4º

Pesquisas em Sustentabilidade:
IBOPE Inteligência e Fundação
Brasileira para o Desenvolvimento
Sustentável (FBDS)

PESQUISAS EM SUSTENTABILIDADE
CAROS (AS) LEITORES (AS),

Lançar luz sobre como vem sendo tratado o tema sustentabilidade empresarial
no país, promover a reflexão e estimular o debate a partir dos dados coletados.
Esses são os objetivos que estão por traz de duas pesquisas recentemente
divulgadas e apresentadas durante o 4º Café com Sustentabilidade, que
aconteceu no dia 27 de setembro de 2007, no Auditório da Febraban,
em São Paulo.
Apesar de compartilharem dos mesmos propósitos, os levantamentos foram
feitos a partir de amostras diferentes. A pesquisa realizada pelo IBOPE
Inteligência – Sustentabilidade – Hoje ou manhã? – ouviu executivos de
empresas de diversos ramos de atuação e também o cidadão comum.
Já os resultados da pesquisa Sustentabilidade Corporativa no Setor Financeiro,
desenvolvida pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
(FBDS), dizem respeito, como o próprio nome indica, exclusivamente a bancos,
dando enfoque à agenda de sustentabilidade para o setor.

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos - deu início em junho de 2007
a uma série de cafés da manhã com o objetivo de discutir temas relacionados
à sustentabilidade que afetam o dia-a-dia dos bancos e seus stakeholders.
São convidados para os eventos representantes dos bancos associados, de
organizações sociais e governamentais, federações e formadores de opinião.
Com essa iniciativa – denominada Café com Sustentabilidade – espera
promover a reflexão crítica e qualificada sobre esse conceito, contribuindo
para a convergência de objetivos dentro do setor.
O material que você está recebendo agora é a sistematização do debate
realizado no 4º Café e tem o papel de disseminar e multiplicar conhecimentos
e experiências relatadas durante esse encontro.
Boa leitura!

Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade - FEBRABAN

Conheça a seguir os dados mais relevantes das duas pesquisas.

“Sustentabilidade - Hoje ou amanhã?”
Paula Sória - diretora de atendimento e planejamento do IBOPE Inteligência.

Definição de conceitos

O estudo ouviu a opinião de 537 executivos, representando 381 grandes
empresas nacionais de diferentes ramos de atuação, sobre temas relacionados
à sustentabilidade. O levantamento também pesquisou qual é a percepção da
população sobre o assunto. Para isso, entrevistou mil pessoas, entre homens
e mulheres, com idade acima de 16 anos, em todo o Brasil, das classes A, B e C.
“Não pretendemos ser conclusivos ou trazer novas respostas, o que queremos
é contribuir para uma reflexão no país e nas organizações”, diz Paula. A seguir,
trechos de sua apresentação durante o 4º Café.
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“Quando falamos em negócios sustentáveis estamos incluindo toda a cadeia
que permeia uma empresa, tais como áreas ligadas à inovação, tecnologia,
produtos, logística, distribuição, recursos humanos, conhecimento etc.
Tudo isso gerando uma capacidade de continuidade no longo prazo e um
comprometimento com valores éticos. Evidentemente, tendo a boa gestão
corporativa e a responsabilidade socioambiental como pilares fundamentais.”
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Para os cidadãos

Conceituações diferentes

Desenvolvimento de produtos (33%)

“Praticamente, 80% dos executivos já ouviram falar em sustentabilidade
empresarial e metade dos cidadãos declarou que conhece o assunto.
Mas o conceito não é o mesmo para os dois grupos. Ou melhor, eles dão pesos
diferentes ao que seriam os pilares da sustentabilidade empresarial. Para os
executivos, o conceito está associado, primeiramente, a responsabilidade social
e a preservação do meio ambiente, mas também a uma boa gestão e a um bom
aproveitamento dos recursos humanos. Enfim, possuem uma visão mais ampla
do tema. Já o cidadão pensa diretamente em desenvolvimento de produto,
qualidade, na solidez da empresa, no respeito e na confiança que a empresa
deposita em seus consumidores. Somente num segundo momento, menciona
a responsabilidade com relação ao meio ambiente e a questão social.”

Respeito e confiança (22%)

Solidez (23%)
Proporcionar capacitação profissional (19%)
Respeito ao meio ambiente (23%)
Investimentos sociais (13%)

Valor estratégico
“Quando perguntamos aos executivos se o conceito de sustentabilidade está
devidamente integrado, incorporado à organização, levamos um susto com as
respostas: 1/3 deles afirmou que a sustentabilidade em suas empresas é tratada
como algo estratégico. Nós sabemos que isso não corresponde à realidade
brasileira. Sabemos que empresas têm se destacado quanto à sustentabilidade,
porém esse grupo não chega a 1/3 do total.”

Sustentabilidade empresarial é...
Para os executivos
Ter responsabilidade social (59%)

O conceito de sustentabilidade empresarial já está devidamente incorporado
à organização onde atua?

Preservar o meio ambiente (58%)
Boa gestão (45%)
Gerenciar bem seus recursos humanos (42%)

• Inexistente 11%

Pesquisa e desenvolvimento (35%)

• Informal 23%

Ter ética (25%)

• Pontual 30%

Respeitar clientes (13%)

• Estratégico 33%
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Grande desafio

PREVISÃO DE INVESTIMENTOs

“O conceito de sustentabilidade precisa ser encarado como um fator
estratégico. Ou seja, a empresa precisa ter a percepção de que está inserida
e integrada a um ecossistema e sua atuação tem impacto direto na sociedade,
no meio ambiente e nos negócios. Falta a percepção de que tudo é integrado
e que somos responsáveis. A maioria das empresas tem um caminho longo
a percorrer e entre os cidadãos o caminho é ainda mais árduo.”

“A responsabilidade ambiental ganhou maior projeção nos últimos anos
mas é considerada de fato só por ¼ das organizações. Em termos de
planejamento, temos metade da empresas dizendo que o orçamento
destinado à responsabilidade ambiental deve aumentar muito nos próximos
anos. Mas quando a gente pergunta onde as organizações pretendem investir,
a resposta é diferente, a preservação ambiental deixa de ser prioridade.”

Motivação

O orçamento destinado pela sua empresa à responsabilidade social irá
aumentar nos próximos anos?

“Quando perguntamos aos executivos por que as empresas nas quais atuam
desenvolvem ações socioambientais, 31% colocaram que é porque esse tipo
de iniciativa agrega valor à imagem da organização, e apenas 18% afirmaram
que isso faz parte da missão da empresa. Vemos que o estratégico está
distante, não faz parte do coração, da motivação, não faz parte daquilo que
poderíamos chamar de ‘DNA’ das empresas. Os cidadãos pensam da mesma
forma: 46% acreditam que as marcas que fazem alguma coisa pela sociedade
ou pelo meio ambiente o fazem somente como ação de marketing.”
O que motiva sua empresa a adotar ações de sustentabilidade?
Agrega valor à imagem da empresa (31%)
Faz parte da missão da empresa (18%)
Consciência de que precisa fazer algo pela sociedade (13%)
Isenções tributárias (9%)
Autopromoção (8%)
Sente-se socialmente cobrada (7%)

37% aumentar muito
49% aumentar um pouco
12% permanecer estável
2% diminuir

O orçamento destinado pela sua empresa à responsabilidade
ambiental irá aumentar nos próximos anos?
53% aumentar muito
38% aumentar um pouco
7% permanecer estável
1% diminuir

Em quais áreas a empresa irá investir nos próximos anos?
Atualização tecnológica / modernização (62%)

Ações sociais

Introdução de novos produtos e serviços (60%)

“Em termos de caridade ou filantropia organizada, encontramos ações
esporádicas e específicas. Nada contra, mas isso não é sustentabilidade.
A ação social precisa ser estratégica, ter foco em resultados, mobilizar
recursos, ter sinergia com o próprio negócio, perenidade, buscar
a independência dos envolvidos e a preservação do meio ambiente.
Isso está bastante distante da realidade das empresas.”

Ampliação das capacidades atuais (46%)

Treinamento de pessoal (47%)
Responsabilidade social (41%)
Preservação ambiental (25%)

Consumidores
“Ainda que os executivos acreditem que os consumidores vão mudar seu
comportamento nos próximos anos, isso não chega a alterar as previsões
orçamentárias, as expectativas de investimentos das empresas. Talvez porque
acreditem que os principais drivers de escolha continuarão sendo o produto
e o preço.”

O cidadão
“A consciência socioambiental dos cidadãos está em estágios iniciais. Todo
mundo concorda que pirataria é crime, que separar lixo é uma obrigação da
sociedade, que vale a pena pagar mais caro por um produto que não agrida
ao meio ambiente. O consumidor acredita nisso, declara isso.
Mas não coloca em prática.”

Distanciamento entre crença e prática
Cidadãos (% que concorda com a afirmação)

Na teoria

Separar lixo para reciclagem é uma obrigação da sociedade (92%)
Os fabricantes têm obrigação de prevenir os problemas que podem
causar ao meio ambiente (89%)
Vale a pena pagar mais caro por um produto que não agrida
o meio ambiente (85%)
Pilhas e baterias são extremamente prejudiciais ao meio ambiente (85%)
Pirataria é um crime contra a indústria em geral e, portanto, contra a sociedade (68%)

Cidadãos (% que concorda com a afirmação)

Na prática

Na minha casa separo lixo para reciclagem (30%)
Só compro produtos de fabricantes que não agridam o meio ambiente
ainda que sejam mais caros (52%)
Jogo pilhas usadas no lixo comum (32%)
Nunca comprei um produto pirata (21%)

Estágios da
mobilização

Conclusões

“Uma vez que a pessoa tem acesso
à informação, essa informação
tem que se tornar relevante para
ela. Uma vez que é relevante,
temos um novo desafio: fazer com
que o cidadão, assim como as
empresas, sinta-se parte integrante
de um ecossistema. Uma vez tendo
consciência de que tudo está
integrado, o indivíduo precisa se
sentir responsável. Só assim aquela
primeira informação se transforma
num valor pessoal. Sem isso, não tem
como as escolhas serem dirigidas,
ter um comportamento adequado
ou exigir o mesmo das organizações.
A população hoje ainda está no
estágio da informação ganhando
relevância para a vida dela.
Em outras palavras, estamos
num estágio bastante inicial.”

“A existência de muitos conceitos
dificulta que o foco seja homogêneo,
mais certeiro. Além disso, tanto
o executivo como o cidadão estão
em estágios iniciais em termos
de sustentabilidade. Os cidadãos
encontram-se numa fase de
informação e julgamento. Já os
executivos estão num nível pontual
e informal, ainda longe do
estratégico. Para chegar a esse
ponto, falta pensar e sentir
de forma sistêmica.”

“Sustentabilidade Corporativa
no Setor Financeiro”
Clarissa Lins - responsável pela área de Sustentabilidade Corporativa da Fundação
Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS)

A pesquisa Sustentabilidade Corporativa no Setor Financeiro foi um
levantamento realizado por Daniel Wajnberg, pesquisador da FBDS, em
parceria com o IMD/CSM, da Suíça (detentor da metodologia) e o COPPEAD/
UFRJ (apoio técnico). O objetivo do estudo – que contou com o patrocínio
dos bancos Bradesco e Itaú – é mostrar como o tema vem sendo tratado
pelas instituições financeiras. Para chegar aos resultados, foram entrevistados
67 executivos dos 10 maiores bancos múltiplos com carteira comercial no país,
incluindo o BNDES e do Banco do Nordeste. Paralelamente, foram aplicados
126 questionários junto ao nível gerencial médio das organizações, como uma
maneira de complementar e confrontar os depoimentos colhidos junto aos top
managements. “A mostra é bastante representativa do setor financeiro: juntas
essas instituições correspondem a cerca de 73% dos ativos totais do sistema
bancário brasileiro”, explica Clarissa. “Acreditamos que o setor financeiro,
por efeito indutor, tem potencial e um papel importante no avanço da agenda
da sustentabilidade.”

Perfil da amostra
Foram entrevistados 67 executivos sendo:
• 4% CEOs / presidentes
• 59% vice-presidentes / diretores
• 24% superintendentes
• 13% gerentes
Responderam aos questionários
• 107 gerentes gerais
• 19 Sustainability Officers

Divulgação de Práticas de Sustentabilidade
Finanças Sustentáveis
% de respostas positivas

O que significa
sustentabilidade?

Divulgação

“Na pesquisa, vocês irão encontrar
dois termos que juntos definem
a agenda de sustentabilidade
para o setor financeiro: finanças
sustentáveis e gestão sustentável.
Quando citamos o primeiro, estamos
falando, basicamente, de ações
relacionadas à avaliação de riscos
socioambientais, de atividades de
microcrédito, de crédito responsável
e do desenvolvimento de fundos
socialmente responsáveis (SRI), como
sendo uma opção de investimento.
Já quando falamos em gestão
sustentável, olhamos para o que a
empresa está fazendo internamente.
Será que está utilizando a energia de
maneira inteligente? Será que reutiliza
água? Será que está procurando
reduzir a emissão de gases que
causam o efeito estufa? São aspectos
que parecem menores mais que
somados são importantes. Inclui ainda
cuidados na seleção de fornecedores
e como trata assuntos como a
diversidade entre os colaboradores.”

“Feita a identificação do que é ser
sustentável, avaliamos um aspecto
fundamental que é o exercício da
divulgação dessas práticas. Queríamos
saber até que ponto as instituições
estão de fato comprometidas em
mostrar para as diversas partes
interessadas o que estão fazendo,
a partir da análise de web páginas
e relatórios publicados. Os resultados
foram interessantes. Percebemos,
por exemplo, que os bancos
brasileiros ainda não acordaram para
a comercialização dos créditos de
carbono e para a oferta de seguros
ambientais.

1. Avalia riscos socioambientais em financiamentos?

60%

2. Possui programa de microcrédito produtivo orientado?

50%

3. Possui fundos SRI?

60%

4. Possui linhas de financiamento socioambientais?

50%

5. Comercializa títulos de crédito de carbono?

10%

6. Oferece seguro ambiental?

10%

Gestão Sustentável
% de respostas positivas
7. Utiliza critérios socioambientais 		
na seleção de fornecedores?		

60%

8. Possui relatório para informações socioambientais? 		

80%

9. Divulga emissões de GEE?		

50%

10. Divulga informações sobre diversidade na força		
de trabalho?		

80%

11. Divulga políticas relacionadas à segurança		
da informação?		

90%

12. Divulga políticas relacionadas à lavagem de dinheiro?		

80%

Medição de desempenho
“O setor financeiro sabe o que significa ser sustentável. Os grandes desafios
já foram dados. Por outro lado, as instituições têm atuações diferenciadas.
Rapidamente, conseguimos diferenciar quem de fato está fazendo algo
importante do restante do grupo. No entanto, há poucos indicadores para
acompanhar esse processo, ainda mais se tratando de um setor que tem
vivência e prática com metas e avaliações periódicas.”

Principais desafios
“Pedimos aos executivos que listassem os principais obstáculos a serem
ultrapassados para que o setor financeiro caminhe em direção à
sustentabilidade. O primeiro grande desafio apontado diz respeito
à disseminação do conceito. O conceito de sustentabilidade ainda requer um
grande esforço para ser disseminado entre todos os colaboradores e outras
partes interessadas, como fornecedores e clientes. Os executivos do setor
também acham que a ação sustentável carece de ferramentas que possibilitem
a mensuração dos impactos. Em outras palavras, gostariam de poder mensurar
quanto vale ser sustentável. Essa é uma resposta que ninguém consegue dar
ainda mas que todos desejam conhecer.”

Motivação para a agenda
“Perguntamos o que estaria motivando os bancos a avançarem nessa agenda
e verificamos que, aparentemente, não há uma grande pressão externa.
A pressão desenvolvida pela sociedade civil é diluída: aqui e ali tem uma mídia
retratando o tema, aqui e ali tem uma ONG fazendo cobranças, aqui e ali tem
um concorrente que está saindo na frente. Os reguladores também não têm
contribuído de uma forma decisiva. De acordo com os executivos, os valores
internos e a ética são os grandes motivadores.”

A visão dos executivos

Disposição para integração
do conceito na estratégia
• 45% Bastante
• 39% Muito
• 16% Alguma coisa
• 0% Um pouco
• 0% Nada

Implementação
“Quando analisamos a capacidade de implementação da organização,
checando liderança e estrutura organizacional, chegamos a dados bastante
interessantes. As instituições conseguem definir um líder, aquele que está
puxando a agenda. Em alguns casos, foi citado mais de um líder, o que não
é muito positivo. Quando a responsabilidade está diluída as coisas acabam
não ocorrendo. Por outro lado, a estrutura organizacional dos bancos, em
geral, é um elemento que tende a facilitar o avanço da agenda.
Em quase todas as instituições há áreas que estão tratando o tema de maneira
transversal. E isso é muito importante. Tem gente olhando para o público
interno, alguém olhando para marketing, outros para novos negócios,
e assim por diante. Juntos, esses profissionais acabam produzindo
um bom resultado.”

Nível de conhecimento do conceito
• 51% Muito familiarizada
• 42% Familiarizada
• 6% Alguma coisa
• 1% Pouco
• 0% Nenhum

Desenvolvimento do conceito dentro da empresa
• 99% Aumentará
• 1% Permanecerá sem mudanças
• 0% Diminuirá

Cultura Organizacional
“Na opinião dos executivos, a cultura organizacional favorece a implementação
da sustentabilidade. A justificativa é que o setor tem cultura de implementação,
do fazer, da ética, de governança e isso acaba favorecendo a agenda.
No entanto, quando a gente olha para os questionários, que abrange não só
os executivos de topo mas também o nível gerencial médio, há menção, sim,
da existência de barreiras. Os principais obstáculos citados são a própria cultura
organizacional, voltada para o resultado, a falta de conhecimento sobre o tema
e a mentalidade gerencial. Como vemos, há uma discrepância entre a visão da
liderança e o nível gerencial médio. Acredito que esse seja um ponto importante
para reflexão.”

Ferramentas

Tripé

O debate

“No nosso entender, a utilização
de ferramentas é absolutamente
fundamental para fazer o link entre
o estratégico e o operacional.
Por outro lado, as ferramentas
mencionadas durante a pesquisa
foram, em geral, apenas aquelas de
caráter normativo, como a existência
de políticas e comitês. Ferramentas
mais quantitativas não foram citadas.
Quando olhamos para os sistemas
de avaliação de desempenho das
instituições bancárias, por exemplo,
os critérios socioambientais apenas
começam a ser adaptados. Critérios
socioambientais também não
estão sendo levados em conta
pelos programas de remuneração
variável. E esse é um grande ponto
para reflexão: será que ao vincular
as duas coisas haverá uma maior
conscientização, uma maior compra
da agenda pelos executivos? Ainda
não há consenso sobre esse assunto,
mas existem indícios de que pode
ajudar muito.”

“Queria terminar apontando um tripé
de desafios para a agenda futura,
para a incorporação estratégica da
sustentabilidade no setor financeiro:
conscientização, ferramentas
e transparência. Conscientização
tem a ver com o desafio de estar
disseminando o conceito, tem que
explicar, tem que mostrar para
os funcionários das agências o que
é ser sustentável, para o executivo,
para o avaliador de crédito e para
todos colaboradores. A questão
das ferramentas está relacionada
a critérios socioambientais. Vamos
de fato incorporar às nossas práticas
de gestão esses critérios, mas de uma
maneira mais decisiva. E o terceiro
pilar é a transparência. O setor
financeiro brasileiro ainda precisa
exercitar uma maior abertura ao
diálogo com a sociedade, precisa
prestar contas com indicadores
transparentes.”

Durante o espaço reservado às perguntas da platéia, a principal questão
levantada foi quanto à atuação da sociedade civil: será que uma maior
pressão exercida pelas ONGs seria capaz de acelerar o processo de adoção
da sustentabilidade como um fator estratégico para as organizações?
Por ambas as pesquisas, o tema foi investigado. “De acordo com
o depoimento dos executivos, a sociedade civil não tem sido um elemento
decisivo para que essa agenda avance”, explicou Clarissa Lins, referindo-se
aos resultados da pesquisa realizada pela Fundação Brasileira para
o Desenvolvimento Sustentável (FBDS). “Não sei dizer se a sociedade civil deva
exercer maior pressão ou não. Talvez não tenha resultado. Acredito, sim, que
deva estar sempre atenta, cobrando a melhor postura possível, mas de forma
estruturada, organizada e séria.”
A pesquisa realizada pelo IBOPE – Inteligência apontou um cenário
semelhante. “Não é a pressão externa que faz com que as empresas optem
por investir mais ou menos em sustentabilidade”, complementou Paula
Sória.“Não se trata de ‘bater’, mas de cobrar, ter conhecimento de seus
direitos e, realmente, contribuir para que esse assunto siga em frente.
”Complementando, Clarissa comparou os resultados do Brasil com uma
pesquisa semelhante realizada em países da Europa. “Lá fora os órgãos
reguladores têm um papel fundamental. A velocidade do movimento repousa
nos limites que a regulamentação vem impondo. Aqui o movimento está
surgindo a partir de uma auto-regulamentação, de movimentos e uma
conscientização própria.”
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