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TENDÊNCIA

AS RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS ENTRE AS PESSOAS SEMPRE ESTEVE EM 
pauta ao longo das duas últimas décadas e nesse período pós-pandemia já há um movimento 

mais acentuado no Brasil de adoção desse pacto por governança ambiental, social e corporativa. 

Mas qual o impacto disso no cotidiano de empresas, pessoas e ações de marketing?. Existe, 

de certo modo, a essência de adoção dessas práticas visando se adequar a um mundo mais 

comprometido com todas as diretrizes de respeito e sustentabilidade, em todo o processo.

O diretor ESG4 e criador da plataforma Criativista, focada em ativismo criativo, 

Alexis Pagliarini, destaca que o ESG está impactando todo e qualquer setor da economia. 

“Tudo envolve ideias sustentáveis e questões ambientais, consumo de energia e materiais, 

exemplificando uma das partes aplicáveis do ESG no Live Marketing. Isso é um efeito dominó, 

onde todos os segmentos e envolvidos na oferta de bens ou serviços terão que se adequar 

aos preceitos da sustentabilidade. O resultado é uma melhoria e qualificação das operações, 

envolvendo colaboradores e empresas terceirizadas.”

Pagliarini afirma que o ESG deve ser uma corresponsabilidade de todos, afinal isso 

reflete em uma melhor imagem perante a sociedade. “Podemos exemplificar o alinhamento ao 

ESG com as empresas fornecedoras de stands, que trabalham a questão ambiental nos tipos de 

materiais, seguindo para a social, no trato de equipes, colaboradores, a relação de economia, 

valores, pagamentos, chegando ao corporativo na relação harmoniosa entre parceiros 

fornecedores, terceirizados e a remuneração correta de todos os envolvidos.”

Ele pontua que isso garante um mercado sustentável, com uma legalidade que 

confronta a corrupção e desvios de conduta. “As leis, contratos, compromissos assinados 

e todas as relações corretas com base no ESG combatem qualquer tipo de problema nos 

processos, gerando mais valor a todos os envolvidos. Todos devem aderir ao ESG, afinal é um 

efeito constante no mercado, em especial ao de Live Marketing, que trabalha com a imagem das 

empresas e suas marcas. Para quem não conhece, eu recomendo que se aprofunde no assunto 

e adote o ESG, ou pode estar fora do jogo em alguns anos, com a crescente demanda dos 

consumidores por práticas sustentáveis”.

GOVERNANÇA SOCIAL, 
AMBIENTAL E CORPORATIVA

CHEGOU A HORA DA

MOSTRAR SEU VALOR

ESG EM MAIS SEGMENTOS DA ECONOMIA
Como citado anteriormente, o ESG está em todos os 

segmentos da economia, até mesmo onde a sociedade menos 

imagina - na construção civil. De certo modo, a indústria da 

construção civil também foca na qualidade das obras, além 

das medidas sustentáveis previstas ao ESG.

Quando o assunto é marketing e comunicação, o diretor 

de R.I. da Trisul, construtora com negócios no Estado de São 

Paulo, Michel Christensen, afirma que a construtora dedica 

o foco a mostrar seu alinhamento com as premissas do ESG. 

“Nós desenvolvemos um relatório onde explica o que são as 

práticas ESG e o que a Trisul faz para ser reconhecida como 

uma empresa com tais práticas. Este relatório é veiculado 

através do nosso site, e-mails marketing e redes sociais. Além 

disso, desenvolvemos um ‘selo’ ESG BY TRISUL com um QR 

Code direcionando ao relatório, pensado para aplicação em 

nossos materiais impressos, tapumes e comunicações internas. 

Estamos também desenvolvendo um plano de comunicação 

próprio para este tema para ser abordado com mais frequência 

nas nossas redes sociais, como vídeos, fotos e depoimentos”.

Exemplificando, o diretor da Trisul destaca um dos 

cases mais evidentes de sustentabilidade. “O empreendimento 

Oscar Ibirapuera, da Trisul, é o primeiro edifício do Brasil a 

ser certificado com o Selo Procel Edificações – Residenciais. 

A ação, protagonizada pelo Programa de Sustentabilidade de 

Obras da Construtora e liderada pelo diretor de engenharia, 

faz parte da série de atitudes que a Trisul desenvolveu ciente 

dos impactos socioambientais de um canteiro de obras e 

se antecipando às tendências de preocupação com o meio 

e a aplicação de novas tecnologias. Promover edifícios com 

altos índices de eficiência energética nos remete a um futuro 

próximo, onde, ser eficiente se tornará exigência habitual 

da sociedade. Portanto, demos início a um novo ciclo de 

empreendimentos eficazes, e que as positivas consequências 

alcançaram as próximas gerações”, destaca Christensen.

ESG NAS BASES DA COMUNICAÇÃO
É fato que as práticas de governança ambiental, social 

e corporativa estão presentes nos mais diversos segmentos 

da economia e quem trabalha com a comunicação das marcas 

não pode ficar de fora desses compromissos.

O CEO do hub global de criação e projetos audiovisuais 

Trio, Caito Cyrillo, pontua que desde a criação da empresa, 

responsabilidade social e sustentabilidade sempre foram 

pilares importantes. “Nos últimos 5 anos, as ações voltadas 

para esse segmento se intensificaram. Como uma empresa 

de criação e de projetos audiovisuais, percebemos que é 

possível crescer e, da mesma forma, colaborar com a redução 

de danos ao meio ambiente. Em 2022, estamos trabalhando 

para que nossos clientes tenham essa mesma preocupação 

e incentivem a cultura ESG em suas empresas. Desde o final 

de 2021, todas as nossas produções audiovisuais não emitem 

mais carbono. Isso foi possível graças a um token de carbono 

chamado Moss Earth, disponibilizado dentro da cadeia de 

blockchain que promove práticas de manutenção florestal por 

meio de um projeto chamado Agrocortex”.

Ele explica que essa iniciativa totalmente digital 

conecta a empresa a um projeto de conservação ambiental 

ligado ao manejo florestal da Floresta Amazônica e que tem 

“Todos devem aderir ao ESG, 
afinal é um efeito constante 
no mercado, em especial 
ao de Live Marketing, que 
trabalha com a imagem das 
empresas e suas marcas. 
Para quem não conhece, 
eu recomendo que se 
aprofunde no assunto e 
adote o ESG, ou pode estar 
fora do jogo em alguns 
anos, com a crescente 
demanda dos consumidores 
por práticas sustentáveis.” 
(Alexis Pagliarini) Diretor ESG4, 

Alexis Pagliarini

ambiente. A principal intenção é destacar para o consumidor 

as unidades mais eficientes em termos energéticos, assim 

como oferecer aos projetistas, construtores e proprietários um 

incentivo para o aperfeiçoamento constante de seus imóveis 

Diretor de R.I. da Trisul, Michel Christensen
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a responsabilidade social de ajudar as comunidades da região 

onde ele está inserido. “Desse modo, é possível preservar a 

rica biodiversidade e reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa (GEE). Esse projeto, que conta com a colaboração da 

Trio, prevê evitar a emissão de 483.594 toneladas de CO2 

por ano, o que significa conservar uma área de 186.369,66 

hectares”, destaca Cyrillo.

O executivo ainda ressalta que atuando no mercado 

audiovisual, ajuda a propagar esse tipo de ação ESG nos meios 

digitais da empresa e em reuniões de negócios. “Entendemos 

que faz parte da nossa essência conscientizar a sociedade 

sobre a importância da floresta, dos bons hábitos e das 

práticas que respeitam o meio ambiente para que os recursos 

naturais não se esgotem”, conclui Cyrillo.

SUSTENTABILIDADE NO CONFORTO DOS PÉS
O ESG está mais presente na vida das pessoas 

do que se imagina. O termo e as diretrizes surgiram 

em 2005, após um anúncio da Organização das Nações 

Unidas (ONU) sobre a temática, que desencadeou um 

enorme movimento mundial em busca de relações mais 

acertadas envolvendo a sociedade, governança e meio 

ambiente. Sócio da fashiontech Yuool, Eduardo Mendes 

diz que a sustentabilidade faz parte do DNA da empresa. 

“Acreditamos que ter essa responsabilidade hoje não é 

mais um diferencial, e sim uma obrigação. Além de nos 

preocuparmos em produzir produtos com matérias primas 

sustentáveis como o algodão orgânico e a garrafa pet 

reciclada e rastreada, possuímos o Nativa Precious Fiber, 

certificado mundial para produtores de lã que se baseia 

nos pilares de rastreabilidade, sustentabilidade, bem-

estar animal e responsabilidade social corporativa, o que 

significa que todos os fornecedores podem ser rastreados 

e mapeados em relação às suas práticas”.

A Yuool trabalha no setor de calçados. Mendes 

acrescenta que outras formas em que a questão ESG está 

aplicada em seu cotidiano é através das comunicações 

impressas. “Nossas caixas e folhetos dos pedidos são feitos 

de material reciclado, e o molde que acompanha os calçados 

são feitos de bagaço de cana de açúcar, projetado de uma 

maneira que gera menos resíduos.”

A responsabilidade social e ao meio ambiente é 

um dos pilares mais evidentes da empresa. “Gostamos 

de enfatizar o consumo consciente e de como nossos 

produtos são atemporais, feitos para serem usados em 

diferentes ocasiões sem perder o conforto e o estilo. É 

importante nos adaptarmos às novas realidades sociais 

em que as pessoas estão cada vez mais em busca do 

simples, sustentável e eficiente. O termo ‘lowsumerism ’ é 

muito usado em nossas comunicações e diz muito ao que 

acreditamos de termos e investirmos realmente no que é 

necessário”, diz Mendes.

Quando o assunto é contato com os clientes por 

meio da comunicação, Mendes diz que adotaram medidas 

simples para ampliar o cuidado com o consumo de materiais. 

“Nós otimizamos os envios dos pedidos usando apenas 

nossas caixas como embalagem, não necessitando de novas 

embalagens do correio para envio, que muitas vezes não são 

sustentáveis, além de todas as nossas caixas serem feitas de 

material reciclado.”

A sustentabilidade é um dos pilares que move a 

Yuool. “Buscamos colaboradores que estejam alinhados com 

nossos valores e dispostos a pensar sempre no impacto 

positivo que geramos para as pessoas e para o mundo. 

Queremos proporcionar um mundo melhor e mais confortável, 

e estaremos sempre em busca de práticas que nos leve rumo 

a isso. Além

disso, temos como foco colocar nossos clientes em 

primeiro lugar, oferecendo a melhor

experiência que ele possa ter em todos os 

processos de compra. Nos preocupamos desde a estética 

do produto, experiência de compra, atendimento até a 

entrega”, concluiu Mendes.

ESG NAS OPERAÇÕES
Um dos segmentos da economia que mais tem crescido 

ao longo dos anos é o de tecnologia. Há uma demanda 

crescente do uso de infraestrutura digital e cria a margem 

para a necessidade de adoção de condutas focadas em ESG.

A diretora de marketing & sustentabilidade do 

Grupo New Space, Andrea Cominato comenta sobre esse 

momento, destacando que a empresa trata o ESG como um 

tema prioritário e obrigatório. “Por meio de nossa diretoria 

de sustentabilidade, procuramos promover discussões, 

além de nos engajarmos, divulgarmos e implementarmos 

as melhores práticas, sempre buscando fortalecer nossas 

responsabilidades frente ao ecossistema e a sociedade em 

que estamos inseridos. A preocupação com a sustentabilidade, 

a governança corporativa e a responsabilidade social 

estão no DNA da empresa, na cultura interna e no jeito 

de fazer negócios. Essa responsabilidade reflete nosso 

comprometimento com os princípios éticos, buscando sempre 

alinhamento com as melhores práticas do mercado”.

Ela ressalta que a empresa tem uma preocupação 

com o ESG tanto com o público interno quanto o externo. 

“Entendemos que as nossas boas práticas precisam 

ser divulgadas, então, não medimos esforços para isso. 

Internamente, temos canais exclusivos, como e-mail, 

whatsapp e boletim de notícias, para atendimento e 

divulgação de notícias, novidades e tudo que estiver 

relacionado ao tema. Para o público externo, divulgamos pelo 

nosso blog, canal no youtube e demais redes sociais”.

Andrea também ressalta o trabalho desenvolvido 

com o relatório de sustentabilidade, desenvolvido 

anualmente para o Pacto Global da ONU, do qual a New 

Space é signatária desde 2009, onde elencam todas as 

ações de ESG que trabalham. “Há uma versão do relatório 

disponível em todas as nossas operações, também está em 

nosso site e enviamos exemplares para parceiros e clientes, 

de modo a fomentar as boas práticas por todos os lugares”, 

acrescenta a diretora da empresa. 

E na prática, o que a New Space tem feito e realizado?. 

“Desenvolvemos ao longo dos anos diversas iniciativas, 

campanhas, fomentamos doações e investimentos, que são 

aplicados continuamente na redução dos impactos ambientais, 

na busca da eficiência no uso dos recursos naturais e auxílio 

às comunidades carentes que estão ao nosso redor, Cotia, 

Osasco e São Paulo”, destaca Andrea.

Ela pontua que é essencial fazer sua parte nesse 

novo momento de consciência ao ser humano e ao meio 

ambiente. “Por mais que não sejamos classificados como 

uma empresa poluente, a sustentabilidade não é apenas 

uma área, ela permeia a essência da nossa organização. 

Isso se reflete em nossa estratégia, atuação e por meio de 

indicadores que consolidamos anualmente por meio dos 

programas que participamos.” 

REALIDADE MUNDIAL 
A governança ambiental, social e corporativa é 

uma base fundamental para todos os segmentos das mais 

diversas atividades econômicas no planeta. Para aprimorar 

o entendimento sobre o tema, a sócia-diretora de marketing 

e comunicação da KPMG no Brasil e na América do Sul, Beth 

Fontanelli e a sócia líder de consultoria em ESG da KPMG 

no Brasil, Nelmara Arbex, detalharam mais sobre o tema. A 

KPMG é uma organização global de firmas independentes 

CEO da Trio, Caito Cyrillo

 “Entendemos que faz parte da nossa essência conscientizar 
a sociedade sobre a importância da floresta, dos bons 
hábitos e das práticas que respeitam o meio ambiente para 
que os recursos naturais não se esgotem.” (Caito Cyrillo)

Sócio da Yuool, Eduardo Mendes

“Nós otimizamos os envios 
dos pedidos usando 
apenas nossas caixas 
como embalagem, não 
necessitando de novas 
embalagens do correio para 
envio, que muitas vezes 
não são sustentáveis, além 
de todas as nossas caixas 
serem feitas de material 
reciclado.” (Eduardo Mendes)

Diretora de marketing & sustentabilidade do Grupo New Space, Andrea Cominato

“Por mais que não 
sejamos classificados 
como uma empresa 
poluente, a 
sustentabilidade não é 
apenas uma área, ela 
permeia a essência da 
nossa organização. Isso 
se reflete em nossa 
estratégia, atuação e por 
meio de indicadores que 
consolidamos anualmente 
por meio dos programas 
que participamos.” 
(Andrea Cominato)

TENDÊNCIA
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sejam abordados sob um prisma inovador, de modo a destacar 

e fortalecer nossos diferenciais e atuação ESG para o 

mercado. Assim como demonstrar aos clientes e ao mercado 

que estamos prontos para ajudá-los em suas jornadas”. 

Já Nelmara acrescenta que considerar as premissas 

de ESG na gestão diária é tão importante quanto usar o 

repertório que acumularam para, por meio de seus serviços, 

canalizar abordagens inovadoras e sustentáveis que gerem 

valor para os clientes e para a sociedade em geral. “A forma 

como conduzimos nosso negócio importa e as premissas 

ESG, incorporadas em tudo que fazemos, é que nos permitem 

exercer a oportunidade e, também, a responsabilidade de 

contribuir na construção de um futuro mais sustentável. E isso 

não é uma opção, é uma necessidade. É o tone at the top”.

Nelmara acrescenta ainda que é por isso que a KPMG 

foi uma das primeiras em seu segmento de atuação a reunir 

compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG) 

em um só lugar e relatar o progresso de forma transparente, 

para o público interno e externo, utilizando as métricas do 

Conselho Internacional de Negócios (IBC) do Fórum Econômico 

Mundial (WEF), por meio do nosso KPMG: Our Impact Plan. 

“Nosso plano estabelece os compromissos globais que 

estamos fazendo em nossa jornada para nos tornarmos um 

negócio melhor, incluindo aí nossas condutas administrativas, 

e reafirma nossos compromissos com os Princípios do Pacto 

Global das Nações Unidas (ONU) e com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU.” 

As executivas concluem destacando que os 

compromissos do KPMG: Our Impact Plan estão dispostos em 

quatro pilares: Planeta, Pessoas, Prosperidade e Governança, e 

são sustentados por vários indicadores. “Temos grupos globais 

e locais nas firmas-membro de nossa rede, que está presente 

em 154 países, responsáveis por esses pilares. Os grupos 

periodicamente se reúnem para definir estratégia e plano de 

ação – envolvendo diversas áreas da firma - para que possam 

evoluir na entrega de seus compromissos”, conclui Nelmara. 

“A forma como conduzimos 
nosso negócio importa e as 
premissas ESG, incorporadas 
em tudo que fazemos, é 
que nos permitem exercer 
a oportunidade e, também, 
a responsabilidade de 
contribuir na construção de 
um futuro mais sustentável.” 
(Nelmara Arbex)  Sócia líder de consultoria em ESG da KPMG no Brasil, Nelmara Arbex

Sócia-diretora de marketing e comunicação da KPMG no Brasil e na América do Sul, Beth Fontanelli

que prestam serviços profissionais nas áreas de Audit, Tax e 

Advisory e está presente em 146 países.

Em uma visão ampla, Beth diz que o ESG está na 

estratégia global, regional e local e é, também, um dos pilares 

de reposicionamento de marca lançado em março de 2022. 

“Temos uma campanha publicitária só de ESG com alguns 

exemplos. Essa é uma campanha global da KPMG que traz 

a mensagem principal ‘porque a maneira como você cresce 

importa’ e foi lançada no Brasil em março para os públicos 

interno e externo. A premissa da campanha é que os assuntos 

COM UM FATURAMENTO DE R$ 5 BILHÕES EM 2021 

e expectativa acima de R$ 6 bilhões este ano, utilizando uma 

estratégia baseada em crescimento orgânico e aquisições, o 

Grupo Stefanini dá mais um passo para ampliar seu ecossistema 

de inovação composto por mais de 30 empresas. Dessa vez, o 

foco é complementar o portfólio de soluções do ecossistema 

de marketing digital, batizado de Haus, com a aquisição da 

Ecglobal, uma empresa brasileira, com operações no exterior – 

países da América Latina e Estados Unidos -, que desenvolveu 

uma plataforma colaborativa, com tecnologia proprietária, 

para criar comunidades e redes sociais. O objetivo é que marcas e 

consumidores se engajem, colaborem e cocriem melhores produtos 

e experiências, sendo os dados de propriedade das empresas.

Responsável por divulgar anualmente o Net Love 

Score – NLS, estudo que revela as marcas que conquistaram 

o Brasil, a Ecglobal busca entender a evolução das tendências 

comportamentais dos consumidores, a partir da combinação 

de social listening em comunidades, com metodologias de 

pesquisas quantitativas e qualitativas. Sua plataforma 

promove uma participação ativa na rotina das pessoas por 

meio da automação e inteligência de dados e consegue 

interagir rapidamente em torno de uma causa ou propósito, 

impulsionando novos negócios.

Pela rede Ecglobal, as equipes de marketing, inovação 

e CX/UX podem desenvolver e validar conceitos, próximas 

inovações, experiências, posicionamento e comunicação. 

a eficiência do software da Ecglobal com o DNA Stefanini de 

inovação e excelência na prestação de serviços. Vislumbramos 

a possibilidade de expandir a atuação da plataforma Haus para 

outras regiões, com grande potencial de cross-selling entre as 

bases de clientes”, afirma o diretor de M&A do Grupo Stefanini, 

Bruno Caloi que completa. “Estamos muito ativos na área de 

marketing digital. Temos, atualmente, um fluxo de 20 empresas 

em análise, sempre atentos a novas tecnologias e competências 

para agregar à oferta do Grupo Haus.”

Para o Managing Partner da Haus, Guilherme Stefanini, 

a chegada da Ecglobal ao grupo reforça a estratégia de 

aportar cada vez tecnologia e inteligência ao marketing para 

trazer resultados. Ao unir expertises, as empresas ampliam 

a capacidade de analisar dados, geram mais inteligência, se 

aproximam dos clientes e criam comunidades, que podem ser 

segmentadas por interesses comuns, discutem alternativas para 

tomar decisões mais assertivas e agregar valor ao negócio.

Para Stefinini, a Ecglobal se conectará com a área de 

design de produtos, estratégia e insights da Gauge, criação 

de tendências e conversas para lançamento de campanhas 

da W3haus, desenvolvimento de e-commerce dentro das 

comunidades, ação com influenciadores, gamificação e adoção 

de programas de fidelidade, em parceria com a Inspiring, 

entre outras iniciativas conjuntas. “Nosso objetivo é tornar 

a Ecglobal em uma das maiores plataformas de Customer 

Insights do Brasil e expandi-la internacionalmente.” 

DIGITAL

MARKETING DIGITAL É UMA DAS 
GRANDES APOSTAS DO GRUPO STEFANINI, 
QUE ANUNCIA AQUISIÇÃO DA ECGLOBAL

“Estamos muito ativos na 
área de marketing digital. 
Temos, atualmente, um fluxo 
de 20 empresas em análise, 
sempre atentos a novas 
tecnologias e competências 
para agregar à oferta do 
Grupo Haus.” (Bruno Caloi)

Managing Partner da 
Haus, Guilherme Stefaniniv

Da mesma maneira, a área de pesquisa pode gerar insights 

estratégicos para os departamentos de marketing e branding. 

É um espaço onde os participantes podem ouvir e ser ouvidos, 

receber informações e influenciar decisões de marcas e 

organizações que admiram.

Atualmente, a Ecglobal tem mais de 1 milhão de 

consumidores ativos em sua plataforma, sendo 600 mil no 

Brasil. Entre os principais  clientes

estão Itaú, Nestlé, Natura, BRF, HBO e Via. “Desde os 

primeiros contatos, percebemos que havia uma grande sinergia 

entre as empresas, que poderão, a partir de agora, integrar 

TENDÊNCIA


