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ESG e marcas: uma 
relação que precisa ser 

fiel e verdadeira

As práticas de 
ESG são tanto 
uma exigência de 
mercado quanto 
das pessoas que se 
relacionam com as 
marcas, além de ser 
um compromisso com 
a ética

Definir estratégias 
para a agenda ESG é 
um momento funda-

mental para reflexão sobre 
o que a empresa faz, qual 
impacto o trabalho produz e 
o que se quer para a empresa 
e a sociedade. 

Apesar da ideia de sus-
tentabilidade não ser re-
cente, saber comunicar 
aquilo que genuinamente 
se faz, cada movimento 
em prol do ambiente, do 
social e da governança  - 
setores que formam a sigla 
Environmental, Social and 
Governance - é imperati-
vo para o fortalecimento 
dessa agenda e da relação 
com a sociedade, além de 
potencializar a fidelidade 
dos consumidores e o valor 
das marcas.

Uma pesquisa realizada 
pela Ernst & Young em 2020 
com 300 investidores mun-
diais mostrou que 91% deles 
levam em consideração o 
desempenho não financeiro 
das companhias na tomada 
de decisão de investimen-
to. Dessa forma, o mundo 
dos negócios está de olho 
em práticas constantes e 
verdadeiras da agenda ESG 
das empresas. 

Tal agenda precisa se 
tornar uma construção 
constante, com maturidade 
e qualidade de gestão frente 
aos temas prioritários. As-
sim, o relatório de sustenta-
bilidade apresentado a cada 
ano significa mais do que o 
resultado a ser “propagan-
deado”, e sim, uma chamada 
para a ação constante. Cada 
vez mais, o mercado consu-
midor está preocupado em 
receber informações sobre 
os insumos dos produtos e 
serviços que escolhe. 

Entre uma marca e outra, 
faz parte dessa escolha – 
principalmente para as pes-
soas com maior consciência 
sobre o consumo – saber 
quais impactos ambientais 
e sociais são gerados por 
aquela empresa. Muitas 
marcas associam seus ser-
viços e produtos a causas, o 
que naturalmente fortalece 
a imagem, e consequente-
mente, a reputação delas. 

Mas as  iniciativas e ações 
devem ser concretas e que 
de fato gerem um impacto 
positivo na sociedade e por 
isso são valorizadas. 

Saber comunicar tais 
ações aos seus stakeholders 
contribui para conectá-los 
às marcas, além de deixar 
mais visíveis práticas que 
são parte dos valores des-
sas marcas e empresas. Ao 
mesmo ponto que contar 
meia verdade ou omitir fatos 
pode gerar uma grande crise 
de imagem com reflexos 
permanentes para a repu-
tação da empresa. 

Durante o processo de 
implementação da agenda, 
sai na frente quem já tinha 
em seus processos os va-
lores embutidos. Como a 
questão social: se a empresa 
tem um histórico de envol-
vimento com a comunidade 
onde atua, se avalia sempre 
o impacto de suas ações 
e trabalha para integrar 
empresa e comunidade, há 
uma barreira a menos para 
definir e implementar metas 
sociais. 

Da mesma forma, se esco-
lhe parceiros e fornecedores 
responsáveis e ambien-
talmente comprometidos, 
precisará de mudanças 
menores para adequar seus 
processos às metas ambien-
tais. O histórico positivo 
da cultura organizacional 
sobre essa temática não é 
sinônimo de implementação 
imediata da agenda ambien-
tal, social e de governança 
ou de uma campanha ou selo 
de sustentabilidade. 

É preciso estabelecer 
iniciativas e indicadores 
para cada ponto definido, 
medi-los e reavaliá-los. É 
um processo contínuo de 
amadurecimento, avaliação 
e adequações às estratégias, 
em uma prática no dia a dia 
do negócio.

Diante de uma sólida 
agenda de ESG, o papel do 
marketing não diz respeito 
somente à promoção, mas 
o de ser verdadeiro nas co-
municações, transparente 
nas relações com os mais 
diversos setores e grupos 
de interesses, além de guiar 
o posicionamento das mar-
cas gerando relações mais 
sustentáveis e apoiando a 
evolução da sociedade. 

Assim, terá o papel de 
impulsionar as práticas e 
promover um constante 
diálogo sobre o tema com 
toda a sociedade. 

(*) - É diretora de marketing e 
experiência do cliente do Grupo 

Marista.
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Apenas alguns meses após o começo da pandemia, diver-
sas empresas em países como Estados Unidos, Austrália e 
Alemanha passaram a observar uma tendência: muitos dos 
seus funcionários estavam deixando os empregos porque 
queriam, entre outras mudanças, mais flexibilidade no 
trabalho (não queriam voltar para o escritório ainda ou 
queriam poder escolher que dias da semana trabalhar de 
casa, por exemplo). 

Esse fenômeno foi batizado de “great resignation”, algo 
como “grande debandada”, e passou a preocupar empresas 
do mundo todo. Mas como evitar que algo semelhante à 
“great resignation” aconteça nas empresas no Brasil? O 
que foi feito no exterior?

Atualmente, com um ambiente de negócios prejudicado 
pelos muitos meses de pandemia, muitos gestores podem 
se sentir divididos entre investir para reter os funcionários 
e poupar para conquistar bons resultados para o negócio 
– mas não é preciso fazer uma escolha. “O sucesso de uma 
empresa depende dos seus funcionários e capacitá-los trará 
ganhos já em 2022 e a longo prazo”, diz Raphael Spinelli, 
diretor regional da Udemy para a América Latina. 

“A prioridade dos gestores agora deve ser fazer com 
que os melhores talentos permaneçam na empresa e com 
que eles possam continuar adquirindo habilidades para se 
manterem competitivos”. De acordo com um novo estudo 
da Udemy Business sobre as tendências de aprendizado 
para este ano, chamado 2022 Workplace Learning Trends, 
alguns dos benefícios para as empresas ao investirem no 
treinamento dos seus funcionários podem ser, além de 
reter talentos, manter a equipe engajada, aumentar a sua 
produtividade e apoiar a inovação.

Ou seja, ao investir na carreira dos próprios funcionários, 
as empresas podem evitar a “great resignation” – e, com 
isso, o custo de estar sempre contratando novo pessoal. 
“As empresas não podem se dar ao luxo de perder profis-
sionais como líderes e membros das equipes financeira, de 

O sucesso de uma empresa depende dos seus funcionários e 
capacitá-los trará ganhos a longo prazo.

Andreia Vittorelli (*)       

Esta frase de Lewis 
Carroll, o autor do 
clássico – “Alice no 

País das Maravilhas”, nos 
traz uma grande lição sobre 
a importância de um planeja-
mento pessoal eficiente. De 
fato ninguém deseja viver 
caminhando em círculos, 
muito menos se esforçar tan-
to e não ser recompensado 
por sua dedicação. 

Contudo, quando a energia 
empregada não tem um dire-
cionamento correto e um foco 
específico é sempre isso que 
vai acontecer. O planejamento 
de vida pessoal funciona como 
um guia que indica aonde 
você quer chegar. Ele reúne 
sonhos, metas, objetivos e 
etapas, servindo como dire-
cionamento para seu cresci-
mento e trazendo incentivo e 
motivação para todas as áreas 
da vida — especialmente no 
âmbito profissional. 

Muitas pessoas o enxer-
gam como um ditador de 
regra e não fazem seu plane-
jamento pessoal com medo 
de perderem sua liberdade, 
mas isso não é verdade. Você 
perde, de fato, sua liberdade 

Planejamento: além do profissional, 
precisamos cuidar do pessoal

Eu sei e você sabe – “Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve”

Comece agora, com o que 
você tem e de onde você 
está. Invista o tempo que for 
necessário na busca de seu 
propósito e aloque todas as 
suas forças em torná-lo algo 
real. Aproveite este momen-
to para fazer uma jornada 
de autoconhecimento, você 
pode se surpreender posi-
tivamente. Não se esqueça 
que sentir-se realizado é o 
ideal da maioria das pessoas, 
mas o conceito de realiza-
ção é individual — por isso 
mesmo a responsabilidade 
em fazer algo para alcançar 
essa meta é única.

Reúna suas forças, acre-
dite em sua força interior, 
mentalize suas realizações 
acontecendo, sinta esta 
energia e sensação boa per-
correndo todo o seu corpo e 
caminhe na direção do seu 
sucesso. Tenho certeza de 
que ao planejar suas ações 
e colocá-las em prática, a 
cada passo, estará cada vez 
mais confiante, empoderado 
e próximo de alcançar seus 
resultados extraordinários.

(*) - Formada em gestão financeira 
pela ETEC, é diretora operacional e 

financeira da BiUP Educação 
(https://biupeducacao.com/).
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O planejamento de vida pessoal 
funciona como um guia que indica aonde 

você quer chegar.

quando não se planeja e vive 
refém das ocasiões. Quando 
apenas deixamos que as coi-
sas aconteçam, sem planejar, 
corremos o risco iminente 
de tomarmos decisões ruins 
e que, muitas vezes, podem 
nos prejudicar. 

Por isso, se você deseja 
fazer uma viagem que re-
quer maior investimento 
financeiro, organizar sua 
festa de casamento, forma-
tura, mudar de emprego ou 
mesmo emagrecer alguns 
quilos, também deve seguir 
a mesma linha. Ou seja, ser 
sempre bastante exato ao 
definir os seus alvos e as 

estratégias que usará para 
alcançá-los. Um planejamen-
to torna qualquer tarefa mais 
produtiva. 

Quando o assunto é traçar 
diretrizes que impactarão em 
seu padrão e estilo de vida, 
o esforço é recompensado 
com o alcance mais rápido e 
certeiro do ideal financeiro 
almejado. Para elaborar o 
planejamento pessoal será 
preciso trilhar uma jornada 
de autoconhecimento, que 
trará diversos benefícios. 
Isso porque serão neces-
sários novos aprendizados, 
reflexões e um constante 
aperfeiçoamento.

Como reter talentos na sua empresa 
neste e nos próximos anos?

marketing, de tecnologia, de experiência do cliente e de 
outras equipes essenciais, que fazem toda a diferença para 
a qualidade e para o sucesso do negócio”, afirma Raphael 
Spinelli.

Um complemento para evitar a “grande debandada” 
é permitir que os funcionários tenham uma rotina mais 
flexível, considerando que eles estão vivendo tempos que 
jamais imaginaram – por exemplo, muitos deles passaram 
meses trabalhando com os filhos em casa. O escritório da 
consultoria PwC na Austrália fez um estudo sobre o fenôme-
no com 1.800 profissionais do país no ano passado. Desses 
profissionais, 38% afirmaram ter a intenção de deixar os 
seus empregos durante o próximo ano. 

Além disso, 25% deles disseram que as razões pelas quais 
eles costumam decidir trabalhar numa empresa não são as 
mesmas que fazem com que eles decidam ficar. Por essa e 
outras razões, é importante para as empresas investir no 
bem-estar e no treinamento dos seus funcionários. - Fonte 
e outras informações, acesse: (https://www.udemy.com/pt/).
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Nos últimos dois anos, todos 

os setores da economia sofreram 
mudanças, sobretudo, apoiados na 
transformação digital. 

Segundo levantamento realizado 
pela Ebit/Nielsen, o e-commerce 
no Brasil bateu recorde no primei-
ro semestre de 2021, atingindo a 
marca de R$ 53 bilhões. Esse nú-
mero veio da alta no ticket médio 
de compras realizadas tanto nas 
grandes marcas e centros vare-
jistas, como também no pequeno 
comércio, que impulsiona ainda 
mais o movimento dos novos canais 
de compra, sobretudo, os digitais, 
escolhidos pelos consumidores.

O mesmo levantamento também 
concluiu que os brasileiros estão 

hiperconectados, o que faz com 
que consumam conteúdos de modo 
instantâneo em diversas telas. 
Ainda no primeiro semestre, as 
vendas por celular atingiram R$ 
28,2 bilhões - um crescimento de 
28%. Entretanto, além da facilida-
de do e-commerce, da agilidade e 
do conforto que o novo consumi-
dor procura, entram nessa lista 
outras questões como rapidez na 
entrega e sustentabilidade - ambos 
fazem parte da transformação dos 
modelos logísticos disponíveis no 
mercado. 

Segundo o Fórum Econômico 
Mundial, as operações logísticas 
correspondem a cerca de 50% das 
emissões globais do efeito estufa. 
Esse dado preocupa o consumidor, 
que procura alternativas mais sus-

tentáveis, e impulsiona mudanças 
no setor. Parte dessas transforma-
ções podem começar a acontecer 
mais efetivamente no processo 
diário das empresas. 

Por exemplo: aproveitando ao 
máximo a capacidade da frota, 
com o objetivo de otimizar e di-
minuir veículos desnecessários na 
rua; menor gasto de combustível 
e até mesmo controle da jornada 
de trabalho do motorista (sem 
horas extras desnecessárias). A 
transformação digital e, conse-
quentemente, os consumidores do 
e-commerce e dos ambientes virtu-
ais transformaram o fluxo da cadeia 
logística e estão transformando os 
outros setores do mercado.

Já estão na lista de mudanças 
o uso frequente de dados e IA: 

personalização da experiência de 
compra; rastreabilidade de entre-
gas cada vez mais em tempo real; 
processos sustentáveis e produtos 
de baixo impacto; novas experiên-
cias de compra e experimentação 
em campos sensoriais e lúdicas. No 
geral, à frente de toda transforma-
ção de mercado, seja ela no recorte 
logístico, de e-commerce ou qual-
quer outro, os consumidores que 
tomam o papel de protagonistas. 

Eles não querem apenas uma 
entrega rápida e gratuita, rastrea-
bilidade e segurança, eles querem 
conveniência, satisfação e huma-
nização. A ascensão do phygital 
(físico e digital) também é capaz 
de ilustrar a revolução do varejo, 
que com a saturação do espaço 
urbano e a intensificação de fluxos 

logísticos, obrigou as empresas a 
repensarem suas ações e aborda-
gem em relação à distribuição de 
produtos. 

Tiveram que distribuir melhor 
seus galpões, investir em novos 
locais, em tecnologias que me-
lhorassem todo esse novo fluxo 
imposto pelos consumidores e, 
gradativamente, do mercado. Um 
movimento importante, tendo em 
vista a hiperconexão dos consu-
midores, o novo comportamento 
baseado em sustentabilidade e, 
também, as novas necessidades 
deles.

(*) - Formado em Engenharia Cartográfica 
pela UNESP e mestre em Engenharia 
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produtos e serviços.

Consumidores do e-commerce transformaram o fluxo da cadeia logística
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