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Qual o seu papel na 
construção de um futuro 

sustentável?

Estamos vivendo 
um período sem 
precedentes e que nos 
tem feito refletir sobre 
como seguir adiante 

Foi necessário se reor-
ganizar e estabelecer 
novos métodos de tra-

balho para manter os negó-
cios ativos e atrativos. Este 
momento também mostrou 
o quanto a sustentabilidade 
é importante, para o mundo 
e para as empresas. Não 
faz tanto tempo, ainda se 
discutia sobre criar uma 
área de sustentabilidade e 
como isso teria impacto nos 
negócios. Mas hoje podemos 
afirmar que a sustentabili-
dade é o próprio negócio. 

A sustentabilidade segue 
sendo uma das principais 
preocupações da socie-
dade, com consumidores 
que dão preferência por 
organizações que eviden-
ciem em suas atuações os 
pilares social, ambiental e 
o econômico. Muitas em-
presas ainda enfrentam o 
desafio de manter essas 
três frentes ativas para os 
diferentes públicos de in-
teresse das organizações, 
incluindo investidores que 
estão cada vez mais atentos 
a essa questão.

Mas como devemos nos 
preparar para seguir na 
construção de uma estraté-
gia de negócios sustentável 
e assertiva? Todas as empre-
sas estão prontas para isso? 
E se ainda não foi dado o 
primeiro passo em busca da 
sustentabilidade dentro da 
empresa, é possível come-
çar agora? A boa notícia é 
que sim. A sustentabilidade 
é uma jornada, e é preciso 
entender cada empresa e 
cada cadeia produtiva para 
buscar as melhorias inces-
santemente. 

Neste sentido, há 15 
anos, foi criada a Fundação 
Espaço ECO, instituída e 
mantida pela BASF, que 
promove o desenvolvimento 
sustentável no ambiente 
empresarial e na sociedade. 
Com uma equipe capacitada 
e especializada, a institui-
ção elabora projetos de 
consultoria personalizados 
que mensuram os impac-
tos econômicos, sociais e 
ambientais, de processos e 
produtos de uma organiza-
ção, isso tudo sob a ótica da 
sustentabilidade. E o resul-
tado desta consultoria não 
poderia ser diferente, com 
um direcionamento claro, a 
organização pode identifi-
car seus pontos sensíveis e 
como traçar uma estratégia 
para fortalecê-los. 

Atuando nos mais dife-
rentes setores e com sua 
experiência, a Fundação 
identificou as principais ten-
dências da sustentabilidade 
corporativa e quais devem 
guiar as discussões nos pró-
ximos anos. São elas: cadeia 

de valor responsável, capital 
natural, bioeconomia e eco-
nomia circular. Reafirmo a 
importância do diálogo e 
da troca de experiência e, 
celebrando os 15 anos da 
Fundação, foram realizados 
eventos abertos ao público, 
nos quais foi possível de-
bater com representantes 
de empresas, instituições, 
especialistas e formadores 
de opinião o futuro da sus-
tentabilidade corporativa e 
seus desafios. 

Vimos cases e estratégias 
e a relação com a perfor-
mance organizacional, ain-
da mais neste período que 
estamos passando, além de 
reforçar que o tema está 
“quente” dentro das com-
panhias. No meu caso, que 
estou muito envolvida com 
o assunto sustentabilidade 
no mundo corporativo, é 
muito gratificante ver isso 
de fato se tornando realida-
de. O que temos como certo 
é que a sustentabilidade 
empresarial ainda vai trazer 
novas formas de conectar os 
recursos naturais, os bens 
de capital aos bens de con-
sumo, conectando o capital 
natural com as demandas de 
mercado e criando cadeias 
de fornecimento mais res-
ponsáveis. 

Para isso, é necessário nos 
manter ativos e atuantes 
para auxiliar a todos que 
estão nessa mesma cami-
nhada a acompanhar as 
tendências e estar alinhados 
com as demandas, permitin-
do que todos tenham êxito 
e conquistas. Saliento mais 
uma vez a importância para 
que as empresas insiram a 
sustentabilidade nos seus 
negócios, aqui estamos 
falando de um número 
crescente de organizações 
de todos os portes, e que 
possam contar com a troca 
de experiências e o apoio 
de entidades como a FEE. 

Afinal, essa é uma deman-
da que está cada vez mais 
presente no nosso dia a dia, 
tanto que estudo recente do 
Pacto Global apontou que 
92% dos CEOs acreditam 
que sustentabilidade é fator 
crítico para o sucesso da 
empresa, porém, apenas 
48% estão integrando sus-
tentabilidade na operação. 
Temos um longo caminho 
a percorrer e não podemos 
desistir ou nos desviar do 
nosso objetivo. O mais im-
portante é saber que não 
estamos sozinhos e que não 
seremos bem-sucedidos 
se não compartilharmos 
experiências. Juntos, po-
demos traçar estratégias e 
até encontrar soluções que 
corroborem com o sucesso 
e benefícios de todos. 

A pergunta que faço ago-
ra é: você está preparado 
para não desistir e seguir 
adiante? 

(*) - É diretora de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade da 
BASF América do Sul e Conselheira 

da Fundação Espaço ECO.

Cristiana Xavier de Brito (*)
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Cristovão Wanderley (*)

Meu tempo no smar-
tphone e no laptop 
aumentou conside-

ravelmente na pandemia. 
O relatório de uso do meu 
celular não nega. 

Estamos mais online do 
que nunca e esse novo jeito 
de viver revela dois lados de 
uma mesma moeda para as 
marcas. Ao mesmo tempo 
em que é um desafio, já que 
sua empresa está disputando 
a atenção do exigente con-
sumidor no digital, especial-
mente nas redes sociais, é 
uma oportunidade para fazer 
diferente, engajar e vender 
mais. É muito mais do que 
likes. Mas como fazer isso? 
Qual é o segredo do sucesso? 

A chave está em um conte-
údo rico e na experiência. E 
para produzir esse conteúdo 
rico é preciso resolver a dor, 
ou o problema do cliente. 
Nesse cenário, conhecer o 
cliente é vital. E é aqui que 
entra a tecnologia e ela pode, 
sim, ajudar sobremaneira. 
Mapear as preferências do 
cliente por meio de pesqui-
sas ou rastreando dados de 
forma anonimizada, respei-
tando a Lei Geral de Prote-

É preciso criar uma mentalidade voltada para dados. Essa 
estratégia faz todo o sentido.
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Engajar e vender no digital, 
qual o segredo do sucesso?

Responda rápido: quanto tempo você passou conectado nos últimos meses, seja trabalhando ou 
navegando nas redes sociais? Imagino que muitas e muitas horas. Aconteceu comigo

vêm da liderança. Acredito 
que a consistência de dados 
e uma relação cada vez mais 
próxima e personalizada 
entre marca e cliente serão 
a grande virada das compa-
nhias nos próximos meses. 

Somado à cultura de da-
dos, é preciso comunicar 
da forma adequada e para 
a pessoa certa. Reflita se a 
sua comunicação fala sobre 
as dores do seu cliente e 
se sua estratégia leva em 
consideração a jornada de 
experiência dele. Se sua 
resposta for sim, excelente! 
Você está no caminho certo. 
Se ficou em dúvida, repense 
agora mesmo sua estratégia. 
O digital impôs um ritmo ace-
lerado de mudanças. Levar 
meses para mudar o que não 
está dando certo pode causar 
sérios problemas ao negócio 
e até mesmo irreversíveis. 

O engajamento e as ven-
das somente vão acontecer 
se, de fato, sua empresa se 
preparar tecnologicamente 
e estruturalmente para a 
nova era do consumo.

(*) - É sócio-diretor geral da Stratlab 
Inteligência Digital, responsável por 

inovação, estudo de tendências de 
tecnologia e adoção de novas ferra-

mentas (https://stratlab.com.br/).

ção de Dados (LGPD), é o 
caminho a ser seguido. 

A cultura de dados é, por-
tanto, um diferencial impor-
tante. Mas isso não significa 
apostar todas as fichas na 
tecnologia. É preciso criar 
uma mentalidade voltada 
para dados. Se toda empresa 
é uma empresa de tecnolo-
gia, essa estratégia faz todo 
o sentido. E nessa jornada, 
ser uma companhia baseada 

em dados e algoritmos não é 
mais fator de diferenciação, 
virou regra. A tecnologia 
sem dúvidas vai ajudar, mas 
é como diz o ditado: “Uma 
andorinha só não faz verão”. 

Os dados precisam ser 
como um patrimônio da 
empresa. Essa mentalidade 
deve estar enraizada em 
todas as áreas e todas as hie-
rarquias, já que nem sempre 
as ideias mais disruptivas 

Consumidores brasileiros querem mesmo é ser bem 
atendidos. Em pesquisa realizada pela Hibou, empresa 
de monitoramento e pesquisa, que participa do GRAIN, 
um grupo de empresas independentes que objetiva trans-
formar clientes em fãs, com mais de 2.600 pessoas, em 
outubro, nota-se a grande relevância que o atendimento 
tem na hora da compra de produtos e serviços. 

Mesmo que 98% dos brasileiros busque a qualidade 
daquilo que está comprando, 94% querem mesmo é um 
bom atendimento. 79% quer preço e 81% olha para a ga-
rantia. “Apesar de serem consumidores preocupados com 
a qualidade no atendimento, apenas 11% se consideram 
totalmente satisfeitos. 39% fica muito satisfeito e 40%, 
médio satisfeito com a forma como é atendido quando 
está comprando algo. 

“Na opinião dos brasileiros, as marcas mais citadas que 
melhor atendem seus clientes são: Amazon, Magazine Lui-
za, Mercado Livre, Apple, Brastemp, Samsung, Nubank.” 
diz Ligia Mello, sócia da Hibou e responsável pela pesquisa. 
Mas afinal, o que é um bom atendimento para o brasileiro? 
Para 96,7% é o atendente ouvir o que estão falando. Para 
96,5% é o atendente explicar de maneira clara o que está 
sendo questionado, 95,8% é conhecer bem do produto ou 
serviço que está oferecendo. 

94,3% ser claro em relação às vantagens e desvantagens 
de um produto, 91,3% ter agilidade para resolver dúvidas 
e 73,3% sugestões pertinentes ao que está sendo buscado. 
“Ou seja, o brasileiro quer o básico num bom atendimento, 
e pela pesquisa, vemos que não é isso que o mercado está 
oferecendo”, diz Ligia Mello. “E quando dá errado, o pós-
venda não lida com reclamação. 6 em cada 10 brasileiros 
não acredita que as empresas não sabem como agir neste 
momento” finaliza. 

A fidelidade às marcas, segundo metade dos brasileiros 
está no bom atendimento. “Grande oportunidade para 
todos os tipos de verticais. Aprimore seu atendimento que 
a chance de recorrência é maior” explica Ligia. Para quem 
já vem pecando, a pesquisa traz outra boa notícia: para 
desistir de vez de uma marca, 53,9% passam por duas ou 
três experiências ruins - ou seja, são muitas chances - e 
33,3% após uma experiência ruim. 

52,1% dos brasileiros acreditam que não há nenhuma 
operadora de celular e internet móvel capaz de oferecer 
bom atendimento. Para 34,3% essa incapacidade é dos 

94% dos brasileiros compra um produto 
levando em conta o atendimento

provedores de tv a cabo e internet fixa. 17,5% não tem fé 
no atendimento dos planos de saúde. Mas o que espanta 
de vez o cliente? Para 72,3% dos brasileiros, uma marca 
não tem chance após grosseria de funcionário. 

Já para 61.1%, não se pode fazer negócio com quem es-
teja em sites de reclamação do consumidor. 55,4% perde a 
confiança em empresa que sai em noticiário com escândalo 
de corrupção. “Interessante prestar atenção no papel do 
funcionário. Para 52% dos brasileiros, um funcionário da 
empresa impacta totalmente a experiência de compra. O 
que isso nos mostra, como uma grande conclusão: trei-
namento é fundamental”, afirma Ligia. 

Um ponto importante levantado na pesquisa é que 
existem alguns itens pelos quais os consumidores estão 
dispostos a pagar mais para ter na sua rotina de consumo. 
18,2% pagaria um pouco mais para comprar de marcas 
responsáveis socialmente, 16% se a marca realmente 
entregasse eficiência e 12% para marcas que tornassem 
o pagamento mais fácil e rápido. “O consumidor apren-
deu a priorizar seus valores no momento da compra, com 
isso entende melhor o custo x benefício de determinadas 
compras” conclui Ligia Mello. Fonte e mais informações: 
(www.lehibou.com.br).

Filipe Monteiro (*)

Se existia uma tendência de cres-
cimento do uso da tecnologia, após 
a pandemia da Covid-19 essa prática 
se transformou em uma obrigação. 

A Transformação Digital ocorre em 
todos os segmentos e é certo que aque-
les que já vinham se preparando ou se 
adaptaram mais rápido terão grande 
vantagem competitiva nesta nova 
realidade com a qual nos deparamos. 

Nesse contexto, trazendo para a 
realidade da auditoria, duas mudan-
ças significativas já haviam ocorrido 
frente à auditoria tradicional, com 
foco em checklists e testes docu-
mentais para apontar os erros que 

ocorrem dentro dos processos em 
uma empresa. 

A primeira grande mudança foi 
adotar a auditoria baseada em riscos 
e com viés mais consultivo, buscando 
agregar valor e auxiliar as organi-
zações na melhoria de processos e 
gestão dos seus riscos para atingir 
objetivos estratégicos. A segunda 
mudança significativa foi a inserção de 
ferramentas de análise de dados para 
que a avaliação da auditoria pudesse 
abranger uma maior quantidade de in-
formações em seu universo amostral. 

A atual onda de mudança na for-
ma de executar a auditoria interna 
está na utilização de ferramentas de 
inovação como Machine Learning, 

RPA (Robotic Process Automation) 
e Process Mining, que potenciali-
zam a análise de dados em massa 
e permitem a execução de testes e 
avaliações de forma mais assertiva. 

Consequentemente, é disponibiliza-
da uma maior quantidade de tempo 
para análises qualitativas por parte 
dos auditores, que terão um papel cada 
vez mais estratégico nas organizações 
e uma atuação cirúrgica como entrega 
de valor para todos os stakeholders. 

A utilização destas ferramentas 
de inovação permitirá ao auditor 
realizar a visita a campo de forma 
exploratória para se familiarizar 
com o processo auditado e entrar 
em contato com os funcionários 

que atuam no dia a dia da atividade 
auditada. Em contrapartida, toda a 
análise crítica sobre os resultados 
disponibilizados pelas ferramentas 
de inovação pode ser realizada de 
forma remota sem prejuízo para os 
resultados. 

Outro ganho esperado com a ve-
locidade nas análises de diversos 
processos dentro da organização e 
com um universo amostral expandi-
do, é a implementação da auditoria 
contínua, gerando um enorme volu-
me de análises sobre os principais 
processos de uma organização e 
fornecendo informação sobre a 
exposição a riscos para a tomada 
de ações e decisões por parte dos 

stakeholders de maneira preventiva 
e estratégica. 

Desta forma, a função de auditoria 
interna deve harmonizar bons profis-
sionais, metodologia adequada e tec-
nologia que permita a transformação 
com base em inovação. Essa mudança 
permitirá que a função da auditoria 
interna nas empresas seja resolver 
problemas ao invés de simplesmente 
identificar onde eles estão. 

Esse é o futuro da auditoria, tornan-
do-a mais eficiente, adaptável e voltada 
à entrega de valor para as companhias. 

(*) - É gerente na ICTS Protiviti, especializada 
em soluções para gestão de riscos, 

compliance, auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Auditoria contínua e o uso da tecnologia no pós-Covid-19


