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INVISTA COM PROPÓSITO.
CRIE UM LEGADO.
Houve um tempo em que o propósito da espécie humana era sobreviver. Depois, passou
a ser a multiplicação. Deixar descendentes era uma forma de permanecer vivo, plantar
sementes que germinassem em uma nova vida. Com a população mundial acima dos 7
bilhões de habitantes não é preciso mais se multiplicar. O homem entendeu que se faz
eterno aquele que constrói um legado para as futuras gerações.
Nossos antepassados “asfaltaram o caminho”, elaboraram ferramentas que melhoraram
a nossa convivência e organização em sociedade. Nasceram do trabalho e das descobertas
deles a linguagem, o alfabeto, meios de transporte, diversas formas de geração de energia,
a tecnologia. O que não mudou com o correr dos milênios é que quase todo mundo quer ser
lembrado por ter feito algo significativo. As pessoas almejam sentir que fizeram a diferença
em suas vidas e em carreiras. Ter um propósito é meta e sonho. Pode ser pessoal, pode
ser para uma corporação.
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MAS E SUA EMPRESA, O QUE ESTÁ
FAZENDO HOJE PARA CONSTRUIR O
AMANHÃ?
É quase regra: os gestores estão sempre preocupados com o balanço financeiro, as
contas a pagar, metas a alcançar, novos mercados a conquistar. Tudo é urgente! Sobra,
então, pouco tempo e oportunidades para que consigam focar a energia e seus esforços
no planejamento de projetos, nos propósitos futuros de uma corporação.
E pensar no futuro pode fazer toda a diferença. Um estudo feito com 796 executivos globais,
pela McKinsey, indica que 79% consideram o planejamento estratégico voltado para o futuro
como a ferramenta mais crítica para o sucesso das empresas. Outra pesquisa, realizada
pela Tiffany &amp; Peterson comprova que a receita e o crescimento de empresas que
possuem planos estratégicos de longo prazo são, em média, 50% superiores às empresas
que não realizam algum tipo de planejamento.

EMPRESAS QUE
APLICAM O
PLANEJAMENTO

CRESCIMENTO DE

EMPRESAS QUE
NÃO APLICAM O
PLANEJAMENTO
QUEDA DE MAIS
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COMO
C O M E Ç A R?
Os adeptos da meditação afirmam que a prática do mindfulness permite que a pessoa
veja o todo, enxergue a si mesmo e às situações como se estivesse fora delas. Que
tal experimentar isso nos negócios? Olhe a empresa de fora, sem a visão saturada de
alguém que faz parte de seu dia a dia. Com o devido distanciamento será possível analisar
vantagens, competências, falhas, planejar e pensar a curto, médio e longo prazos. A partir
daí, eleja pessoas com capacidade de liderança para orquestrar a construção do propósito
da sua empresa.

SER DISCIPLINADO
CARACTERÍSTICAS
DO LIDER

CRIAR UM BOM CLIMA
ORGANIZACIONAL
SABER DELEGAR
TAREFAS
INVESTIR EM
INOVAÇÃO
INVESTIR EM
FORMAÇÃO DOS
COLABORADORES

Um líder precisa ser disciplinado, criar um bom clima organizacional, saber delegar tarefas,
treinar pessoas e investir em inovação e formação dos colaboradores. Esse deve ser o
legado profissional interno da sua empresa, uma forma de impacto bastante duradoura,
que extrapola as dimensões da companhia e, muitas vezes, ecoa na comunidade do
entorno, nos parceiros comerciais, fornecedores, distribuidores e clientes. Um legado
vívido e forte é capaz de tornar uma empresa referência. Ele é
absorvido e incorporado nas ações da corporação e daqueles ligados a ela por muito
tempo.
Um legado inspira quem está dentro e fora da empresa e torna-se uma marca diferencial
da organização. As empresas que apresentam um bom legado profissional são mais
valorizadas e atrativas para os clientes e investidores, pois eles buscam, cada vez mais,
por negócios que apresentam crenças baseadas em valores sólidos, justos e seguros.
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NINGUÉM
TIRA O SEU

LEGADO
Construir um legado não é gasto, não é demanda, não é obrigação. É um
investimento, uma maneira de obter vantagem competitiva, ampliando e
fortalecendo características que tornem o seu negócio e atendimento únicos. Por
mais que os concorrentes possam imitar o seu produto, eles não podem copiar a
sua história ou os seus valores e, tão pouco, o legado profissional da sua empresa.
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OS CONCORRENTES PODEM IMITAR
O SEU PRODUTO, MAS NÃO PODEM
COPIAR A SUA HISTÓRIA, SEUS
VALORES, SEU LEGADO.
Uma boa maneira de decidir qual é o legado em que você quer fundamentar o seu
negócio é refletir sobre como gostaria de ser lembrado. QUESTIONE:
QUE TIPO DE REFERÊNCIA VOCÊ QUER QUE SUA
EMPRESA SE TORNE?
COMO QUER QUE ELA SEJA VISTA?
QUE TIPO DE RELACIONAMENTO QUER TER COM MEUS
CLIENTES E INVESTIDORES?
QUE TIPO DE PARCEIROS QUER AO SEU LADO PARA
CONSTRUIR ESSA HISTÓRIA?
QUE TIPO DE ENGAJAMENTO VOCÊ SONHA TER COM
CADA COLABORADOR?
O QUE GOSTARIA DE TRANSMITIR ÀS PRÓXIMAS
GERAÇÕES?
O QUE QUER ALCANÇAR COM ESSE LEGADO?

É necessário considerar que o legado profissional da sua empresa não é erguido de uma
hora para a outra. A elaboração de uma história de propósito é um trabalho árduo, conquistado
a partir das ações diárias e consistentes de sua organização, com acompanhamento dos
líderes e a contribuição de todos. Com o tempo, todos irão reconhecê-lo.
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G O V E R N A N Ç A:
PILAR DE SUSTENTAÇÃO.
Governança corporativa é um exercício diário, não importa do tamanho da empresa. É o
sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização
e controle e demais partes interessadas.
As boas práticas de governança corporativa transformam os princípios básicos e a missão
da empresa em realidade, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar
o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e
contribuindo para a qualidade da gestão do negócio, sua longevidade, suas relações e o
bem comum.
Assegurar boa governança traz mais que resultados dentro da empresa. Eles transbordam
para atingir a comunidade, novos clientes e investidores. Ela é a garantia de que o produto
final e o investimento naquela corporação são seguros, confiáveis e valem a pena.

PARA TER GOVERNANÇA NOTA 10 LEVE EM CONSIDERAÇÃO ALGUNS PILARES:

TRÂNSPARENCIA

EQUIDADE

Disponibilize para as todas partes interessadas as informações
necessárias e estratégicas, e não apenas aquelas impostas por
leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho
econômico-financeiro, contemplando ainda os demais fatores
(inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que
conduzem à preservação e à otimização do valor da organização.
Se seu produto tem um diferencial, exponha. Se sua empresa
investe em sustentabilidade, causas sociais, parcerias com
Terceiro Setor, deixe todo mundo saber!
Preze pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios,
colaboradores e stakeholders, levando em consideração seus
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
Trabalhe para que sua empresa tenha mulheres em cargos de
liderança, colaboradores de todas as raças, crenças, orientações
sexuais.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Exija prestação de contas de sua atuação de modo claro, conciso,
e em linguagem compreensível, assumindo integralmente as
consequências de seus atos e omissões e aja com diligência e
responsabilidade em cada parte do negócio.

RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA

Garanta viabilidade econômico-financeira da empresa,
considerando, no seu modelo de negócios, os diversos capitais
(financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental,
reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazos.

(ACCOUNTABILITY)
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E S G: CAMINHO PARA O
PROPÓSITO
Foi-se o tempo em que as empresas precisavam preocupar-se apenas com sua lucratividade.
As emergências climáticas impuseram à humanidade novos desafios sim, mas também
oportunidades de crescer, tomar a liderança, agir com propósito. Sustentabilidade,
responsabilidade social e ética hoje são essenciais para ampliar negócios, ganhar mercados,
produzir valor e um mundo melhor.
Por isso nasceu o índice ESG, um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança
(na sigla em inglês) que pode ser usado para guiar investimentos e escolhas de consumo
focadas em sustentabilidade.

ASSEGURANDO ÍNDICES DO ESG:

AMBIENTAIS: o uso de energia renovável,

impacto em comunidades tradicionais, gestão
de resíduos e recursos hídricos, controle de
poluição e emissão de CO2 de cada empresa
são avaliados pelos investidores, mercado e
consumidor final.

SOCIAIS:

como
a
empresa
gerencia
relacionamentos com o público e a cadeia de
fornecedores, valorização dos colaboradores e
das comunidades tradicionais, programas de
inclusão e educação agregam muito valor.

GOVERNANÇA: liderança da empresa, ambiente

de controle de riscos, garantia de direitos
dos funcionários, acionistas, consumidores e
demais stakeholders são ativos valiosos.

O ESG é usado como uma espécie de métrica para nortear boas práticas de negócios, para
captar investimentos, para ampliar os níveis de admiração. Alguns aspectos observados
são os impactos ambientais e sociais da cadeia de negócios, as emissões de carbono, a
gestão dos resíduos e rejeitos oriundos de determinada atividade, questões trabalhistas
e de inclusão dos trabalhadores e a metodologia de contabilidade. Tudo isso ganha força
dentro de um contexto em que grandes empresas têm suas ações listadas em bolsas
de valores e há cobrança por parte de acionistas e fundos de investimentos por práticas
que assegurem a sobrevivência de uma empresa a longo prazo. Não é à toa que algumas
corporações mais destacadas nas bolsas mundo afora são aquelas que mais focam em
sustentabilidade.
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As grandes instituições e todos os investidores têm interesse na rentabilidade das empresas
das quais são acionistas e, por isso, passaram a aumentar a cobrança pela adoção e
divulgação de práticas de negócios baseadas em ESG. A falta de compromisso ambiental é
vista como um risco crescente para a sustentabilidade do sistema financeiro global, não só
das florestas e oceanos. Para quem se preocupa com o meio ambiente, quem faz questão
de uma sociedade mais ética e igualitária, o ESG revela-se uma boa forma de acompanhar
as práticas de governança e sustentabilidade de uma corporação, verificando se os valores
que ela defende e cumpre correspondem aos seus.
Para aplicar o ESG na sua empresa estabeleça um programa proativo de engajamento
dos acionistas e garanta comunicação eficaz, torne a sustentabilidade uma prioridade,
aprimore sua governança. Os investimentos asseguram índices maiores de confiança, de
aprovação social, de admiração e também refletem na lucratividade. Os Títulos Verdes ou
“Green Bonds”, por exemplo, são títulos de renda fixa utilizados na captação de recursos
para implantar ou refinanciar projetos e ativos que tenham atributos positivos do ponto de
vista ambiental ou climático. Servem para estimular e viabilizar iniciativas e tecnologias
com impactos socioambientais positivos. Podem ser emitidos por qualquer empresa,
desde que ela consiga demonstrar a destinação dos recursos e o impacto positivo ao
meio ambiente. Desde sua criação, os Títulos Verdes já movimentaram R$8,1 bilhões na
economia brasileira, segundo o Governo Federal.

PARA APLICAR O ESG NA SUA
EMPRESA ESTABELEÇA UM
PROGRAMA PROATIVO DE
ENGAJAMENTO DOS ACIONISTAS E
GARANTA COMUNICAÇÃO EFICAZ,
TORNE A SUSTENTABILIDADE
UMA PRIORIDADE, APRIMORE SUA
GOVERNANÇA.
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L E G A D O: O NOVO
PROPÓSITO DE TRABALHO
Percebeu que construir um legado faz toda a diferença para a história e a receita da sua
empresa? Então, chegou a hora de montar um comitê para, tijolo por tijolo, colocar o legado
de pé e tornar a corporação referência em ESG. É fundamental que o comitê conte com
profissionais de todas as áreas e departamentos, lideranças e demais colaboradores, de
todos os gêneros e raças. O cerne do trabalho é incluir valores de sustentabilidade como
prioritários em cada atividade.
Dentro da comissão, os colaboradores devem dividir funções e responsabilidades para cada
participante, de acordo com suas habilidades e interesses. Ficará a cargo dos membros
do comitê do departamento de administração amparar os gestores da empresa em todos
os assuntos relacionados à sustentabilidade; abordar e pesquisar sobre atividades que
representem riscos ou tenham impacto ambiental direto nos resultados de longo prazo do
negócio e no relacionamento com stakeholders.
Os representantes da área de tecnologia podem fomentar inovações nos negócios e
operações, sempre com foco na sustentabilidade e no respeito aos recursos naturais,
procurar a troca de equipamentos obsoletos por outros com maior eficiência energética.

Os colaboradores das áreas de Recursos Humanos, Comunicação e Marketing
devem preservar a imagem positiva da empresa em relação às práticas sustentáveis,
tanto para o mercado externo como para o público interno; elaborar campanhas
de engajamento dos funcionários e da comunidade no entorno em relação às
práticas sustentáveis. Também é possível divulgar à imprensa regional a mudança
de padrões e conquistar espaço na mídia.
O setor de logística pode averiguar a emissão de gases poluentes na frota; apontar
fornecedores mais próximos e certificados. Aos representantes das equipes
operacionais cabe verificar o desempenho da empresa em assuntos que se
relacionem à sustentabilidade na rotina empresarial e garantir que a companhia
esteja cumprindo suas estratégias de forma sustentável, contribuindo assim para o
desenvolvimento da sociedade no entorno.
A liderança da empresa pode ficar responsável por guiar a transformação dos
processos internos em procedimentos ambientalmente corretos para as pessoas,
o negócio e a comunidade; participar do planejamento estratégico, assegurando
a inclusão da sustentabilidade na gestão da organização, no desenvolvimento de
produtos e nas operações e serviços.
Caberá a todos os membros do comitê promover um ambiente interno de
conscientização acerca da sustentabilidade e da inclusão social. As mudanças
conquistadas dentro da corporação farão eco nas casas de cada colaborador e em
toda a comunidade.
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PROPÓSITO PARA

TODOS

A visão tradicional de carreira é aquela de que trabalho é sinônimo de emprego, do
cumprimento de tarefas específicas e determinadas dentro da jornada de trabalho. Mas os
profissionais hoje querem mais. Querem também deixar um legado profissional. Ele nasce
da soma dos esforços por parte dos profissionais empregados para o atingir objetivos e do
sucesso do time como um todo e da comunidade que o envolve.
O legado profissional está muito relacionado a times cross-funcionais, outra grande
tendência no segmento corporativo, já que, nessa estrutura, profissionais de diversos perfis
e de diferentes competências unem-se com um mesmo propósito, gerando equipes muito
mais completas e dinâmicas, melhorando as performances de cada um, a entrega de
resultado de todos, o desenvolvimento pessoal e a cocriação de soluções inovadoras.
Ganham cada colaborador e a empresa toda.
Investir no capital humano e inovar nos processos e no relacionamento com os funcionários
e consumidores é sinal de boa governança, é uma maneira de estabelecer o legado
profissional da sua empresa. Pense a respeito da contribuição que você quer deixar para
o mundo.

PENSE A RESPEITO DA
CONTRIBUIÇÃO QUE VOCÊ
QUER DEIXAR PARA O MUNDO.
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INDICADORES
Se sua empresa já começou a trabalhar com o propósito maior do que crescer, mas
fazer todo mundo crescer junto, é hora de mensurar suas conquistas, de contabilizar
sonhos alcançados. E para isso existem os indicadores de desempenho, ferramentas
de gestão que utilizam índices, metas e faixas de tolerância para medir a atividade de
uma corporação e embasar as tomadas de decisões de seus líderes. Com eles é possível
corrigir problemas, incentivar equipes, otimizar processos, produzir com qualidade superior
e, consequentemente, aumentar a lucratividade.
Por meio dos indicadores de desempenho é possível saber se as metas foram alcançadas,
se o emprego dos recursos foi eficaz e quais falhas ocorreram. É possível medir o
avanço do seu legado. POR EXEMPLO:

INDICADORES DE IMPACTO medem a utilidade e os impactos gerados pelos produtos
ou serviços produzidos e entregues, ou seja, se aquele projeto beneficiou ou não a
empresa, a comunidade, o cliente.

INDICADORES DE VALOR medem a relação entre o valor percebido de um produto ou
serviço e o que realmente se despendeu para sua aquisição. São os indicadores que
verificam se o que foi pago por um produto ou serviço está alinhado com o benefício
que ele proporciona. Se ele “vale o que custa”.
Com as mudanças climáticas e a crescente preocupação do consumidor com a origem
dos produtos faz-se necessário implantar também indicadores de sustentabilidade. Eles
diagnosticam e avaliam o grau de sustentabilidade na gestão de resíduos, com enfoque
nas dimensões sociais, ambientais e econômicas. Além disso auxiliam nas definições de
objetivos e metas para melhoria contínua.

LISTAMOS SUGESTÕES DE NOVOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA SEREM
IMPLEMENTADOS DENTRO DA EMPRESA:
EXISTÊNCIA DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.
EXISTÊNCIA DE CANAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES NO PROCESSO
DECISÓRIO DA GESTÃO DE RESÍDUOS, QUE AJUDA A VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA.
EXISTÊNCIA DE COLETA SELETIVA.
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, QUE POSSAM SER
REUTILIZADOS EM OUTRO SETOR OU NEGÓCIO.
EXISTÊNCIA DE CANAIS DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À GESTÃO
DE RESÍDUOS, COMO RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE.
CONTABILIDADE DA GESTÃO DE RESÍDUOS PARA VERIFICAR SE O CUSTO COM A
GESTÃO DE RESÍDUOS ESTÁ DENTRO DO ORÇAMENTO DA ORGANIZAÇÃO.
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS, NO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E OUTROS
INSUMOS.
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Quando se fala em sustentabilidade empresarial é preciso ter em mente que serão periódicas
as análises de resultados de medidas sustentáveis e de impacto social e ambiental das
operações da empresa. Existem alguns modelos de relatórios para embasar suas decisões
a respeito do tema, avaliar se os esforços são válidos e no que é possível investir. O mais
assertivo e utilizado pelas grandes empresas é o relatório GRI, sigla para Global Reporting
Initiative .
As diretrizes da GRI – chamadas G4 – na elaboração dos relatórios ajudam a identificar os
impactos das operações da organização sobre o meio ambiente, economia e sociedade
civil. O objetivo é apontar informações confiáveis, relevantes e padronizadas para que sua
empresa avalie oportunidades e riscos a partir desses impactos e tome decisões mais
embasadas sobre o assunto.

AS PRINCIPAIS RAZÕES QUE FAZEM AS GRANDES EMPRESAS
MUNDO IMPLEMENTAREM RELATÓRIOS COM BASE NOS PADRÕES GRI SÃO:

DO

DEMONSTRAR COMPROMISSO COM OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS;
TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES;
APRESENTAR CAPACIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM MERCADOS COMPETITIVOS;
PLANEJAR ATIVIDADES, TORNAR-SE MAIS SUSTENTÁVEL E POSICIONAR A EMPRESA;
SEGUIR A LEGISLAÇÃO;
TER UM COMPROMISSO COM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E HUMANO NA ÁREA
DE ATUAÇÃO;
ESTABELECER UM LEGADO.

Todos esses benefícios somam valores positivos à imagem da empresa, aumento nas
chances de fidelização e asseguram que a companhia faz parte por um mundo mais justo,
mais verde e igualitário para todos. Produzir relatórios de sustentabilidade no formato GRI
é crucial para aumentar o valor do processo e comunicar seu legado para a sociedade.
Amplia parcerias, admiração, investimentos, respeitabilidade.

QUER REGISTRAR SEU PROPÓSITO, SE ALIAR A EMPRESAS QUE MUDAM O MUNDO E
TRANSFORMAM VIDAS?
A NTICS PROJETOS tem uma equipe especializada para elaborar planos capazes de
elevar os índices ESG, intensificando projetos de responsabilidade social, ambiental e de
governança.
Há também a PLATAFORMA NTICS, criada para facilitar a governança de todo o processo
de Responsabilidade Social de sua empresa, desde a escolha de parceiros, projetos para
apoiar, avaliação documental, contratos, garantia de contrapartidas planejadas e realizadas,
aprovação de aplicação de logomarcas, releases, relatórios finais.
Os instrumentos para a construção de seu legado, as ferramentas necessárias, o projeto
para guiar sua empresa em direção ao futuro está aqui.
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NASCEMOS PARA
TRANSFORMAR
Há 19 anos a NTICS PROJETOS tem como premissa implementar projetos e soluções inovadoras
que promovam o desenvolvimento sustentável no mundo, hoje com operações no Brasil, Estados
Unidos e Europa somamos mais de 1.000 projetos desenvolvidos e mais de 10 milhões de pessoas
impactadas diretamente.
Há 03 anos nos tornamos uma empresa signatária do Pacto Global da Organização das Nações
Unidas (ONU) e com isso aspectos sociais (S), governança (G) e a constante busca por soluções
sustentáveis (E) norteiam nosso plano de negócios.

NOSSAS SOLUÇÕES 360 ENGLOBAM:

E

S

G

E N V IR O N MENTAL

SOCIAL

GOVERNANÇ A

C E RT I FI C AÇ Ã O DE
C AD E I A

PR OJETOS DE
RES PONSABILIDADE SOCIAL
- IMPACTO A COMUNIDADE
INSER IDA

GOVE R N AN Ç A ,
TR AN SP E R Ê N C I A E
C OMP L I E N C E

Criação e desenvolvimento
de projetos socioambientais e
culturais que transformam diretamente as comunidades em
que a empresa está inserida. Ao
final de cada projeto é entregue
um relatório com análise dos
indicadores e ambos linkados
aos ODS Objetivos de desenvolvimento sustentável das
Nações Unidas (ONU). A NTICS
é especializada em criação trazendo inovação com projetos
sob demanda de acordo com o
interesse da sua empresa.

A Plataforma NTICS facilita a
governança de todo o processo
de Responsabilidade Social de
sua empresa, desde a avaliação
documental, contratos, garantia de contrapartidas planejadas e realizadas, aprovação
de aplicação de logomarcas,
releases, relatórios finais. Para
a sua empresa, um Dashboard
que mostra ao vivo a situação
de cada proponente. Para o
proponente um passo a passo
claro de como proceder com a
realização e entrega de resultados para a empresa patrocinadora.

Uma consultoria online de 30
dias para certificação de toda
cadeia de suprimentos transformando empresas em negócios
sustentáveis e consequentemente aumentando os índices
ESG.
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PENSE NO
QUE SEMPRE
QUIS FAZER.
A NTICS POTENCIALIZA E AUMENTA OS
ÍNDICES ESG DA SUA EMPRESA!
Quer entender como SUA EMPRESA pode ser mais participativa no movimento
de desenvolvimento e responsabilidade social? Essa iniciativa AUMENTA
OS ÍNDICES DE ESG com foco no Social comprovando que a empresa está
verdadeiramente engajada com a sustentabilidade.
FAL E C OM NOSSOS CONSULTORES PA RA
T R ABALHA RMOS JUNTO COM VOCÊ NO
AU MENTO DE SEUS ÍNDICES ESG!
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CONTATO
www.ntics.com.br/
www.nticsprojects.com/
contato@ntics.com.br

Av. Brigadeiro Faria Lima Nº2369
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