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Começando nossa HISTÓRIA



85,7% 4,3% 10,0%

974 

respondentes

88% de nível de média gestão e de coordenação.
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O tema central é cultura organizacional.
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O que tem a ver sustentabilidade, 

com engajamento de 

colaboradores e cultura 

organizacional?
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Cultura 

organizacional?
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Como as empresas engajam seus públicos 

de relacionamento?
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Conscientes de que
fazem parte de redes

Atuam de forma a
contribuir com a

evolução e prosperidade

Sabe se colocar no lugar
dos stakeholders

Compreendem de forma
clara como as mudanças

em curso

Não entendem que há
informações relevantes

que estão implícitas

Constroem suas
estratégias a partir de

uma visão colaborativa
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Como as empresas percebem seus públicos 

de relacionamento?

Visão orbital Visão em rede
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Perdendo informações relevantes

Sem empatia, baixa compreensão da realidade

Informações relevantes não acessáveis

Leituras parciais

Ações ineficazes

Gasta-se energia e recursos
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Como as empresas engajam seu público 

interno? 
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Engajamento?
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Engajamento
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Engajamento = vínculos emocionais

COMO?
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Eu estou com fome

ou
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Está chovendo

ou
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Engajamos e somos relevantes através do 

atendimento de necessidades

Manfred Max-Neff
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Engajamos e somos relevantes através do 

atendimento de necessidades
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Como as empresas engajam seu público 

interno?
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Qual a leitura que podemos 

fazer dessa capa?
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Alienação: sigo políticas porque é 

o que se tem a fazer, não porque 

acredito nelas (52,3%)

Desconexão: a empresa tem 

contribuído para minha evolução 

pessoal (57,2%)

Descontinuidade: É um local onde eu 

posso desenvolver plenamente minha 

vocação profissional (40,0%)
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Mas e os 

colaboradores?
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Falta de comprometimento 
consigo mesmo: Acredito 
que eu sou o maior responsável 
por minha evolução pessoal e 
profissional (61,5%)

Falta de responsabilização: 
Acredito que as atitudes das 
pessoas em relação a mim 
definem como eu vou reagir em 
relação a elas (68,6%)
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Então, qual a solução?
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Então, qual a solução?

Encontrar a intersecção entre atender às necessidades imediatas dos públicos 

de interesse e viabilizar objetivos de longo prazo da empresa

Implantar na organização uma visão verdadeiramente sistêmica na forma de 

elaborar os planos estratégicos, utilizando metodologias colaborativas 

Capacitar as lideranças da organização para a condução de diálogos e 

engajamento de forma efetiva, ou seja, com uma visão ganha-ganha

Fomentar o avanço a estágios mais elevados de consciência, 

empoderamento e responsabilização dos colaboradores. Isto se pode fazer, 

contribuindo para que o colaborador entenda seu propósito de vida e como 

este se vincula à sua atuação na empresa
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Prestar serviços de consultoria e educação que 

contribuam para que pessoas e 

organizações desenvolvam seu pleno potencial, 

aprimorem seu desempenho e se tornem mais 

prósperas e sustentáveis.

(de sustentabilidade nos negócios para negócios prósperos e sustentáveis)



Agronegócio

Radar (em contrato do Uniethos)

Ingenio Mayaguez (Colômbia)

Alimentos e Bebidas

Embotelladora Andina/Rio de Janeiro Refrescos 

(Chile/Brasil)

Bens de Consumo

CINEX

FIAT Automóveis

O Boticário/Atman

Whirlpool (em contrato do GRES Ethos)

Comunicação

ADAG Publicidade

Rede Bahia

Entidades 

Empresariais

ABIR 

AMCHAM Brasil

AMCHAM Chile

ANDI (Colômbia)

CBIC

FIEB

FIEMG

Entidades Públicas e Organismos de Cooperação

InWEnt – Cooperação Alemã

Prefeitura do Município de São José dos Campos

Unicef – Oficina Regional (Panamá)

Infraestrutura

Casa dos Ventos

Cementos Argos (Colômbia)

Cementos Panamá (Panamá)

CPFL (em contrato do GRES Ethos)

ContourGlobal

Duke Energy

Essencis Serviços Ambientais

Petrobras

Serviços

DCN

IETEC

Pieracciani Consultoria

SGS

Ticket Accor Services

Uniethos

Setor Financeiro

ABRAPP

AON

Banco Itaú-Unibanco

Bancolombia (Colômbia)

Cámara de Aseguradoras de Venezuela 

CEF (em contrato do Uniethos)

IFC

PETROS

SICREDI (em contrato do Uniethos)

Suramericana Seguros (Colômbia)

Tókio Marine Seguradora

FIEP

FIESC

FIRJAN

Forum Empresa (Chile)

Instituto Ethos

SESI – Departamento

Nacional

NOSSOS CLIENTES
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Sistemas 
Humanos
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 Mapeamento e desenho de 

cenários futuros.

 Cenários prospectivos.



29

 Desenvolvimento de cultura e valores que gerem 

alto desempenho

 Sistemas de gestão da Ética

 Desenvolvimento e ajustes no planejamento 

estratégico

 Diálogo e engajamento com públicos de interesse

 Investimento social estratégico (RSPI)

 Aplicação de modelos colaborativos

 Articulação público-privada

 Relatórios de sustentabilidade

 Sustentabilidade na gestão de fornecedores

 Aprimoramento de compliance (riscos, 

transparência, governança, autorregulação)
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 Desenvolvimento de lideranças

 Fortalecimento de equipes

 Coaching

 Palestras motivacionais

 Cursos e workshops
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