso em: 3 de nov. 2020.
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alavancagem que as empresas sociais podem alcançar com o emprego de ferramentas

financeiras.

De tal forma, o termo ESG trata-se da ideia de Investimento de Impacto, ou seja, ESG

é uma medida das corporações, em termos de grau de envolvimento com três áreas: impactos

ao meio-ambiente, impacto social e impactos de boas práticas de gestão e tratamento dado aos

colaboradores, ou seja, o impacto da governança.

Galdi (2021) destaca a necessidade de comunicações relacionadas à agenda ESG

como parte de algumas das novas realidades enfrentadas que fazem parte da agenda atual de

discussões dos profissionais da área de Relação com Investidores. Além disso, o autor

também pontua o crescimento das assembleias e votações online e o papel das redes sociais e

dos influenciadores digitais na disseminação das informações sobre as empresas como parte

das novas demandas de comunicação que vêm sendo incluídas no escopo dos profissionais de

RI.

As pesquisas e análises realizadas em nosso trabalho de conclusão de curso irão

contribuir para que se tenha uma visão do cenário atual da relevância do posicionamento

relacionado a temas de RSE, ESG e impact investing nas empresas com maior valor de

mercado no Brasil.

No modelo econômico capitalista, acredita-se que a relevância do posicionamento e

capacidade de criação de tendências por parte destas empresas é diretamente proporcional ao

seu valor de mercado, logo, uma análise das suas estratégias de posicionamento e discurso

também possibilitará que tracemos hipóteses para cenários atuais e futuros do Brasil, um país

com sérios e grandes problemas socioambientais.

3.2.1 Relações com Investidores: uma área de finanças ou relações públicas?

Para sustentar o crescimento de um empreendimento pode ser conveniente ou mesmo

necessário a uma empresa acessar recursos de terceiros, e é neste momento que o acesso ao

mercado de capitais pode se mostrar uma alternativa vantajosa para financiar projetos.

Em um raciocínio lógico, quando uma pessoa investe seu capital em um

empreendimento de outrem, ela deseja ter alguma voz na definição dos rumos e na tomada de
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decisões desta companhia, espera estar bem informada acerca de riscos emergentes e ter

meios de fiscalizar os negócios desta empresa. Nesse contexto, um instrumento empresarial

que está ganhando notoriedade e importância é a área de Relações com Investidores (RI)

(MAHONEY, 2003), que tem como função básica estabelecer um canal de comunicação entre

a empresa e o mercado.

A principal função das Relações com Investidores é a administração das expectativas

dos investidores, fornecendo-lhes informações suficientes para conscientizá-los de que estão

tomando a decisão acertada em investir naquela empresa, além de promover e divulgar aquilo

que é relevante para eles (ROCHA; PROCIANOY, 2004 apud RODARTE; CAMARGOS,15

2009).

O papel do profissional de RI é esclarecer dúvidas sobre a empresa e o mercado de

capitais, desde questões mais simples, até técnicas e contábeis. O que requer

conhecimento, versatilidade e dedicação para atender diversos públicos, como

acionistas, analistas de investimento, investidores individuais e institucionais, clubes

de investimento, analistas de crédito, jornalistas da área econômica e público

acadêmico em geral. Portanto, esse profissional deve ser multifuncional, com grande

conhecimento da empresa e do setor de atuação, além de dominar técnicas de

contabilidade, marketing, finanças e comunicação (RODARTE; CAMARGOS apud

SOARES; MARQUES, 2009, p. 4).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI, 2013, p.

10), algumas das atribuições básicas da área de Relações com Investidores são a atuação

como porta-voz da companhia na comunicação com o mercado e com a imprensa, seja esta

especializada ou não; o relacionamento com os órgãos reguladores, entidades e instituições do

mercado, bolsas de valores e mercados de balcão; a avaliação contínua das respostas do

mercado à atuação da companhia e promoção de reflexão interna com outras áreas da

empresa; a contribuição para definir a estratégia corporativa e geração de ideias que agreguem

valor; o desenvolvimento da cultura de companhia aberta junto ao público interno; a

integração do programa de comunicações entre as diversas áreas da empresa; o planejamento

e execução da rotina de divulgação de informações periódicas e eventuais; o

acompanhamento das avaliações/análises feitas sobre a companhia, bem como das condições

15 ROCHA, C. F. P.; PROCIANOY, J. L. Disclosure das companhias abertas brasileiras: um estudo
exploratório. Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 2, n. 3, set./dez. 2004, p. 169-182.
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de negociação dos valores mobiliários da empresa; a coordenação e acompanhamento dos

serviços aos acionistas e respectivas assembleias; e a realização de reuniões públicas e

individuais com analistas de investimento, acionistas e investidores potenciais.

Ou seja, seguindo a definição de Kirk e Vincent (2014, p. 1421) citada por Galdi16

(2021), a área de RI é responsável por fazer a gestão das comunicações entre os agentes

internos (gestores) da empresa e os agentes externos (atuais e potenciais investidores,

analistas de mercado, imprensa etc.).

Em uma rápida análise de mercado através da rede social profissional Linkedin e

também da experiência prévia dos autores, percebe-se que a enorme maioria dos cargos

relacionados às RI são ocupados por pessoas formadas em economia, finanças ou

administração. Apesar disso, como descrito nos parágrafos anteriores, as principais tarefas

incluídas no escopo dos cargos de RI são relacionadas a estabelecer, monitorar e melhorar

canais de comunicação e relacionamento estratégicos com diversos públicos, atividades

essenciais da profissão de Relações Públicas.

Segundo Gonçalves Júnior e Guedes (2018), a área de Relações Públicas tem como

objeto de estudo as organizações e os públicos. Sendo os investidores um dos públicos das

empresas, dentre outros grupos de interesse com os quais as companhias de capital aberto

precisam construir relacionamentos, pode-se entender que também é parte do papel das

Relações Públicas trabalhar para constituir reputação positiva destas empresas e alcançar seus

objetivos organizacionais, ao mesmo tempo em que, segundo os autores, promovem a

compreensão mútua entre as parte e equilibram seus interesses. Entretanto, por se tratar de

atividade regulamentada pelas leis do mercado financeiro, a comunicação exercida pela área

de RI é delimitada pelas restrições impostas por esta legislação e por outras normas do meio

(GALDI, 2021).

A análise do discurso das empresas comprometidas com impactos globais tem relação

direta com o modo como seus produtos são consumidos, daí a importância de se estudar o

papel das temáticas de relações públicas em termos de impact investing. De acordo com Galdi

(2021), quanto mais clara, precisa, objetiva e acessível for a comunicação financeira, mais

beneficiados serão os investidores de uma maneira geral, havendo inclusive evidências

empíricas apontando que “melhores atividades de RI incrementam a visibilidade da empresa,

16KIRK, Marcus P.; VINCENT, James D. Professional investor relations within the firm. The Accounting
Review, Lakewood Ranch, v. 89, n. 4, p. 1421-1452, 2014.
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têm impacto positivo ao diminuir a assimetria informacional junto aos investidores e

contribuem positivamente para a percepção do valor de mercado da empresa.” (GALDI, 2021,

p. 69).

Entende-se que melhores práticas e resultados de RI influenciam positivamente no

valor de mercado das empresas, logo podemos constatar que o valor de mercado é um

importante critério analisado por alguém que queria investir em uma determinada empresa.

3.2.2 O Conceito de Valor de Mercado

Valuation é o processo de avaliação do valor de uma determinada empresa. Para se

realizar o cálculo do Valuation é necessário fazer uma análise financeira completa da empresa

e de seu setor (TEIXEIRA, 2018). Tal análise possibilita levantar as falhas, entender o

comportamento da empresa frente a seus concorrentes, analisar diferentes cenários e o risco

do investimento. De acordo com o SEBRAE , o Valuation envolve o julgamento da posição17

que uma empresa ocupa no mercado e a previsão de retorno de investimentos nas ações da

empresa.

Segundo o portal InvestorCorp , o cálculo de Valuation de uma empresa é importante,18

pois através dele os investidores, compradores e empresários podem ter uma visão mais

ampla do negócio e entender melhor como ele está configurado, auxiliando na tomada de

decisões estratégicas.

Existem diversas técnicas para o cálculo de Valuation de uma empresa, como o

cálculo do Fluxo de Caixa Descontado, do Valor Patrimonial ou dos Múltiplos de Mercado .19

Para as empresas de capital aberto (ou seja, listadas em alguma bolsa de valores), o cálculo do

valor de mercado (VM) representa a forma mais simples de Valuation, pois se dá através da

soma de valor das suas ações e, por isso, é um número pronto e disponível publicamente.

19 Disponível em: <https://investorcp.com/financas-corporativas/valuation-3-maneiras-de-calcular-o-valor-da-
sua-empresa/>. Acesso em: 3 de abr. 2021.

18 Disponível em: <https://investorcp.com/financas-corporativas/valuation-3-maneiras-de-calcular-o-valor-da-
sua-empresa/>. Acesso em: 3 de abr. 2021.

17 Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-o-valuation-e-saiba-quanto-
vale-sua-empresa,290732f8d0cbf410VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 3 abr. 2021.
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O valor de mercado é calculado através da fórmula a seguir, onde o número de ações

emitidas é igual ao total de ações (ordinárias e preferenciais) em posse de todos os acionistas

da empresa, de controladores e minoritários:

VM = Número de ações emitidas X Cotação

Em outras palavras, “o valor de mercado de uma empresa mede o montante pelo qual

a companhia está sendo negociada no mercado em um determinado momento. Assim,

percebemos que se trata de uma métrica dinâmica” , que muda constantemente de acordo20

com a variação da cotação das ações de uma empresa ou da emissão de novas ações pela

mesma.

Para o desenvolvimento desse projeto, analisamos as dez empresas com maior valor

de mercado no Brasil, conforme descrito no primeiro Movimento da nossa metodologia.

3.2.3 Indicadores Ethos, Rankings e Índices

O rankeamento de empresas em relação ao seu nível de sustentabilidade é uma prática

comum na atualidade. Empresas como a Corporate Knights criaram rankings mundiais

sustentáveis, os quais tem a finalidade de reunir empresas que possuem os melhores

desempenhos em sustentabilidade a nível mundial. Na lista de 2021 o Banco do Brasil ficou

entre as top dez empresas do Corporate Knights. Além dos rankings, bolsas de valores de

todo o mundo têm se movimentado na criação de índices ESG para investidores. É o caso da

B3, a Brasil, Bolsa, Balcão, que possui o ISE (índice de sustentabilidade empresarial) e o

S&P/B3 Brasil ESG. Em ambos os índices, é possível que investidores aportem suas finanças,

a fim de lucrar com a valorização de empresas listadas nos índices que são consideradas

sustentáveis.

Fernandes e Linhares (2017, p. 36) demonstraram que “empresas ESG da região do

Canadá, mercados emergentes, África do Sul, México e Brasil oferecem no longo prazo e em

moeda local, retornos ajustados a risco superiores às carteiras convencionais”. Algo que

20 Disponível em: <https://www.suno.com.br/artigos/valor-de-mercado/>. Acesso em: 3 de abr. 2021.
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investigaremos adiante é se faz sentido afirmar que as nossas avaliações feitas a partir da

avaliação dos subtemas dialogam com o retorno financeiro, em termos de Valor de Mercado

das empresas.

Em notícia recente, veiculada pelo jornal Estadão , é possível ver a importância do21

rankeamento para que empresas busquem a sustentabilidade. O tema tem sido

recorrentemente discutido entre os executivos da alta administração, preocupados em como

melhorar seus índices, uma vez que a bolsa brasileira, a B3, divulgará uma nota de

sustentabilidade para cada empresa e, consequentemente, um ranking. Dessa forma,

provavelmente teremos um sistema mais transparente para os investidores compararem os

resultados das diferentes empresas listadas e, dada a preocupação com a temática, é possível

que empresas mal colocadas nesse ranking percam investimentos.

Existem, entretanto, alguns perigos nos rankings. A Vale foi eleita, em 2013, uma das

empresas mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights . Em 2015, a mesma Vale22

gerou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Algumas empresas criam seus

próprios rankings de sustentabilidade e assim, manipulam o mercado para se posicionar da

forma que desejam ser vistas pela sociedade. Hoje, a empresa de maior valor de mercado do

mundo, a Saudi Aramco, também é a número um em termos de poluição. Tais fatos

demonstram que, apesar dos rankings de sustentabilidade serem uma boa ferramenta, existem

ainda diversas questões para as quais necessitamos olhar de forma crítica.

No Brasil, uma organização que é referência no tema de Responsabilidade Social

Corporativa é o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que se define como

uma Oscip cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios

de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade

justa e sustentável .23

Os Indicadores Ethos Para Negócios Sustentáveis e Responsáveis (a serem

referenciados no presente trabalho apenas como Indicadores Ethos) são uma ferramenta de

gestão que,  segundo o próprio site do Instituto Ethos (2021):

23 Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto//>. Acesso em: 1 ago. 2021.

22 Disponível em: <http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/vale-eleita-uma-das-empresas-mais-
sustentaveis-do-mundo.aspx>. Acesso em: 7 ago. 2021.

21 Disponível em: <https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/empresas-esg-capital-aberto/>. Acesso em: 7 ago.
2021.
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visa apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade

social corporativa em suas estratégias de negócio, de modo que esse venha a ser

sustentável e responsável. Essa ferramenta é composta por um questionário que

permite o autodiagnóstico da gestão da empresa e um sistema de preenchimento

on-line que possibilita a obtenção de relatórios, por meio dos quais é possível fazer o

planejamento e a gestão de metas para o avanço da gestão na temática da

RSE/Sustentabilidade.24

Os Indicadores Ethos são organizados em quatro grandes dimensões: Ambiental,

Social, Governança e Visão e Estratégia. As dimensões então são subdivididas em temas, que

por sua vez, são divididos em subtemas e por fim em indicadores . A ferramenta possui25

integração com as diretrizes de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative

(GRI), com a Norma de Responsabilidade Social ABNT NBR ISO 26000, CDP, e outras

iniciativas.

3.3 Ciência de Dados e Cultura Data-Driven

Apresentamos nesta última seção da revisão teórica que fundamenta o processo de

construção do produto prático aqui apresentado (o dashboard), uma discussão sobre ciência

de dados e a apropriação de ferramentas e recursos da inteligência de dados no campo da

comunicação organizacional.

Segundo a definição da Oracle Brasil , a ciência de dados combina vários campos,26

incluindo estatísticas, métodos científicos, inteligência artificial e análise de dados para

extrair valor dos mesmos. Provost e Fawcett (2013) definem a ciência de dados como um

“conjunto de princípios fundamentais que apoiam e orientam a extração de informações e

conhecimento dos dados com base em princípios e técnicas, que são amplamente aplicados

nas áreas funcionais dos negócios”. Através de aplicativos analíticos, os cientistas de dados

26 Disponível em: <https://www.oracle.com/br/data-science/what-is-data-science/>. Acesso em: 31 jul. 2021.

25 Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores-ethos-publicacoes/#.WXkBCoQrKUl>.
Acesso em: 1 ago. 2021.

24 Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/>. Acesso em: 1 ago. 2021.
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podem revisar resultados para descobrir padrões e permitir que os líderes de negócios

obtenham insights informados.

Alguns dos exemplos de aplicação se dão nos setores de marketing, financeiro,

recursos humanos, relacionamento com o cliente, dentre outros; fazendo com que muitas

empresas se diferenciem estrategicamente através da ciência de dados.

Ainda segundo a Oracle Brasil, a ciência de dados abrange a preparação de dados para

análise, incluindo limpeza, agregação e manipulação de dados para realizar análises

avançadas. Apesar de métodos e metodologias serem extremamente importantes, cientistas de

dados bem-sucedidos devem ser capazes de relacionarem informações provenientes de

números, contextos e tendências com a sua intuição, criatividade e conhecimento de

aplicações específicas em cenários distintos, visualizando problemas de negócios e situações

sob uma perspectiva de dados.

Pode-se dizer que a perspectiva da ciência de dados fornece aos profissionais estrutura

e princípios que, por sua vez, fornecem ao cientista de dados um caminho para tratar

sistematicamente os problemas de extração de conhecimento útil através das informações

disponíveis (PROVOST; FAWCETT, 2013).

Em uma realidade onde o digital está em constante ascensão e evolução, existe uma

busca cada vez mais comum pela criação da cultura direcionada aos dados, também

conhecida como data driven, nas organizações. Neste cenário, as principais decisões passam a

ser tomadas com base em dados, cada vez mais abundantes e preciosos na atualidade.

Os dados podem oferecer inúmeras possibilidades para uma organização conhecer

mais sobre seu público-alvo e desenvolver produtos e serviços exclusivos para cada nicho,

como as listas de reprodução personalizadas do Spotify de “Descobertas das Semana”.

Coletando dados sobre os clientes atuais e/ou clientes em potencial, combinados às

ferramentas de automação de marketing, é possível também segmentar a comunicação de uma

organização (como emails, anúncios de produtos, contatos do time de vendas etc.), tornando

cada uma das suas interações com o público mais efetivas (GUEDES, 2021).

O controle de dados também possibilita a prática daquilo que é entendido como o

exercício das “Relações Públicas 4.0”.

Em referência ao livro “Marketing 4.0: Do Tradicional ao Digital”, de Iwan Setiawan

e Philip Kotler, Scarlet (2021) chama de Relações Públicas 4.0 aquela profissão atual dentro

das novas demandas trazidas pelo mundo digital. Segundo ela, a lógica data-driven pode ser
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inserida no dia a dia dos profissionais de Relações Públicas de diversas formas, como nas

estratégias de marketing digital, onde o profissional de RP consegue entender quais as dores e

interesses de seus stakeholders e como eles chegam até a sua marca, podendo traçar uma27

estratégia comunicacional personalizada para seus públicos, que leve em consideração os

meios de informação que eles utilizam, os influenciadores que mais confiam e as redes sociais

que mais usam, tudo isso através de números. Essas informações podem ser úteis para a

construção de pautas para veículos estratégicos, para o desenvolvimento de estratégias de

marketing de influência ou até mesmo para a melhoria do conteúdo de press releases para

melhorar o seu ranqueamento orgânico em sites de buscas (SCARLET, 2021).

Além disso, os dados podem ser utilizados de modo a monitorar a reputação de uma

organização, os impactos de uma crise institucional ou de uma campanha publicitária e até

mesmo no acompanhamento de métricas importantes para o setor, também conhecidas como

Objectives and Key Results (OKRs).

Inseridos nesta realidade, buscamos utilizar-nos das tecnologias disponíveis de forma

a obter informações relevantes acerca das empresas analisadas no presente trabalho. Projetos

baseados na ciência de dados normalmente visam resolver um problema ou validar uma

hipótese. Eles são desenvolvidos em etapas que formam um ciclo contínuo, ciclo este que, por

sua vez, volta para o início com o surgimento de novos problemas a serem resolvidos ou

hipóteses a serem analisadas.

Rodrigues (2021) traz um resumo das principais etapas de um projeto de ciência de

dados, nas quais nos baseamos para a elaboração deste trabalho prático. São elas:

a) entender o problema: é preciso compreender bem os detalhes do problema e o que

precisa ser resolvido para que se possa definir quais dados serão utilizados para

resolvê-lo;

b) coletar os dados: esta etapa passa por mapear as fontes onde estão os dados

necessários e realizar a sua coleta;

c) processar os dados: nesta etapa é preciso entender como estruturalmente serão

organizados e armazenados os dados para iniciar a fase de análises;

d) explorar os dados: etapa na qual a análise dos dados para a geração de insights é

efetivamente realizada. Esta etapa também pode envolver o trabalho de limpeza

27 Stakeholders são todos os agentes impactados pelas ações de uma organização, como clientes, fornecedores,
colaboradores, acionistas, etc.
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dos dados, através de uma avaliação sobre quais deles realmente são relevantes

para o objetivo em questão e quais podem ser descartados;

e) comunicar os resultados: dashboards e gráficos normalmente são os meios mais

eficientes para compartilhar os resultados encontrados. Este trabalho precisa ser

feito de forma simples e com muita clareza, para que a forma escolhida de

comunicação possa ser compreendida por todos os públicos relevantes;

f) colher feedback: nesta última etapa é necessário refletir sobre os resultados e

pensar se eles realmente apresentam uma solução para o problema proposto.

Nesta etapa é também analisada a possibilidade de melhorias, como a inserção de

dados complementares na análise ou uma mudança na forma de apresentação dos

mesmos. O feedback pode ajudar a fortalecer a área com novos insights e apoiar

nos próximos ciclos.

A FIG. 1 mostra uma representação gráfica do ciclo de desenvolvimento de um

projeto de ciências de dados descrito nos itens anteriores:

FIGURA 1: Etapas para desenvolvimento de um projeto de ciências de dados
Fonte: GONÇALVES, 2018.
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Para além do termo data-driven, Motta et al. (2017, p. 1523) propõe a utilização de

ferramentas visual-driven para a construção de modelos cartográficos, de acordo com o

conceito de semiologia gráfica, que por sua vez baseia-se nas “propriedades da percepção

visual e dos sistemas de sinais carregados de significados”.

Uma análise visual-driven tem como objetivo a promoção de uma clara interpretação

de dados através de representações gráficas, de forma que eles atuem como um veículo de

comunicação em si, transformando informação em conhecimento. Isso ocorre, pois, segundo

os autores, a visualização é bem trabalhada, constrói mentalmente relações lógicas que

extrapolam a informação inicial (MOTTA et. al, 2017).

Partindo desta lógica, acreditamos que a melhor forma para comunicar e apresentar os

nossos dados coletados ao longo deste trabalho prático seria através de um dashboard

interativo, que pudesse ser capaz de produzir novos conhecimentos e insights através de

diferentes interpretações destes dados, para além das nossas próprias interpretações. Nas

seções a seguir, apresentamos os movimentos metodológicos para a construção do dashboard

e os resultados alcançados.
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4 Metodologia

Visando a construção do dashboard, foi concebido um desenho metodológico com

múltiplos movimentos e passos, como descrito no Quadro 1.

QUADRO 1

Movimentos utilizados para a construção do desenho metodológico do trabalho

Movimento Descrição

1 Definição das dez empresas que seriam abordadas como objeto de
estudo no trabalho.

2
Análise exploratória, composta por uma análise de clipping das
empresas selecionadas e dos posicionamentos institucionais das

mesmas por meio de seus sites institucionais.

3
Definição dos parâmetros de análise e coleta de dados, através da
definição das categorias e páginas a serem observadas, bem como

dos critérios de pontuação que seriam usados na avaliação das
empresas.

4
Criação do dashboard e todos os processos prévios necessários,

como a construção do nosso banco de dados, definição da
ferramenta a ser utilizada (Google Data Studio), definição dos

gráficos a serem mostrados e a criação do dashboard em si.

5 Análise dos dados obtidos através dos gráficos.

6 Explicação de como se deu a construção do site no qual o
dashboard foi incluído para a apresentação final.

Nota: Elaborado pelos autores.

4.1 Movimento 1: Definição das Empresas a Serem Analisadas

Para a realização do presente trabalho, adotou-se como critério a análise das dez

empresas com maior valor de mercado no Brasil. Tal número foi escolhido para que28

28 Disponível em: <https://companiesmarketcap.com/brazil/largest-companies-in-brazil-by-market-cap/>. Acesso
em: 15 jun. 2021. Dados coletados às 09h44min.
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houvesse um espaço amostral confiável para a realização das análises ao longo do trabalho.

Levando-se em consideração que o valor de mercado é uma métrica dinâmica, que pode

variar a cada segundo, definiu-se a data de 15 de junho de 2021 para o levantamento das

empresas com maior valor de mercado, sendo elas descritas na FIG. 2:

FIGURA 2: Empresas analisadas, logos e valor de mercado
Fonte: Companies Market Cap.

4.2 Movimento 2: Análise Exploratória

Uma vez definidas as empresas a serem analisadas, o próximo passo foi realizar uma

análise exploratória, a fim de entender quais informações acerca destas empresas seriam

relevantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Em um primeiro momento foi realizada

a coleta de um clipping, com o objetivo de analisar a percepção da mídia sobre estas
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empresas. Paralelamente, foram analisados os seus respectivos sites, a fim de observar a sua

comunicação institucional e entender se ela estaria alinhada aos resultados obtidos através do

clipping.

4.2.1 Clipping

A princípio, o clipping seria realizado em apenas alguns veículos de comunicação com

alcance nacional previamente definidos, com o objetivo de manter uma uniformidade nas

informações. Porém, já no início do processo, pôde-se perceber que as notícias sobre as

empresas se encontravam espalhadas entre diversos sites de veículos diferentes, fato que

causou dificuldade na escolha de apenas um ou dois meios de comunicação específicos.

Inicialmente, o período delimitado para coleta de notícias foi de agosto a dezembro de

2020. Após o início da pesquisa, o recorte de tempo precisou ser ampliado para janeiro a

dezembro de 2020, para que fosse possível encontrar notícias relevantes de todas as empresas.

Tal limitação nos levou a perceber que as ações realizadas pelas empresas e relacionadas à

sustentabilidade não são uma pauta contínua da mídia, sendo notícias de forma pontual,

evidenciando a falta de perenidade da sustentabilidade como pauta na mídia durante todo o

ano.

No período de janeiro a dezembro de 2020, a maioria das grandes empresas havia sido

pauta na imprensa por assuntos ligados à sustentabilidade. Em contrapartida, houve uma

maior dificuldade para se encontrar na mídia notícias acerca do tema em relação às empresas

menores e menos tradicionais, como a XP e WEG.

Para a realização das buscas foram utilizadas como palavras-chave o nome de cada

uma das empresas, sozinho ou somado ao termo “sustentabilidade”, mantendo a busca mais

enxuta e objetiva. Assim, seria reduzida a ocorrência de ruídos de informação desnecessários

na mesma, trazendo à tona resultados mais relevantes para o clipping em questão.

O clipping realizado foi uma boa ferramenta para uma análise inicial do cenário das

empresas, trazendo algumas percepções interessantes sobre as mesmas. Porém, pela

dificuldade em se encontrar notícias sobre as empresas menores e em se estabelecer critérios

uniformes de coleta de informações, foi decidido que o clipping não seria utilizado como uma

das nossas ferramentas de análise ao longo do trabalho.
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4.2.2 Análise do Posicionamento Institucional Através dos Sites das Empresas

Em paralelo à análise dos resultados obtidos através do processo de clipping,

realizou-se um trabalho exploratório no site institucional das empresas acima listadas, com o

objetivo de entender como elas se posicionam em relação à sustentabilidade.

Através deste estudo, pôde-se perceber algumas singularidades em relação a estes

posicionamentos, de acordo com características específicas de cada uma das empresas e de

seus objetivos estratégicos. Esta análise foi importante para que se percebesse que, para além

dos dados quantitativos, seria importante coletar algumas informações qualitativas sobre as

empresas. Informações estas que se fariam úteis para a compreensão do contexto em que cada

uma das empresas está inserido.

Os dados qualitativos coletados (QUADRO 2) por serem considerados importantes

para o enriquecimento do conteúdo das análises e que poderiam ajudar a trazer à tona novas

possibilidades de discussões no presente trabalho foram:

a) ramo de atuação da empresa, considerado como “Setor” (ex.: financeiro, consumo

e varejo, mineração, etc.);

b) tipo de composição da empresa (pública, mista ou privada);

c) em quais bolsas de valores/países a empresa é listada;

d) parágrafos iniciais das páginas “Sobre” ou “Quem Somos Nós”, com o objetivo de

compreender como esta empresa se define e se posiciona em seu site institucional.
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QUADRO 2

Compilado de dados qualitativos sobre as empresas analisadas

(Continua)

Empresa Setor Composição
Países nos

quais é
listada

Posicionamento institucional na página Sobre

Vale Mineração Privada Espanha

Nascida em 1º de junho de 1942 como a estatal
Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa
privada que figura entre as maiores mineradoras globais.

Nossas operações extrapolam fronteiras, estamos
presentes em cerca de 30 países, compartilhando nossa

missão de transformar recursos naturais em prosperidade
e desenvolvimento sustentável.

Além da mineração, atuamos em logística – com
ferrovias, portos, terminais e infraestrutura de última

geração -, em energia e em siderurgia.

Petrobras

Petróleo,
Gás e

Biocom-
bustíveis

Mista Espanha
Somos uma empresa movida pelo desafio de prover
energia que assegure a prosperidade de forma ética,

segura e competitiva.

Ambev Consumo e
Varejo Privada Brasil

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias
Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Mas a nossa
história começou muito antes, quando ainda éramos duas
cervejarias na década de 1880: a Companhia Antarctica
Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma & Villeger

& Companhia.
Desde então, em mais de um século, passamos por
incontáveis momentos juntos: as celebrações mais

incríveis, os shows dos seus sonhos, o jogo de futebol
inesquecível. Estamos com você nos melhores momentos

e, por todo esse tempo, seguimos crescendo para unir
forças e fortalecer ainda mais os vínculos com você,

nosso cliente.

Itaú Financeiro Privada Brasil

O banco que quer mudar a vida das pessoas para melhor.
Uma instituição financeira pode ajudar a realizar sonhos e

investir em grandes ideias. Um banco que incentiva
pessoas a crescer e empresas a progredir. Esse é o

propósito que guia o Itaú Unibanco. Nossa
responsabilidade com o desenvolvimento do país está na

essência de nossa atividade. O banco que mais investe em
gente.

Banco
Bradesco Financeiro Privada Brasil

O Banco Bradesco é um dos maiores grupos financeiros
do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de

seus clientes desde 1943.
Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um

dos melhores gestores de recursos do mercado, com
resultados construídos sobre bases sustentáveis.
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QUADRO 2

Compilado de dados qualitativos sobre as empresas analisadas

(Conclusão)

Empresa Setor Composição
Países nos

quais é
listada

Posicionamento institucional na página Sobre

BTG
Pactual Financeiro Privada Brasil

A cultura é a chave do nosso sucesso.
Através do espírito empreendedor e do senso de

propriedade alcançamos a excelência.
Nossa cultura é centrada em um Partnership

Meritocrático que combina agilidade, foco no cliente,
excelência, autonomia e visão de longo prazo.

Acreditamos que o senso de propriedade criado pelo
Partnership estimula uma análise de riscos rigorosa em
todas as operações realizadas e na busca de soluções

inovadoras para atender as mais diferentes demandas dos
nossos clientes.

Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade,
inconformismo e dedicação. Com foco nestes pilares e
sempre mantendo ótimas práticas ESG (Environmental,
Social and Governance), acreditamos ser possível gerar

impacto social e ambiental e ainda assim garantir sólidos
retornos financeiros e gerar valor para os nossos clientes,

acionistas e para a sociedade.

Banco
Santander

Brasil
Financeiro Privada Brasil

Banco Santander Brasil no mundo: Com sede mundial na
Espanha, o Banco Santander Brasil é o maior banco da

zona do euro e um dos maiores do mundo.
Banco Santander Brasil no Brasil: Somos hoje o terceiro

maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional.

WEG Bens
Industriais Privada Brasil

Criar produtos de qualidade e soluções eficientes é o
compromisso da WEG. Para isso, o investimento é

contínuo em inovação e trabalho em equipe. Ajudar as
pessoas a alcançarem suas metas por meio da vivência

dos valores da empresa é uma paixão compartilhada por
todos que fazem a WEG.

XP Inc Financeiro Privada Estados
Unidos Não possui página "Sobre" em seu site.

Banco do
Brasil Financeiro Mista Brasil

“Cuidar do que é valioso para as pessoas”.
Nosso propósito é estar próximo das pessoas e ajudar a

preservar o que é importante para nossos clientes,
acionistas, funcionários e toda a sociedade.

Nota: Quadro organizado pelos autores29

No próximo movimento será explicado como se deu a definição de todos os critérios e

parâmetros de análise.

29 Compilação de informações disponíveis no site institucional das empresas AMBEV, BTG Pactual, Banco
Bradesco, Banco Santander Brasil, Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, Vale, WEG e XP Inc no ano de 2021.
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4.3 Movimento 3: Definição de Parâmetros de Análise e Coleta de Dados

4.3.1 Definição de Categorias

Para a definição de quais parâmetros seriam analisados para avaliar como as empresas

comunicavam as suas iniciativas relacionadas à sustentabilidade, realizou-se uma pesquisa

acerca de quais indicadores eram normalmente analisados nos rankings de sustentabilidade.

Dentre os materiais analisados, três iniciativas foram eleitas como possíveis fontes de

informações acerca de indicadores de sustentabilidade a serem utilizadas no presente trabalho:

a) Corporate Knights: revista que produz o principal e mais popular ranking de

sustentabilidade empresarial do mundo, o Global 100, que é constituído pelas 100

empresas mais sustentáveis do mundo, segundo os indicadores da revista. Dessas

100 empresas, temos duas brasileiras no ranking de 2021, porém, nenhuma delas

estava dentre as dez empresas que escolhemos analisar. Este ranking foi o

primeiro que estudamos e ele nos serviu como embasamento para entender mais

sobre os diversos indicadores de sustentabilidade e pesos atribuídos a cada um

deles;

b) S&P: uma empresa tradicional e muito conhecida, especialmente

internacionalmente, com um histórico de anos no mercado de dados e que hoje

tem seu próprio ranking ESG. O ranking da S&P trazia informações sobre

indicadores ESG acerca de quase todas as empresas escolhidas para análise, além

de também trabalhar com uma classificação por pesos que relaciona o setor

(mineração, banco, indústria de energia etc.) de acordo com os indicadores que

deveriam ter mais relevância para cada uma das empresas e serem observados de

forma mais criteriosa. Este ranking se mostrou o mais completo dentre todos os

que encontramos, porém, devido ao seu nível de detalhamento, ele acabou

trazendo um volume muito grande de informações, o que tornaria quase

impossível a análise de forma completa em um trabalho de conclusão de curso;
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c) Instituto Ethos: o protagonista brasileiro, referência em termos de indicadores de

responsabilidade social corporativa e sustentabilidade no país. O Instituto não tem

um ranking de sustentabilidade em si, mas conforme descrito no capítulo de

referencial teórico, ele possui uma ferramenta que visa apoiar as empresas na

incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa em suas

estratégias de negócio, através do autodiagnóstico, que possibilita a construção de

um planejamento e de uma gestão de metas para o avanço das empresas na

temática. Neste sentido, devido ao público para o qual essa ferramenta é

direcionada, o material do Instituto Ethos se mostrou o mais didático e de fácil

compreensão sem se caracterizar de forma alguma como simplista.

Pelas razões mencionadas, escolheu-se utilizar o Instituto Ethos como parâmetro de

análise em relação a quais indicadores seriam analisados. Os Indicadores Ethos são

organizados em quatro grandes dimensões: Ambiental, Social, Governança e Visão e

Estratégia. As dimensões então são subdivididas em um total de oito temas que, por sua vez,

são divididos em dezoito subtemas e estes são divididos, por fim, em 105 indicadores.

Os indicadores em si fornecem informações muito completas. Algumas delas,

inclusive, dificilmente seriam distinguidas entre si pelos autores, dado o nível de tecnicidade

das informações e conhecimento necessários para uma profunda compreensão dos mesmos.

Além disso, caso os autores optassem por analisar os 105 indicadores, multiplicados por dez

empresas, ao final haveria pelo menos 1.050 dados a serem analisados (caso não houvesse

nenhuma nova variável em questão). Após uma reflexão acerca desta realidade, optou-se por

analisar apenas os dezoito subtemas, pois acreditou-se que eles trariam um bom nível de

detalhamento de informações para o trabalho e de forma factível.

O QUADRO 3 mostra um detalhamento das dimensões, temas, subtemas e

indicadores utilizados para a realização deste trabalho:
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QUADRO 3

Categorias dos Indicadores Ethos

(Continua)
dimensão Tema Subtema Indicador

Visão e
Estratégia Visão e Estratégia Visão e Estratégia Estratégias para a Sustentabilidade, Proposta de

Valor, Plano de Negócios

Social Direitos Humanos Ações Afirmativas Promoção da Diversidade e Equidade

Social Questões Relativas
ao Consumidor Consumo Consciente Estratégia de Comunicação responsável e

Educação para consumo consciente

Social Práticas de Trabalho
Desenvolvimento

Humano, Benefícios e
Treinamento

Remuneração e Benefícios, Compromisso com
o desenvolvimento Profissional,

Comportamento frente a Demissões e
Aposentadoria

Social
Envolvimento com a
Comunidade e Seu
Desenvolvimento

Gestão de Impacto na
Comunidade e

Desenvolvimento

Gestão dos impactos da empresa na
comunidade, Compromisso com

Desenvolvimento da comunidade e Gestão das
Ações Sociais, Apoio ao desenvolvimento de

Fornecedores

Social Práticas de Trabalho Relações de Trabalho Relação com Empregados, Relação com
Sindicatos

Social Questões Relativas
ao Consumidor

Respeito ao Direito do
Consumidor

Relacionamento com o Consumidor, Impacto
decorrente do uso do produto ou serviços

Social Práticas de Trabalho Saúde e Segurança no
Trabalho

Saúde e Segurança dos Empregados, Condições
de Trabalho, Qualidade de Vida e Jornada de

Trabalho

Social Direitos Humanos Situações de Risco para
Direitos Humanos

Monitoramento de Impactos do negócio nos
DH, Combate ao Trabalho Infantil na cadeia de
suprimentos, Trabalho Forçado ou Análogo à

Escravidão na Cadeia de Suprimentos

Governança e
Gestão

Práticas de Operação
e Gestão

Envolvimento Político
Responsável

Contribui para campanhas eleitorais,
Envolvimento do desenvolvimento de políticas

públicas

Governança e
Gestão

Governança
Organizacional Governança e Conduta

Código de Conduta, Governança da
Organização, Compromisso Voluntário e

Participação RSE, Engajamento das partes
Interessadas

Governança e
Gestão

Práticas de Operação
e Gestão Práticas Anticorrupção Práticas Anticorrupção

Governança e
Gestão

Práticas de Operação
e Gestão Práticas Concorrenciais Práticas Concorrenciais

Governança e
Gestão

Governança
Organizacional Prestação de Contas Relações com investidores/Relatórios, Relatos

de Sustentabilidade, Comunicação da RSE
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(Conclusão)

dimensão Tema Subtema Indicador

Governança e
Gestão

Práticas de Operação
e Gestão Sistema de Gestão

Gestão participativa, Sistema de Gestão
integrado, Sistema de Gestão de fornecedores,

Mapeamento dos impactos da Operação e
Gestão de Riscos, Gestão da

RSE/Sustentabilidade

Ambiental Meio Ambiente

Gestão e
Monitoramento dos
Impactos sobre os

Serviços
Ecossistêmicos e a

Biodiversidade

Sistema de Gestão Ambiental, Prevenção da
Poluição, Uso Sustentável de Recursos

(Materiais, Água e Energia), Uso Sustentável
da Biodiversidade e Restauração dos Habitats

Naturais, Educação e Conscientização
Ambiental

Ambiental Meio Ambiente Impactos do Consumo Impactos do Transporte, Logística e
Distribuição; Logística Reversa

Ambiental Meio Ambiente Mudanças Climáticas
Governança das Ações Relacionadas às

Mudanças Climáticas, Adaptação às Mudanças
Climáticas

Nota: Quadro elaborado pelos autores a partir dos Indicadores Ethos30

4.3.2 Definição de Páginas a Serem Analisadas

A partir do Movimento 2 de Análise Exploratória, pôde-se constatar que há cinco

páginas que se repetem na maioria dos sites. Não só nos sites das empresas analisadas no

presente trabalho, mas no site de qualquer empresa listada em bolsa de valores. O conteúdo

presente nessas páginas diz muito sobre o que essas empresas selecionam para comunicar de

si, como essa comunicação ocorre e mesmo para os públicos que ela endereça seus discursos

e apelos. Nesse aspecto, tal conteúdo pode ser considerado como pertencente à dimensão da

organização comunicada apontada por Baldissera (2009) e da identidade corporativa como

observada por Almeida (2005).

Com isso, definiu-se que a análise das categorias adotadas na seção anterior deveria

considerar as funções comunicativas e especificidades inerentes a cada uma dessas páginas.

30 Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/>. Acesso em: 3 ago. 2021.
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Assim sendo, definiu-se que para cada uma das dez empresas, seriam analisados os dezoito

subtemas em cada um das páginas a seguir:

a) Home/Página Inicial;

b) Sobre/Quem Somos Nós;

c) Sustentabilidade;

d) Relações com Investidores;

e) ESG (diferente da página “Sustentabilidade”, pois essa apenas pode ser acessada

a partir da página de Relações com Investidores).

Com esta definição, estabeleceu-se que um total de novecentos inputs de dados seriam

realizados para a construção do dashboard (10 empresas x 18 subtemas x 5 páginas = 900

inputs).

4.3.3 Definição de Critérios de Análise e Pontuação

Pensando na sistematização dos dados coletados, inicialmente definimos que eles

seriam organizados em uma planilha a ser preenchida de forma binária, de acordo com a

presença ou ausência dos subtemas de análise no site das empresas, sendo 1 = presente e 0 =

ausente.

Ao iniciar a análise, percebemos que o local de disposição dos conteúdos também era

um fator de grande relevância. Desta forma, entendemos que registrar apenas a presença ou

ausência de subtemas nas páginas e não considerar a centralidade deste conteúdo poderia

trazer uma perspectiva mais simplista ao trabalho.

Definiu-se então que seriam atribuídas notas a cada um dos subtemas de acordo com o

destaque daquela informação em cada página. As notas iriam variar de 0 a 2, sendo atribuídas

da seguinte maneira:

a) nota 2: o subtema ou alguma menção a ele poderia ser observado ao se abrir uma

determinada página, sem a necessidade de rolar o cursor do mouse nesta página

para que ele fosse visto. Desta forma, consideramos que as informações com

maior destaque no site teriam uma maior pontuação, por serem consideradas mais
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relevantes para a empresa. A nota 2 também seria atribuída aos subtemas que

pudessem ser observados sem a necessidade de rolar o cursor do mouse caso

estivessem dentro de um menu no estilo dropdown, que revelasse as suas opções

sem a necessidade de clicar em nenhum local, mas sim apenas passando o mouse

por cima deste menu;

b) nota 1: o subtema ou alguma menção a ele poderia ser observado ao se abrir uma

determinada página, porém, apenas mediante a rolagem do cursor do mouse nesta

página. Desta forma, consideramos que as informações com menor destaque no

site teriam uma menor pontuação, por serem consideradas menos relevantes para

a empresa. A nota 1 também seria atribuída aos subtemas que estivessem dentro

de um menu que revelasse as suas opções apenas após um clique. Como um dos

critérios de acessibilidade dos sites, existe um menu no rodapé que funciona como

um “mapa do site”. Esse menu de rodapé está presente em todas as páginas dos

sites de forma padronizada e sem nenhuma alteração. Desta forma, não

consideramos as opções deste menu na avaliação, pois seria um informação

repetida em todas as páginas de cada um dos sites;

c) nota 0: não existe menção ao subtema em determinada página ou a página não

existe naquele determinado site.

Seguindo estes critérios, a nota máxima que uma empresa poderia ter na avaliação dos

subtemas seria de 180 pontos (uma vez que 18 subtemas x 05 páginas x 02 [nota máxima

possível] = 180).

Os dados foram coletados em uma planilha online, como pode ser visto na captura de

tela representada na FIG. 3. Buscando uma maior uniformidade na coleta dos dados,

dividimos os dezoito subtemas de forma igual entre os dois autores. Desta forma, cada um dos

subtemas seria analisado pela mesma pessoa para todas as empresas, evitando possíveis

divergências em relação à avaliação. Ao longo da análise, registramos também alguns

comentários pontuais, que seriam úteis para uma posterior discussão dos resultados. O link

para a planilha completa se encontra nos Apêndices.
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FIGURA 2 - Captura de tela com ilustração da planilha de registro de dados coletados.
Nota: Planilha organizada pelos autores, disponível nos apêndices.

É importante salientar que as empresas podem atualizar o conteúdo e disposição de

informações em seus sites a qualquer momento; portanto, deve-se considerar que as análises

foram realizadas no período de 1 de junho a 4 de julho de 2021.

4.4 Movimento 4: Construção do Dashboard

4.4.1 Construção do banco de dados

Após estudar sobre o tema, entendemos que a forma como realizamos a coleta dos

dados não estava de acordo com a forma como as ferramentas para construção de dashboards

precisaria ler para transformar os dados em gráficos. Desta forma, precisaríamos construir um

banco de dados no formato adequado para leitura de softwares. O banco de dados ficou como

mostra a FIG. 4.
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FIGURA 3 - Captura de tela com registro do banco de dados
Nota: planilha organizada pelos autores, disponível nos apêndices.

4.4.2. Definição da ferramenta a ser utilizada - Google Data Studio

Pensamos em algumas ferramentas para a construção do Dashboard, como o Power

BI. Entretanto, devido à facilidade, o fato de ser uma ferramenta google (como as que já

estávamos utilizando) e também o fato de conhecermos pessoas da área que trabalhavam na

plataforma, optamos pelo Google Data Studio. Trabalhando na ferramenta, descobrimos

muitas possibilidades, o que nos fez querer utilizá-la como forma de apresentação.

4.4.3. Planejamento do Dashboard

Definimos então a identidade visual do dashboard, a partir de cores ligadas às da

bandeira do Brasil e criamos as páginas necessárias: tanto páginas dos gráficos, quanto

auxiliares, de capa, descrição da metodologia e tabelas. Pesquisamos e consultamos quais
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seriam os gráficos que melhor funcionariam para cada tipo de dado (FIG. 5). O design do

gráfico, suas cores, disposições das barras, curvas, linhas e círculos são determinantes para

compreender melhor as informações e aproveitar insights. O propósito de se construir um

dashboard é justamente disponibilizar informações de uma maneira mais visual e facilmente

compreensível, através de representações gráficas. Por isso o cuidado na disposição das

informações se faz tão importante.

FIGURA 4 - Infográfico sobre como escolher um gráfico de acordo com os dados que se deseja mostrar
Fonte: Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Análise de dados: qual é o gráfico mais adequado? 31

31 Disponível em: <https://www.ibpad.com.br/blog/analise-de-dados/qual-e-o-grafico-mais-adequado/>. Acesso
em: 2 ago. 2021.
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Fizemos então a construção dos gráficos. Entretanto, diversas mudanças se fizeram

necessárias à medida em que eles eram construídos, para conseguirmos disponibilizar as

informações da melhor forma. Colocamos alguns controles de dados, que são listas em que

você pode selecionar apenas as informações que se deseja visualizar. Por exemplo: caso se

deseje ver apenas a comparação entre duas empresas é possível. Além de empresas, é possível

selecionar dimensão, tema, subtema, páginas e notas para visualizações específicas e assim os

gráficos mudam, de acordo com a análise desejada. Por fim, adicionamos também uma capa,

algumas tabelas (dos subtemas e da ficha técnica das empresas) e a metodologia.

Organizamos os gráficos na melhor disposição visual, acrescentamos legendas e

padronizamos as informações.

4.5 Movimento 5: Análise de Dados Através dos Gráficos

Depois de registrar as informações das páginas das empresas, obtivemos uma planilha

com novecentas linhas e dez colunas, o que soma 9000 células de dados. Após algumas

adaptações na planilha, ela ficou pronta para gerar os gráficos desejados. Fizemos algumas

reuniões e decidimos que a entrega final seria um dashboard. Após decidir pela plataforma

Google Data Studio, tivemos contato com dois analistas de dados que nos capacitaram na

criação do dashboard. Criamos, então, um documento para definir quais gráficos iríamos

gerar a partir dos dados. Levamos em consideração três grandes áreas: empresas, categorias e

páginas e elencamos cerca de vinte gráficos a serem plotados no dashboard, pensando em

como obter os principais insights dos gráficos.

A seguir, através da utilização dos filtros, realizamos a análise dos gráficos,

modificando as seleção de dados quantas vezes fossem necessárias a fim de coletar as

informações que julgávamos necessárias serem observadas nos gráficos. Analisamos os

resultados comparando a posição das empresas que têm os primeiros lugares na lista de maior

valor de mercado com as respectivas notas; as áreas em que as empresas têm maior

investimento versus o peso que cada uma daquelas categorias têm para as empresas do

mesmo setor, de acordo com o ranking Ethos; além de algumas outras análises. Alguns

questionamentos, então, foram feitos: Por que as empresas constroem essas imagens? O foco
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é nos critérios dos rankings internacionais para alcançar investidores internacionais? Onde

esses conteúdos aparecem, em qual das páginas?

Retornaremos a tais questionamentos e à análise dos gráficos no próximo capítulo.

4.6 Movimento 6: Construção do Site para Apresentação

Em um primeiro momento, decidimos pela construção de um site com seis páginas, a

saber:

a) Home: página onde colocaríamos uma introdução do trabalho;

b) página para explicar nossa metodologia;

c) página que trouxesse os Indicadores Ethos para consulta;

d) página com o dashboard “embedado” (que iria contar apenas com os gráficos32

desenvolvidos);

e) página para trazer nossas conclusões sobre o trabalho;

f) página com os nossos dados para contato.

Entretanto, após algumas discussões, chegamos à conclusão de que seria melhor

centralizar todas essas informações no dashboard e ter um site desenvolvido em estilo

onepage com menos detalhes. O site seria, então, composto por uma breve introdução, o33

dashboard em si e os nossos contatos ao final.

Desta forma, o dashboard, por sua vez, seria onde o conteúdo relevante estaria: a

explicação dos indicadores, a metodologia, os gráficos, dados das empresas. Observamos que

o dashboard poderia ser utilizado inclusive para a apresentação final do trabalho, uma vez que

ele possui a funcionalidade de botões, que podem facilitar as demonstrações.

A nossa primeira tentativa foi desenvolver o site por meio da plataforma Wordpress.

Não obtivemos sucesso nesta tentativa, pois não foi possível “embedar” o dashboard ao

33 Site desenvolvido com apenas uma página com todas as informações necessárias, organizadas de maneira
fluida.

32 Termo técnico utilizado para quando um conteúdo é adicionado a um site através de um código HTML, para
visualização dos usuários. Estrangeirismo da palavra embed.
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protótipo do site. Optamos então por utilizar a plataforma Wix, onde conseguimos realizar a

adição do dashboard. O domínio escolhido para o site foi:

https://dashboardesg.wixsite.com/rpufmg.

Além do dashboard, também escrevemos um pequeno texto de boas vindas e

adicionamos um botão com um link de acesso para este presente trabalho escrito. Além disso,

deixamos o dashboard à vista, já ao entrar no site, para que ele seja facilmente acionado para

visualização. Mais abaixo, adicionamos nossos contatos, caso alguém tenha interesse em falar

com a equipe responsável pelo projeto. Em termos de design, buscamos seguir o mesmo

padrão adotado no dashboard, bem como as fontes utilizadas, para que aqueles que visitarem

o site, tenham uma boa experiência visual como usuário.
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5 Resultados e análise

Seguindo a mesma organização de informações aplicada no desenvolvimento do

dashboard, também trouxemos os resultados obtidos segmentados em Empresas, Categorias e

Páginas, possibilitando uma análise mais clara acerca de cada uma das variáveis.

5.1 Empresas

GRÁFICO 1 - Pontuação total das empresas
Nota: Elaborado pelos autores (2021).

No GRAF. 1 é possível observar, em ordem decrescente, as notas totais das empresas

em relação a todos os subtemas e páginas. Observa-se que Petrobras e Ambev se mantêm

entre as três que mais pontuaram - elas também estão entre as três com maior valor de

mercado, enquanto que a Vale caiu algumas posições, mesmo sendo a empresa com maior

valor de mercado do Brasil. Um outro ponto a se notar é que as quatro últimas, com menores

pontuações, são do setor bancário, entretanto Itaú e Banco do Brasil se destacam

positivamente. O Banco do Brasil, inclusive, se encontra nas lista das cem empresas mais

sustentáveis segundo o Corporate Knights.
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GRÁFICO 2 - Empilhado porcentagem da pontuação da dimensão por empresa
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 2 mostra que a maior parte das empresas têm a maior pontuação nas áreas

de Governança e Social. Se analisarmos separadamente cada dimensão, em Ambiental, a Vale

se encontra em primeiro lugar, com a Petrobras em segundo. Interessante notar que a Vale está

em quinto lugar quando a somatória é total de pontos, mas pulou para primeiro quando o

assunto é Ambiental.

Isso demonstra uma preocupação da empresa em criar um discurso de sustentabilidade

mais voltado ao meio ambiente, algo que pode ser considerado como uma tentativa de mudar

a imagem/controlar os danos ocasionados pelos rompimentos de barragem de Brumadinho e

Mariana. No que tange ao aspecto Social, o destaque é para Ambev e Petrobras, enquanto as

outras empresas se mantêm pareadas. Visão e Estratégia é a área mais equilibrada entre as

empresas, com destaque para Petrobras e Vale.

Em Governança e Gestão, o Banco do Brasil e a Petrobras se destacam em relação às

outras. Novamente, podemos inferir que esse aspecto também faz parte de uma estratégia da

empresa para conter danos e alterar sentidos após anos de escândalos políticos de corrupção

ligados a empresas públicas. Dessa forma, a empresa opta por salientar seus esforços atuais de

Governança. Por fim, em Visão e Estratégia destaque também para Vale e Petrobras.
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Quando analisamos o gráfico não por dimensão, mas por tema, percebemos que os

bancos são os que mais pontuam em relação a Questões Relativas ao Consumidor, enquanto a

Vale vai para última posição (não existe uma preocupação com o consumidor final, uma vez

que a Vale vende para grandes indústrias no mundo), enquanto as páginas dos bancos são

totalmente para clientes B2C, o que faz eles terem um cuidado maior.

Em Visão e Estratégia, temos as maiores notas da Vale e Petrobras em relação às

outras empresas. Em Práticas de Operação, apenas a Petrobras se destaca positivamente. Em

Meio Ambiente, foi possível observar Vale e Petrobras à frente, com 51 e 24 pontos, vindo em

terceiro lugar a Ambev com 11. Isso mostra o quão a Vale, mais uma vez, se destaca na área

ambiental.

Em Governança Organizacional, o cenário não muda muito da ordem geral, apenas

com o Banco do Brasil subindo para a terceira posição. Em Envolvimento com a Comunidade

e Direitos Humanos, Vale e Petrobras se encontram à frente, sendo que no segundo tema, a

petrolífera dispara em pontos. A XP Inc., entre as dez, demonstrou fraqueza sempre, sendo a

empresa pior classificada em quase todos os temas. Enquanto isso, a Vale, apesar do quinto

lugar geral, se destaca muito em algumas áreas. Ou seja, quando a Vale decide falar de um

tema, ele recebe muito destaque.

GRÁFICO 3 - Contagem de recorrência das notas por empresa
Nota: Elaborado pelos autores (2021)
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O GRAF. 3 mostra os dados em relação ao número de notas 0, 1 e 2 recebidas por

cada empresa. As empresas que mais receberam 0 foram a XP Inc, o BTG Pactual e o Banco

Santander, enquanto Petrobras, Ambev e Vale, assim como o Banco do Brasil, que se

destacou nesse quesito, foram as que menos receberam essa nota. O Banco do Brasil

apresenta um site com muitas informações, ainda que ele não seja tão profundo ou destaque

tanto os temas como os outros - ou seja, uma estratégia mais “genérica” que pode ser pensada

como concebida para aparecer com destaque em rankings de sustentabilidade que consideram

apenas menções. Isso fica ainda mais claro quando vemos as três empresas que mais

receberam nota 1: Banco do Brasil, Santander e Bradesco.

Os três bancos dispõem de muitas informações em seus sites, mas nem sempre de fácil

acesso ou em destaque. Por fim, os que mais têm notas 2 são Ambev, Petrobras e Vale, sendo

essas também as três empresas que mais têm conteúdo em destaque. Mais uma vez, é

importante ressaltar que a Vale e a Petrobras destacam elementos coerentes com uma

estratégia de contenção de danos perante acontecimentos recentes. A Petrobras tem o mesmo

número de notas 2 e 1, o que denota um equilíbrio de informações, distribuídos mais

igualmente, enquanto a XP Inc, apesar da falta geral de informações, também tem número

aproximado entre 2 e 1.

GRÁFICO 4 - Pontuação total das páginas por empresa
Nota: Elaborado pelos autores (2021)
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O GRAF. 4 mostra como as páginas de cada empresa foram pontuadas. A Petrobras

tem um destaque maior na página de ESG (RI) e menor na página de Sobre, ainda que esteja

maior que a média. A Ambev se encontra com três páginas pareadas (Sustentabilidade, Home

e Sobre) e o destaque negativo está na ESG (RI). O Itaú tem a melhor página ESG (RI) e a

pior é Home (tendência dos bancos é ter uma página Home pouco pontuada, com poucas

informações ligadas à sustentabilidade, porém com mais informações focadas no cliente). A

página do Banco do Brasil destaca a Sustentabilidade, e vale ressaltar que o Banco do Brasil é

considerado uma das “Top 100” empresas do mundo em sustentabilidade, segundo o Knights.

A Vale, por sua vez, tem uma excelente página ESG (RI) e uma Home também muito

completa. As últimas cinco empresas não possuem página de ESG (RI) e Sobre também é

fraco ou inexistente. O destaque do Bradesco é a página de RI, enquanto as três últimas

apostam mais na Sustentabilidade.

Isolando cada uma das páginas temos que Sustentabilidade é melhor na Ambev e

depois nas empresas do segmento financeiro. Em RI, temos Ambev e Bradesco como as

melhores. Em Home temos Ambev, Petrobras e Vale. ESG (RI), temos Vale, Petrobras e Itaú.

Neste quesito, vale a pena destacar que o Banco do Brasil sobe muitas posições, se tornando a

quarta colocada. Observa-se que a Petrobras não é a melhor colocada em nenhuma área, mas

muito boa em todas, mostrando equilíbrio entre elas.

GRÁFICO 5 - Pontuação total e valor de mercado por empresa
Nota: Elaborado pelos autores (2021)
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O GRAF. 5 demonstra que à medida em que as notas aumentam, o valor de mercado

também aumenta, com exceção do Banco do Brasil, que possui nota maior que o seu valor de

Mercado (proporcional à média), e da Vale, que possui um valor de mercado muito acentuado

- na medida em que é a empresa com maior valor de mercado do Brasil - com uma nota que

não condiz com todo esse valor (é importante destacar que a empresa praticamente dobrou de

valor de mercado no último ano, na esteira de um ciclo de valorização das commodities e do

seu aumento de preços no mercado chines ). Entretanto é possível inferir que, em sua grande34

maioria, as notas estão bastante ligadas com o valor de mercado das empresas.

GRÁFICO 6 -  Valor de mercado por pontuação total e subtema
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 6 mostra a tendência das empresas de maior valor de mercado terem

também as maiores notas, com a Vale se destacando com uma nota não tão boa dado o seu

valor de mercado. O tamanho do círculo no dashboard é maior ou menor pela seleção de

subtema, mas aqui neste gráfico, foi retratada a pontuação total.

34 Disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/28/vale-ganha-r-116-bilhoes-em-valor-de-mercado-no-ano-e-
amplia-lideranca-em-lista-de-empresas-mais-valiosas.ghtm>. Acesso em: 12 ago. 2021.
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GRÁFICO 7 -  Subtemas por empresa
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

Dentre os sites analisados, a página da Petrobras foi a que teve a maior pontuação no

somatório das empresas, com uma diferença pequena para a Ambev, porém as duas distantes

das outras páginas, que tiveram uma diferença menos acentuada entre si à medida em que

decrescem.

A página da XP Inc. foi a que obteve a menor pontuação geral. Isso se deve ao fato de

que a empresa não possui duas das cinco páginas analisadas, Sobre e ESG (RI).

Os subtemas que tiveram as maiores pontuações em cada uma das Empresas foram:

a) Petrobras: Visão e Estratégia (9), Prestação de Contas (8), Envolvimento Político

Responsável (8);

b) Ambev: Sistema de Gestão (8), Prestação de Contas (7), Gestão de Impacto na

Comunidade (6);

c) Itaú: Prestação de Contas (9), Visão e Estratégia (8), Sistema de Gestão (8);

d) Banco do Brasil: Prestação de Contas (9), Governança e Conduta (8),

Envolvimento Político Responsável (8);

e) Vale: Prestação de Contas (9), Visão e Estratégia (8), Gestão e Monitoramento dos

Impactos sobre os Serviços Ecossistêmicos e a Biodiversidade(8);

f) WEG: Visão e Estratégia (8), Prestação de Contas (7), Governança e Conduta (7);
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g) Banco Bradesco: Prestação de Contas (6), Gestão de Impacto na Comunidade e

Desenvolvimento (6), Relações de Trabalho (5);

h) BTG Pactual: Visão e Estratégia (8), Governança e Conduta (6) Prestação de

Contas (6);

i) Banco Santander Brasil: Prestação de Contas (5), Respeito ao Direito do

Consumidor (4), Gestão de Impacto na Comunidade e Desenvolvimento (4);

j) XP Inc: Prestação de Contas (6), Visão e Estratégia (6), Governança e Conduta

(4).

Através desta relação podemos perceber que cinco subtemas se revezam dentre os

subtemas com maior destaque nas dez empresas, se destacando em mais de uma delas. Eles

são: Prestação de Contas, Visão e Estratégia, Governança e Conduta, Sistema de Gestão.

Analisando-se por subtema, pode-se enxergar em quais empresas cada um deles possui

as maiores pontuações. Ou seja, em qual empresa seria mais provável de se encontrar

informações acerca de cada um dos subtemas:

a) Ações afirmativas: Petrobras (6);

b) Gestão de Impacto na Comunidade: Itaú (7);

c) Gestão e Monitoramento dos Impactos sobre os Serviços Ecossistêmicos e a

Biodiversidade: Vale (8);

d) Governança e Conduta: Banco do Brasil (8);

e) Mudanças Climáticas: Vale (6);

f) Práticas Anticorrupção: Banco do Brasil, WEG, Itaú, Petrobras e Ambev (5);

g) Práticas Concorrenciais: somente Ambev (3), Banco do Brasil (1) e Petrobras (1)

têm nota neste subtema, enquanto as outras páginas possuem nota zero;

h) Desenvolvimento Humano, Benefícios e Treinamento: Itaú e Petrobras (4);

i) Envolvimento Político Responsável: Banco do Brasil e Petrobras (8);

j) Impactos do Consumo: Ambev (4);

k) Consumo Consciente: XP Inc., WEG e Banco Bradesco (3);

l) Prestação de Contas: Banco do Brasil, Itaú e Vale (9), com destaque para a

Petrobras (8);

m) Saúde e Segurança no Trabalho: Ambev e Vale (3);

n) Respeito ao Direito do Consumidor: Banco Santander (4);
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o) Visão e Estratégia: Petrobras e Vale (9), Itaú, BTG Pactual e WEG (8), porém, a

maioria das páginas têm notas relativamente altas neste subtema, indicando grande

relevância;

p) Situações de Risco para DH: Petrobras (7);

q) Sistema de Gestão: Itaú e Ambev (8);

r) Relações de Trabalho: Banco do Brasil, Ambev, Itaú, Petrobras, Banco Bradesco

(5), mas muitas empresas tiveram notas similares.

5.2 Categorias

O objetivo do dashboard de categorias é mostrar como as dimensões, temas e

subtemas atuam de forma geral, somando os dados individuais de todas as empresas.

GRÁFICO 8 -  Somatório da pontuação das empresas em relação à nota máxima possível por dimensão
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

Multiplicando-se o número de subtemas totais analisados (18) pelo número de páginas

analisadas (5) e pela nota máxima possível em relação ao destaque que determinado conteúdo

ocupa no site de uma empresa (2), obtém-se a nota máxima possível para cada uma das

dimensões, sendo Ambiental igual a 300, Social igual a 800, Governança igual a 800 e Visão

e Estratégia igual a 100. A soma da maior nota possível das 4 dimensões é igual a 1800, como

representado no gráfico Total ASGE.

Estes gráficos com estilo de “velocímetro” mostram qual a posição do somatório das

notas das empresas em relação à nota total possível em cada uma das categorias. A partir
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deles, é possível entender que Visão e Estratégia possui a maior porcentagem em relação à

nota máxima possível, seguida por Governança. Percebe-se também que a dimensão Social é

a que possui a menor porcentagem.

É muito difícil - ou quase impossível - que uma empresa tenha nota total em qualquer

uma das categorias, pois isso significaria que ela possui todos os subtemas de determinada

dimensão em posição de destaque em todas as cin páginas analisadas. Porém, estes gráficos

têm o objetivo de fazer uma comparação da pontuação das dimensões em relação às suas

porcentagens, uma vez que, como o valor da nota máxima possível varia muito entre as

dimensões, a comparação do valor absoluto de cada categoria não consideraria esta diferença

de parâmetros.

GRÁFICO 9 -  Pontuação das empresas em relação aos temas
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 9 demonstra, analisando-se as maiores áreas e as cores mais escuras, que os

temas mais relevantes para as empresas são: Governança Organizacional, com 128 pontos, e

Práticas de Operação e Gestão, com 121 pontos. Ambos estão dentro da dimensão de

Governança e Gestão. Na dimensão Social, o tema Práticas de Trabalho possui a maior

relevância, com 77 pontos, enquanto que o tema menos relevante para as empresas, em geral,

é Questões Relativas ao Consumidor, com 35 pontos.

Dissertação TCC Versão Final (0960000)         SEI 23072.244776/2021-24 / pg. 74



65

GRÁFICO 10 - Porcentagem do somatório de notas por subtema
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

Em se falando de subtemas, Prestação de Contas (12%) ocupa a maior parcela no

somatório da nota total das empresas, seguido por Visão e Estratégia (11,2%) e Governança e

Conduta (9,4%), indicando que as questões relativas à gestão dos negócios são extremamente

importantes para as empresas na construção de seus posicionamentos, possivelmente, porque

estes são fatores que contribuem para uma relação de confiança entre a empresa, o mercado

financeiro e a sociedade (GRAF. 10).

Em contrapartida, as Práticas Concorrenciais (0,8%), seguida por Impactos de

Consumo (1,5%) e Segurança do Trabalho (2,2%) são os subtemas de menor relevância para

as empresas.

GRÁFICO 11 -  Pontuação Total de Dimensões por Página
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Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 11 mostra que a página com a maior pontuação relacionada à Governança e

Gestão está nas páginas de Relações com Investidores (70), seguida pela página de

Sustentabilidade (57); enquanto que a página com menor pontuação nesta dimensão é a de

ESG (29).

Em se falando da dimensão Social, as páginas com maior pontuação são a de

Sustentabilidade (70) e a Home (57). A página com menor pontuação nesta dimensão é a de

Relações com Investidores (27).

Assim como em Governança e Gestão, a página com a maior pontuação em relação à

Visão e Estratégia é a página de Relações com Investidores (18), seguida de perto pelas

páginas de Sustentabilidade (16) e Sobre (15). A página de ESG possui a menor pontuação

(8) em relação a esta dimensão.

Por fim, quando se trata da dimensão Ambiental, a página de Sustentabilidade

concentra a maior pontuação (28), seguida pela página ESG (16). A página de Relações com

Investidores possui uma pontuação igual a 1.

A partir deste gráfico, pode-se constatar que a localização e a forma como as

informações sobre as diversas categorias aparecem segue uma lógica estratégica, de acordo

com o tipo de informação que se espera encontrar em cada página.

GRÁFICO 12 -  Contagem de recorrência de notas por dimensões
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

Dissertação TCC Versão Final (0960000)         SEI 23072.244776/2021-24 / pg. 76



67

O GRAF. 12 nos mostra que em todas as empresas analisadas, a dimensão Social é a

que possui o maior número de notas igual a 0 (232). Tal realidade indica que existem muitos

subtemas dentro desta dimensão que não possuem relevância para as empresas, pois sequer

são mencionados em suas páginas.

As dimensões Social e de Governança e Gestão possuem um alto número de subtemas

com nota igual a 1 (114 e 99, respectivamente). Isso indica que existem muitas informações

relativas a elas nos sites das empresas; porém, não necessariamente em posições de destaque.

Proporcionalmente, os maiores números de subtemas com notas igual a 2 são

Governança e Gestão, com 75, e Visão e Estratégia, com 29 - nesta última, o número de notas

2 é mais de três vezes igual ao número de notas 1, igual a 9. Essa informação corrobora com

os gráficos anteriores, que evidenciam a ênfase e a relevância dados a essas duas dimensões

pelas empresas, enquanto as dimensões Social e Ambiental são as de menor relevância.

5.3 Páginas

GRÁFICO 13 -  Somatório da pontuação das empresas por página
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

Com o GRAF. 13 conseguimos analisar as diferentes páginas, onde as empresas mais

pontuaram. Sustentabilidade é, disparadamente, a melhor pontuada, ficando a Home em
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segundo lugar - mesmo que os sites de bancos tenham notas baixas nesse quesito - e ESG (RI)

se apresenta como a pior.

Quando observadas as notas atribuídas, 1 é a segunda nota que mais aparece em

Sobre. Ou seja, é uma página em que as empresas não priorizam informação de qualidade e

colocam poucas coisas em destaque. Ao analisarmos as páginas que mais possuem nota 2,

Sustentabilidade se mantém em primeiro lugar e Relações com Investidores aparece em

segundo lugar, passando a Home. Ou seja, essas informações ficam muito mais destacadas

nesse tipo de página.

GRÁFICO 14 -  Porcentagem do somatório de notas das empresas por página
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 14 mostra a porcentagem de cada uma das páginas em relação ao somatório

das notas das empresas, às quais aproximadamente um terço delas se encontram nas páginas

Sustentabilidade.
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GRÁFICO 15 -  Pontuação total das dimensões por página
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 15 demonstra como as dimensões são mais destacadas em cada uma das

cinco páginas. Em Sustentabilidade o maior destaque é na dimensão Social. É também a

página com maior pontuação em Ambiental e tem nota baixa em Visão e Estratégia. Em

Home, existe a maior nota de destaque para Social, um nota boa para Governança e Gestão e

as duas últimas áreas com notas bem baixas. ESG (RI) tem destaque de nota para Social,

seguido de Governança e é a que mais tem destaque para a dimensão Ambiental depois da

página Sustentabilidade. Em Relações com Investidores, Governança se destaca muito (maior

pontuação da dimensão entre as páginas) e Visão e Estratégia também possui a maior

pontuação dentre as cinco páginas. Porém, observamos que quase inexiste destaque para a

dimensão Ambiental e é a que possui menor nota em Social. Em Sobre, o destaque fica para

Governança e a menor nota é para a dimensão Ambiental.

Dissertação TCC Versão Final (0960000)         SEI 23072.244776/2021-24 / pg. 79



70

GRÁFICO 16 - Pontuação total das empresas por página
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 16 mostra as notas das empresas por página. É possível observar que existe

uma página de Sustentabilidade em todos os sites das empresas e é um dos mais uniformes

quando equiparamos as notas, com destaque para as maiores - Ambev, Bradesco e Banco do

Brasil. O destaque negativo aqui é a Vale, que possui uma nota que destoa completamente das

notas das outras empresas. Ao que parece, a Vale considera mais importante deixar seus

conteúdos sobre esse tema na página ESG (RI), cuja pontuação mais que dobra em relação à

página Sustentabilidade. Em Home, temos as maiores notas para Ambev, Petrobras e Vale. Os

bancos têm, aqui, notas muito baixas (com exceção do BTG Pactual). Isso se deve,

provavelmente, pelo fato das páginas iniciais dos bancos serem mais voltadas para venda de

produtos ou contas dos clientes, do que para emitir discursos ligados às temáticas de ESG. Em

RI, o Bradesco destaca-se positivamente em relação às outras empresas, e podemos especular

que o banco se preocupa mais com a possibilidade de que aqueles que investem em suas

ações absorvam um discurso voltado para ESG, ainda que o banco não tenha uma página

exclusiva de ESG (RI). O segundo lugar fica com a Ambev e, em terceiro, empatam

Petrobras, Itaú e Banco do Brasil. Na página Sobre, a Ambev é quem se destaca de todas as

outras, com segundo lugar para WEG e terceiro para o Itaú. A XP Inc. não tem uma página

Sobre. Por fim, apenas cinco empresas possuem página ESG dentro de Relações com

Investidor, por ordem das melhores notas: Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil e Ambev.

Fora o Banco do Brasil, essas também são as empresas com o maior valor de mercado.
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GRÁFICO 17 -  Contagem da recorrência de notas por página
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

O GRAF. 17 mostra o número de vezes em que cada uma das notas foi atribuída, por

páginas dos sites. O menor número de notas 0 é em Sustentabilidade e o maior número é em

ESG (RI), o que pode ser explicado pelo fato de muitas empresas não terem a página de ESG

(RI), falando muito desse subtema na página de Sustentabilidade. O maior número de notas 1

e 2 é em Sustentabilidade, entretanto, em Sobre percebemos um número de notas 1

equiparado. Isso demonstra que em Sobre há muito conteúdo, mas nenhum muito destacado.

Em Sustentabilidade, o número de notas 1 e 2 chega a ficar próximo, ou seja, é uma página

em que é possível se aprofundar em poucos cliques, mas os conteúdos estão disponíveis aos

se rolar a página para baixo
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GRÁFICO 18 - Subtemas por página
Nota: Elaborado pelos autores (2021)

Dentre as páginas analisadas, a página Sustentabilidade foi a que teve a maior

pontuação no somatório das empresas, com uma diferença considerável das outras quatro

páginas, que tiveram uma diferença menos acentuada entre elas.

A página de ESG foi a que obteve a menor pontuação geral. Isso se deve ao fato de

que seis das dez empresas analisadas não contavam com esta página em seus sites (Ambev,

Bradesco, BTG Pactual, Santander, WEG e XP Inc.).

Os subtemas que tiveram as maiores pontuações em cada uma das páginas foram:

a) Sustentabilidade: Prestação de Contas (18), Gestão de Impacto na Comunidade e

Desenvolvimento (17), Visão e Estratégia (16);

b) Home: Prestação de Contas (16), Gestão de Impacto na Comunidade e

Desenvolvimento (11), Governança e Conduta (11);

c) Relações com Investidores: Prestação de Contas (20), Governança e Conduta (18),

Visão e Estratégia (18);

d) Sobre: Visão e Estratégia (15), Prestação de Contas (10), Governança e Conduta

(9);
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e) ESG: Prestação de Contas (8), Visão e Estratégia (8), Gestão de Impacto na

Comunidade e Desenvolvimento (8).

Através desta relação podemos perceber que quatro subtemas se revezam dentre os

subtemas com maior destaque nas cinco páginas, se destacando em mais de uma delas. Eles

são: Visão e Estratégia; Gestão de Impacto na Comunidade e Desenvolvimento, Prestação de

Contas; e Governança e Conduta.

Analisando-se subtema por subtema, podemos enxergar em quais páginas cada um

deles possui as maiores pontuações, ou seja, em quais páginas seria mais provável de serem

encontradas informações acerca de cada um dos subtemas:

a) Ações afirmativas: Sustentabilidade (13);

b) Gestão de Impacto na Comunidade: Sustentabilidade (17);

c) Gestão e Monitoramento dos Impactos sobre os Serviços Ecossistêmicos e a

Biodiversidade: Sustentabilidade (15);

d) Governança e Conduta: Relações com Investidores (18);

e) Mudanças Climáticas: Sustentabilidade (11);

f) Práticas Anticorrupção: Relações com Investidores (9), seguida com notas

próximas por Home (7) e Sobre (7);

g) Práticas Concorrenciais: Relações com Investidores (3), enquanto as outras

páginas possuem nota zero para este subtema;

h) Desenvolvimento Humano, Benefícios e Treinamento: Home (8), seguida por ESG

(6) e Sobre (6);

i) Envolvimento Político Responsável: Sustentabilidade (10), seguida por Relações

com Investidores (8) e Sobre (8);

j) Impactos do Consumo: notas baixas em todas as páginas, que variam entre 3 e 2;

k) Consumo Consciente: Sustentabilidade (9), seguida por Home (7);

l) Prestação de Contas: Relações com Investidores (20), Sustentabilidade (18), Home

(16), Sobre (10), ESG (8), sendo que a maioria das páginas têm notas

relativamente altas neste subtema, indicando grande relevância do mesmo;

m) Saúde e Segurança no Trabalho: ESG (5), seguida por Sobre (4);

n) Respeito ao Direito do Consumidor Home (7);
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o) Visão e Estratégia: Relações com Investidores (18), Sustentabilidade (16), Sobre

(15), Home (10), ESG (8), sendo que a maioria das páginas têm notas

relativamente altas neste subtema, indicando grande relevância do mesmo;

p) Situações de Risco para DH: Sustentabilidade (14), com uma grande diferença de

pontuação em relação às outras páginas, que cujas notas variaram entre 5 e 6;

q) Sistema de Gestão: Relações com Investidores (12), seguida por Sustentabilidade

(11) e Home (10);

r) Relações de Trabalho: Sustentabilidade (10), seguida por Home (9), Sobre (8) e

ESG (8).
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6 Considerações finais

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma reflexão acerca da

construção da imagem e discurso corporativos de sustentabilidade das dez empresas com

maior valor de mercado do Brasil a partir do estudo da comunicação institucional presente em

seus respectivos sites.

Pensando em uma lógica de dados, a construção do dashboard permitiu uma melhor

visualização dos dados coletados, pois, além de mostrar as informações de diferentes

maneiras gráficas, também possibilitou a utilização de filtros que facilitam o cruzamento das

informações. Com isso, foram criadas inúmeras possibilidades de análise. É provável,

inclusive, que outras pessoas além de nós - os autores - olhem para esse dashboard e, por

meio da manipulação dos filtros e dados, possam perceber outras correlações que não estejam

presentes na análise dos resultados deste trabalho. Na verdade, esperamos que sim.

Apesar da interatividade do nosso dashboard, os dados coletados para a sua

construção são estáticos. Ou seja, elas não se atualizam automaticamente com a atualização

dos sites das empresas, pois a avaliação dos sites para a construção dos bancos foi feita de

modo manual por nós. A construção de dashboards que mostram informações acerca da

comunicação de sustentabilidade das empresas com dados automatizados seria uma

possibilidade mais complexa a ser desenvolvida e que poderia ser trabalhada em projetos

futuros.

Outros possíveis encaminhamentos futuros seriam a realização de uma análise mais

aprofundada dos relatórios de sustentabilidade, relacionada às tentativas de construção de

sentido, aos termos utilizados, temas abordados etc.; assim como uma análise sob a

perspectiva de outros indicadores para comparar resultados obtidos com a utilização dos

Indicadores Ethos.

Em relação aos resultados obtidos no presente trabalho, pudemos perceber que as

empresas possuem uma grande preocupação em comunicar fatos que alimentem a confiança

dos públicos na sua gestão, através da promoção de informações que atestem a qualidade e

transparência de sua governança, bem como informações que mostrem as estratégias para

atuação sustentável em seu próprio negócio. Considerando o somatório das empresas, a maior
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pontuação relacionada à Governança e Gestão está nas páginas de Relações com Investidores,

assim como a dimensão de Visão e Estratégia, o que mostra a importância estratégica da

página de RI e das comunicações que lá se encontram.

A dimensão Social possui a menor nota percentual em relação à nota máxima possível

de ser alcançada e também é a dimensão que possui o maior número de notas igual a zero.

Apesar disso, Social é a dimensão com a segunda maior pontuação geral - sendo Governança

e Gestão a primeira - mostrando que o tema também é muito relevante para as empresas. A

baixa nota percentual e o alto número de notas iguais a zero se dá pela vasta gama de

subtemas desta dimensão (oito), fazendo com que seja mais difícil mencionar todos eles nos

sites, mas, ao mesmo tempo, mostrando que os subtemas da dimensão que as empresas

decidem mostrar têm posições de destaque.

Além das considerações acerca das categorias, é interessante observar a realidade na

qual cada uma das empresas está inserida e como isso influencia diretamente na sua

comunicação institucional. Devido à crescente demanda para que as empresas tenham

responsabilidade social para além do seu discurso, materializando tal ideia também em suas

práticas, os significados que uma empresa tenta construir para si através da sua

autoapresentação fazem com que a comunicação institucional atue como um tipo de

comunicação mercadológica, uma vez que a identidade comunicada atua para amenizar os

efeitos de possíveis críticas aos impactos socioambientais gerados pelas empresas e por suas

“fraturas do passado”.

Um exemplo disso seria a Vale. Ao se avaliar a nota total considerando todas as

dimensões, a Vale ocupa o quinto lugar dentre as empresas; porém, ela é a empresa com a

maior nota na dimensão ambiental, ao passo que também é a responsável pela tragédia de

Brumadinho, considerado o maior desastre socioambiental do país. Também podemos pensar

na Petrobras, a empresa envolvida nos escândalos de corrupção do Petrolão e que possui a

maior nota em Governança e Gestão, junto com o Banco do Brasil.

Ao analisarmos a influência da comunicação da sustentabilidade com o valor de

mercado das empresas, pudemos perceber que, com a exceção de três empresas - Vale, com

um valor de mercado mais alto e Banco do Brasil e WEG com um valor de mercado mais

baixo, todas as outras mantêm uma relação de proporcionalidade entre estas duas grandezas.

Ou seja, o valor de mercado aumenta à medida em que a nota total das empresas (somatório

da nota das quatro dimensões) aumenta.
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Essa informação, junto ao fato de que a página de Sustentabilidade é a que possui a

maior pontuação no somatório das empresas dentre as cinco páginas analisadas, corrobora

com a hipótese de que a construção de uma eficiente imagem e discurso de sustentabilidade

realmente pode ser considerada como uma vantagem competitiva no mercado atual.

Considerando-se que o valor de mercado é uma métrica diretamente proporcional ao

valor das ações de uma empresa, essa constatação também reforça a ideia de que melhores

resultados do time de relações com investidores, o que cada dia mais inclui uma robusta

comunicação em termos de ESG e sustentabilidade - como já discutido posteriormente -

também influenciam positivamente no valor de mercado das empresas.

O desenvolvimento deste trabalho serviu como uma confirmação da nossa hipótese de

que o papel do profissional de Relações Públicas é relevante para o crescimento

mercadológico e financeiro de empresas, trazendo retornos na forma de investimentos, vendas

ou até mesmo como capital social, especialmente no que tange à construção e manutenção de

uma imagem estratégica. Quando um profissional de RP, com os conhecimentos específicos

necessários acerca de sustentabilidade e mercado financeiro, atua na área de Relações com

Investidores ou junto a ela, na área de comunicação corporativa, o retorno de capital para as

empresas pode ser potencializado.

Justamente pelo poder da influência da comunicação para sustentabilidade é que

precisamos ter um olhar ainda mais atento e crítico à imagem comunicada das empresas e à

disputa de sentidos que elas buscam dominar com a sua “versão” da história ao optar por

determinado tipo de discurso.

Os rankings de sustentabilidade têm critérios divulgados publicamente e os relatórios

de sustentabilidade que demonstram esses critérios são elaborados pelas próprias empresas ou

por empresas de consultoria especializadas na divulgação deste tipo de informação. Essa

lógica pode acabar fazendo com que as empresas invistam em ações que trarão uma “vitrine”

melhor para o seu discurso de sustentabilidade, enquanto mascaram outras questões que não

tenham tanta visibilidade nesta lógica dos rankings, mas que sejam igualmente impactante -

ou até mesmo mais importantes - em relação ao aspecto socioambiental gerado pelas suas

atividades.

Hoje, sabemos que já não basta que as empresas apresentem lucro a qualquer custo,

pois crises de imagem também podem trazer muitos prejuízos financeiros. As tecnologias

atuais possibilitam que o público tenha acesso a outras fontes de informação para além das
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oficiais das empresas, o que, por conseguinte, também permite uma maior vigilância civil.

Desta forma, buscar informações para além das fornecidas pelas próprias organizações se faz

essencial para que não sejamos enganados pelo greenwashing - recurso utilizado por algumas

empresas para mascarar de sustentável suas ações e enganar - e possamos utilizar o nosso

poder enquanto consumidores para apoiar empresas que realmente estejam alinhadas ao que

acreditamos.
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Apêndices

Apêndice 1: Planilha de dados

A planilha de dados utilizada está disponível no link abaixo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVInorKtqGkOTwSAuB-z7bR6Ng4WateiU

KMJC33vXME/edit?usp=sharing

Apêndice 2: Site

O site desenvolvido está disponível no link abaixo:

https://dashboardesg.wixsite.com/rpufmg

Apêndice 3: Dashboard

O dashboard desenvolvido está disponível no link abaixo:

https://datastudio.google.com/reporting/b241f5d7-672e-4337-afe6-1f1ee83adae6
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