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✤ Graduado em tecnologia da 
informação, possui pós-graduação 
em administração e marketing, MBA 
Executivo pelo IBMEC de São Paulo 
e formou-se em Conselheiro de 
Administração pelo IBGC. 

✤ Atuação por 33 anos no setor 
industrial e de serviços, nas áreas de 
sustentabilidade, planejamento 
estratégico para a sustentabilidade,  
responsabilidade social, ambiental, 
Due Diligence, compliance, 
governança corporativa e relações 
institucionais.



QUAL É O SEU PROPÓSITO PESSOAL?



QUAL É O PROPÓSITO DA SUA 
EMPRESA?



QUAL É A IDEIA QUE 
TEMOS DE 

COMUNIDADE?

O que é a tal economia, e qual é o papel 
das nossas organizações?



Uma organização nasce para servir necessidades 
humanas e cuidar do ambiente onde vivemos!

Adap. Oscar Motumura



ATENDER COM 
QUALIDADE É 
INSUFICIENTE! 

É NECESSÁRIO 
GERAR VALOR!



Qual é o 
valor da sua 

empresa?



Fonte: Stuart Hart 
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Gerar valor compartilhado pressupõe que a 
organização conheça suas externalidades 

(seus Impactos!) e seus públicos de 
relacionamento! 



Mais complexo

Decisão num ambiente com maior incerteza

Maior grau de subjetividade

Aumento da exposição ao risco

Ambiente de negócios



Quem são nossos 
Stakeholders?

Devemos nos colocar no centro de nossas 
atenções as pessoas as quais servimos!



Olhando para dentro das nossas organizações...

Cultivar coerência! 
Desenvolver o nível de consciência das lideranças! 

Servir!



Um olhar para fora 
da organização!

Ser percebida pela 
comunidade como uma 

empresa ética, responsável e 
que gerencia com qualidade as 
externalidades dos negócios!



Um olhar para fora 
da organização!

Ser agente de transformação 
positiva! Exercer o papel de 

liderança!

Zelar pelo comportamento ético na 
gestão de fornecedores, fortalecendo 

parcerias.

Manter 
transparência!



Nossas oportunidades, nossas responsabilidades!

Utilizar escala e influência para 
ações afirmativas! 

Scale for Good

Compromisso com as 
famílias

Sustentabilidade da 
carne bovina

Ação Climática

Embalagem e 
ReciclagemOportunidade para 

jovens



De onde vem a 

pressão?





✓Regulação
✓Fiscalização

✓Influência legal e econômica

COMPLIANCE



✓Regulação
✓Fiscalização

✓Influência legal e econômica

COMPLIANCE



✓ Decisão de compra
✓ Fidelização
✓ Marca
✓ Inovação 

TRANSPARÊNCIA



✓ Decisão de compra
✓ Fidelização
✓ Marca
✓ Inovação TRANSPARÊNCIA



✓Cadeia de Valor
✓Reputação

✓Dependência/parceria

SINERGIA 



✓Cadeia de Valor
✓Reputação

✓Dependência/parceria

SINERGIA 



Valorização Humana
✓ Respeito
✓ Inclusão
✓ Cultura

COERÊNCIA 



Valorização Humana
✓ Respeito
✓Inclusão
✓Cultura

COERÊNCIA 



✓Preferência
✓Exigências

✓Alta influência 
✓Boas práticas

GOVERNANÇA



✓Diálogo
✓Transparência
✓Justiça Social
✓Parceria

LICENÇA SOCIAL 

Vídeos/Barbie, a devastadora de florestas(360p_H.264-AAC).mp4


Não é possível ter um ambiente de negócio 
próspero numa sociedade decadente!

Lembremos...     



O QUE VOCÊ FARÁ AMANHÃ PARA REALIZAR O SEU PROJETO E 
AJUDAR SUA EMPRESA A TRANSFORMAR O MUNDO?

QUAL É O SEU PROJETO? 



João Carlos Redondo

Valor Compartilhado

OBRIGADO!


