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RESUMO 

 

A pesquisa qualitativa “Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em 

patrocínios” objetiva propor modelo inédito para efetiva interiorização dos objetivos 

estratégicos sustentáveis e integração das ações de marketing, por meio de patrocínios para 

alinhamento dos stakeholders (BADOT e COVA, 2008). A pesquisa explicará: “Qual a 

relação entre a interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis e o uso de indicadores 

táticos para sustentabilidade efetiva?”  

A construção conceitual utiliza alegação de conhecimento pós-positivista (pragmatismo), em 

técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1979) das entrevistas semiestruturadas 

(CRESWELL, 2007) associada com pesquisa qualitativa exploratório-descritiva. Assim, 

utilizou-se análise de conteúdo (BARDIN, 1979), referenciando-se por literatura 

especializada, a partir de dados das categorias: Estratégia empresarial, Aplicação das 

ferramentas de excelência, Patrocínios e gestão das expectativas, além de Recursos e 

Financiamentos. Os resultados da pesquisa demonstram que a inclusão da sustentabilidade na 

estratégia empresarial sem que sejam estabelecidos parâmetros efetivos de acompanhamento 

da interiorização gera desconforto executivo e dificulta captação no mercado de títulos verdes, 

com impactos negativos na gestão da Confiança e Reputação Corporativas. A pesquisa 

limitou-se a temática das relações entre marketing e sustentabilidade, perfazendo aspectos 

reputacionais e gestão da confiança dos stakeholders. 

O estudo justifica-se academicamente por estabelecer metodologia para alcance de vantagem 

competitiva sustentável, almejando-se potencialização de imagem, reputação e alcance de 

diferenciação estratégica, possibilitando captação a partir de títulos verdes (Green Bonds). 

Enquanto, para a sociedade, o modelo permite que empresas efetivamente interiorizem o 

Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 2016) em suas ações, afastando-se da hipocrisia 

corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015), se comprometendo com o desenvolvimento 

sustentável, com referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) sugeridos 

pela Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas (ONU-BR, 2015) e Elementos de 

Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016). 

 

Palavras-chave: Patrocínios, Confiança, Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade 

e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). 
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ABSTRACT 

 

The qualitative research “Integrated Marketing Management of Sustainability, with focus in 

sponsorship” objectives to propose unpublished model to effective internalization of strategic 

sustainable objectives and integration of marketing actions, using sponsorships to align the 

stakeholders (BADOT e COVA, 2008). The research will clarify “what´s the relation between 

the internalization of sustainable strategic objectives and the use of tactical indicators for 

effective sustainability?” 

The conceptual construction uses allegation post-positivist (pragmatism), with technique of 

content analysis (BARDIN 1979) associated with a qualitative exploratory-descriptive 

research, referencing by specialized literature, through the datum of categories: Business 

Strategy, Apply of excellence tools, Sponsorship and Expectative management. The results of 

the research demonstrate that the inclusion of sustainability into business strategy without 

established effective parameters by accompaniment of internalization promotes executive 

discomfort and impossibilities raising in the green stock market, with negative impacts over 

management of Trust and Corporative Reputation. The research was limited to the thematic 

of the relations between marketing and sustainability, making up reputational aspects and 

management of trust from stakeholders.  

The study itself justifies academically establishing methodology to reach sustainable 

competitive advantage, aiming potentialized image, reputation and reach of strategic 

differentiation, possibiliting capitalization through Green Bonds. While, for the society, the 

models allow that the companies effectively internalize the Sustainable Imperative 

(EREVELLES et al. 2016) into theirs actions, moving away of corporative hypocrisy (KIM, 

HUR E YEO 2015), committing to sustainable development, with reference Sustainable 

Development Goals (SDGs) suggested by the United Nations Agenda 2030 and Value 

Elements (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH  2016) relational.  

 

 

 

 

Keywords: Sponsorship, Trust, Integrated Marketing Management of Sustainability and 

Sustainable Development Goals (SDGs). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obtenção efetiva dos resultados empresariais em ações de sustentabilidade, tal como o 

acompanhamento de indícios comportamentais das reações dos stakeholders e obtenção de 

cadeia sustentável de valores são inquietações empresariais globais, conforme explicitaram 

Kim, Hur e Yeo (2015). A sociedade globalizada assinala, sistematicamente, escândalos 

empresariais (JANNEY e GOVE, 2010) correlacionados com alegações antiéticas 

empresariais de marketing, observando-se que nem sempre se opera de forma efetivamente 

sustentável e socialmente responsável, identificando-se, nesse panorama, hipocrisia 

corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015). Constructo compreendido, na pesquisa, como o 

usufruto de marca com sustentabilidade insuficientemente internalizada, não de forma 

necessariamente proposital, porém, mantendo-se correlacionada com a responsabilidade 

social para obter imagem e reputação favoráveis junto aos consumidores, relacionando-se, 

necessariamente, à temática do Marketing e Sustentabilidade associados. Assim, em 

consequência, a sociedade aponta recorrentemente manipulação dos stakeholders para 

obtenção de alinhamento, reputação e imagem correlacionados com a sustentabilidade, 

diferenciando-se aeticamente e auferindo retornos financeiros desmerecidos (JANNEY e 

GOVE, 2010 p. 156).  

Em associação, observam-se ponderações de que não se pode institucionalizar prática 

sustentável empresarial efetiva, considerando-se efeitos sociais da aplicação conjunta do 

imperativo digital (FITZGERALD et al., 2014), com consequente destruição criativa, 

conforme Schumpeter (1961 apud POLLA, 1995, p.10), associado com o Imperativo 

Sustentável (EREVELLES et al., 2016). Sobremaneira, os argumentos são reverberados em 

ações de marketing, com supostos objetivos e chancela de modernização sustentável, 

identificando-se posteriormente, por identificação dos paradoxos corporativos, hipocrisia 

administrativa (KIM, HUR e YEO, 2015), chegando-se nos casos extremos ao 

Greenwashing (NEULS, 2013), compreendido como estratégia de marketing supostamente 

sustentável, porém superficial, enganosa e simbólica que deliberadamente objetiva 

convencer a sociedade de prática sustentável inexistente.  

Esses entendimentos, consonantes com os estudos de Badot e Cova (2008, p. 213) a 

respeito da antipatia dos consumidores diante de alegações superficiais e identificação do 
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senso manipulador do marketing sugerem a cocriação de valores (JANNEY e GOVE, 2010 p. 

156), como caminho viável e ético, de realização de marketing genuíno e focado no cliente, 

objetivando-se alinhamento dos stakeholders com a organização (BADOT e COVA, 2008 p. 

213). Assim, o estudo explicitará aspectos relacionados com a interiorização dos objetivos 

estratégicos sustentáveis e o uso de indicadores táticos para sustentabilidade efetiva e 

construção de modelo que promova desenvolvimento sustentável, com referência aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) sugeridos pela Agenda 2030 das 

Organizações das Nações Unidas (ONU-BR, 2015) e Elementos de Valor (ALMQUIST, 

SENIOR e BLOCH, 2016). 

Assim, hodiernamente, o modelo proposto promoverá afastamento da hipocrisia 

corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015), que é representada na apresentação publicitária de 

imagem e reputação corporativa repletas de referências estratégicas sustentáveis, reverberadas 

por meio das ações de marketing (KIM, HUR e YEO, 2015), com concomitante observação 

da baixa interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis e consequente risco de 

contraposição de práticas sociais eventualmente antagônicas.  

Por consequência, considerando-se o panorama gera-se, na ocorrência de paradoxos 

(VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2002), imagem empresarial difusa e eticamente 

questionável (JANNEY e GOVE, 2010). Muitos executivos têm essa percepção, todavia 

mantêm o status quo e o mindset, desconhecendo inquietudes e desconfortos gerados. Assim, 

entende-se que são admitidos riscos de manutenção de paradigmas e proposições de valor 

ultrapassados e insustentáveis, mantendo-se a quimera das ações empresariais 

superficialmente construídas e embasadas em tendências socialmente aceitas para sustentação 

publicitária dos argumentos.  

A pesquisa objetiva proposição de modelo para internalização dos objetivos sustentáveis 

e uso de indicadores cocriados para efetivo monitoramento da internalização da 

sustentabilidade, diminuindo-se inquietude executiva diante de questionamentos sobre a 

internalização efetiva da sustentabilidade com vistas à concomitante potencialização da 

imagem, reputação e confiança dos stakeholders. Almeja-se, adicionalmente, integrar as ações 

de Marketing, possibilitando-se que grupos de trabalho multidisciplinares promovam a 

sustentabilidade empresarial sistêmica, garantindo-se alinhamento dos stakeholders (BADOT 

e COVA, 2008) para geração de vantagem competitiva sustentável única.  
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Assim, o modelo sugerido explicita método para internalização efetiva do imperativo da 

sustentabilidade, por meio da integração do Marketing, compreendido como constructo, 

por: Patrocínios, Publicidade, Comunicação e Responsabilidade Social. Para tal, sugere-se 

utilização de ferramentas de excelência associadas, indicando-se: Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), Lean (WOMACK e JONES, 1996) e 

Design Thinking (BROWN et al., 2008), para incorporação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis – ODS (ONU-BR, 2015) na cultura corporativa e alinhamento 

dos Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016), nas ações integradas de 

Marketing, utilizando-se de ferramenta contratual dos patrocínios, por meio das contrapartidas 

negociadas, intencionando-se cocriação de valores relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) 

com os stakeholders. 

Como benefício adicional, realizando-se a aplicação do modelo tático, possibilita-se 

preparação empresarial para certificação e captação a partir do mercado de capitais, por meio 

de títulos verdes. Os títulos verdes, reconhecidos como Green Bonds, somente diferem dos 

títulos tradicionais de renda fixa em sua relação com a sustentabilidade, ou seja, 

adicionalidades socioambientais (MONZONI e VENDRAMINI, 2015), podendo ser emitidos 

por bancos, governos, instituições supranacionais, corporações públicas ou privadas 

(MONZONI e VENDRAMINI, 2015, p. 13). 

Ainda, conforme relatório acadêmico "Green Bonds" do Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas, tanto a emissão, quanto efetiva captação por 

títulos verdes (renda fixa, capitalizáveis no mercado de capitais, correlacionados com projetos 

que incluem princípios da sustentabilidade), dependem da reputação e confiança estabelecidas 

junto aos investidores, conforme observa-se em:  

 

 

Potenciais emissores de GB, aqueles que detectam oportunidades de projetos com 

adicionalidades socioambientais em seus negócios, são motivados a emitir esta 

modalidade de título por ganhos reputacionais. A reputação tem a ver com imagem e 

com confiança/credibilidade. Esse diferencial, por sua vez, pode transformar-se em 

importante vantagem competitiva para a organização. Além disso, os GB 

proporcionam o acesso a uma gama maior de investidores comprometidos com 

investimentos responsáveis. (MONZONI e VENDRAMINI, 2015, p. 6). 
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Portanto, considerando-se a conexão entre opinião pública e possíveis danos em 

reputação e confiança dos investidores surgem pesquisas, em termos acadêmicos e 

empresariais, sobre a gestão das expectativas dos stakeholders, confiança e reputação 

corporativa, tanto em razão de arcabouços conceituais sobre marketing e sustentabilidade, 

quanto pela busca pragmática de métricas dos retornos em ativos intangíveis. Almeja-se, de 

fato, que se possibilite o desenvolvimento customizado e inimitável de cadeia de valores 

relacional (TESCARI e BRITO, 2016) sustentável, reconfigurando capacidades dinâmicas 

(SCHWEIZER, 2005 p. 51) e diferenciando-se, em mercado competitivo, por meio da 

cocriação de valor. Assim, há expectativa que se possa viabilizar, efetivamente, dinâmica de 

inovação estabelecendo-se vantagem competitiva sustentável, obtendo-se alinhamento dos 

stakeholders (BADOT e COVA, 2008; RIEL, 2013) e viabilizando-se provável captação por 

títulos verdes (Green Bonds), conforme relatório de Monzoni e Vendramini (2015). 

A relevância do tema reside na possibilidade de efetiva internalização da 

sustentabilidade e alinhamento dos interesses dos stakeholders (RIEL, 2013) para que sejam 

obtidos níveis de confiança e reputação indiscutíveis e, concomitante colaboração, por 

cooperação, para cocriação de cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) 

sustentável. Almeja-se, dessa forma, alinhamento, interno e externo, para alcance do “salvo-

conduto de atuação”, como preconizou Riel (2013), possibilitando, consequentemente, 

viabilização de captação por títulos verdes (Green Bonds).   

 

1.1 Contextualização: Objetivos Estratégicos Sustentáveis  

 

Tanto as empresas do setor privado, quanto as públicas (estatais ou economia mista) 

buscam continuamente novas formas de criar valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e 

customizado em suas cadeias produtivas e modelos de negócios (GEISSDOERFER, 

SAVAGET e VANS, 2017). Reconstruindo-se e inovando modelo de negócios, 

concomitantemente reconfigurando ativos e cadeia de valor, de forma dinâmica 

(GEISSDOERFER, SAVAGET e VANS, 2017), para alcançar vantagens competitivas 

sustentáveis.  
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Uma forma criativa de se proceder é estabelecer alinhamento entre as expectativas 

mundiais de sustentabilidade em relação à existência humana (ilustradas na Agenda 2030 da 

ONU), adicionando percepção de valor a cada iniciativa, convergindo esforços corporativos 

em direção aos ganhos com o reconhecimento da sustentabilidade em sua cadeia de valor 

relacional (TESCARI e BRITO, 2016). Essa poderia ser ainda, no momento atual, forma 

inovadora de valorizar suas ações e investimentos perante stakeholders internos e externos.  

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU-BR, 2015) sugeridos 

pela ONU, funcionam como um direcionador para governos, organizações, empresas e 

sociedades, sendo eles: ODS 1 - Erradicação da Pobreza, ODS 2 – Fome Zero e Agricultura 

Sustentável, ODS 3 – Saúde e Bem-estar, ODS 4 – Educação e qualidade, ODS 5 – Igualdade 

de Gênero, ODS 6 – Água Potável e Saneamento, ODS 7 – Energia Limpa e Acessível, ODS 

8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ODS 9 – Indústria, Inovação e 

Infraestrutura, ODS 10 – Redução das Desigualdades, ODS 11 – Cidades e Comunidades 

Sustentáveis, ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis, ODS 13 – Ação contra a 

mudança Global no Clima, ODS 14 – Vida na Água, ODS 15 – Vida Terrestre, ODS 16 – 

Paz, Justiça e Instituições Eficazes e ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação. A 

pesquisa proporá, subsidiariamente, por meio da pesquisa “Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade, com foco em patrocínios” método integralizador dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU-BR, 2015) e Elementos de Valor (ALMQUIST, 

SENIOR e BLOCH, 2016) para obtenção de alinhamento entre stakeholders (BADOT e 

COVA, 2008). 

 

1.2  Inclusão dos Objetivos Sustentáveis na cadeia de valor relacional 

 

Cabe a cada organização criação de Road Map (RIEL, 2013), como metodologia 

específica a ser adotada, para efetivação e alcance da vantagem competitiva sustentável. 

Assim, define-se como Road Map: 

 

O road map consiste em um conjunto claro e sistemático de diretrizes e ações que 

orientam as áreas e os departamentos a desenvolver alinhamento com stakeholders 

internos e externos. (RIEL, 2013 p. 2) 
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A pesquisa sugere modelo tático para Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade com proposição customizada da cadeia de valor caracteristicamente 

dinâmica, relacional e sustentável (GEISSDOERFER, SAVAGET e VANS, 2017), 

proporcionando evolução dinâmica dos ativos (GEISSDOERFER, SAVAGET e VANS, 

2017), consequentemente, inovando cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) 

continuamente. Adicionalmente, a seleção e acompanhamento de informações qualificadas, 

conforme orientou Riel (2013), possibilitaria criação de políticas e planos anuais de marketing 

adequados.  

Assim, a partir dos objetivos estratégicos sustentáveis de marketing, referenciados pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU-BR, 2015) adequados ao contexto 

empresarial, fazendo uso de ferramentas de excelência, poder-se-ia realizar a assertiva gestão 

dos valores estratégicos sustentáveis, amparados na execução das estratégias empresariais e 

colaboração (cocriação), juntamente com stakeholders internos e externos, possibilita-se 

viabilização de captação de forma colaborativa, com stakeholders alinhados, de forma ética e 

íntegra (BADOT e COVA, 2008).  

Poder-se-ia alcançar sustentabilidade, efetivamente aplicada à cadeia de valores, por 

meio da associação de Elementos de Valor, apresentados a partir dos estudos de Almquist, 

Senior e Bloch (2016) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU-BR, 2015) da 

Agenda 2030 da ONU, acolhidos estrategicamente por cada organização. Exemplifica-se a 

escolher estrategicamente, Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016): 

Impacto social (autotranscedência), Mudança de vida (esperança, autoatualização, motivação, 

herança, pertencimento), Emocional (reduz ansiedade, recompensa, nostalgia, design, bem-

estar, valor terapêutico, diversão, atratividade, provisão de acesso) e Funcional (salva tempo, 

simplifica, lucrativo, reduz risco, organiza, integralizador, conecta, reduz esforço, evita 

aborrecimento, reduz custo, qualidade, variedade, apelo sensorial e informa).  

A aplicação da sustentabilidade na cadeia de valor permite, em teoria, que possa ser 

criado valor sustentável compatível com todos os Elementos de Valor, criados por Almquist, 

Senior e Bloch (2016), simultaneamente, se for aplicada a estratégia adequada. Podendo-se 

alcançar níveis excelentes de cooperação espontânea e cocriação de valor relacional 

(TESCARI e BRITO, 2016), referenciando-se nos objetivos estratégicos empresariais 

sustentáveis almejados, constituindo-se Plano de Marketing efetivamente sustentável e, no 
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caso de remediação de danos de impacto das operações empresariais, de Plano de Mitigação 

de Danos. 

Corrobora o entendimento, em seus estudos pregressos, Zanini (2016, p. 90) sobre a 

colaboração que possibilita a construção da identidade da marca e o clima de predisposição 

para cooperação, juntamente com a reputação e confiança interna estabelecidas, como alguns 

dos fatores inter-relacionados que geram contexto capacitante para surgimento da inteligência 

competitiva ou stakeholder intelligence, conforme entendimentos de Maigan e Ferrel (2004).    

Dessa forma, ainda, segundo Peñaloza et al. (2012), em uma perspectiva cultural, poder-

se-ia inovar constantemente, referenciando-se pelos rituais e percepções dos consumidores ou 

clientes ou mesmo stakeholders. Enquanto, poder-se-ia, em uma perspectiva de cocriação de 

valor relacional e transacional (TESCARI e BRITO, 2016), tanto quanto em perspectiva 

simbólica adaptável, com diversos apelos simultâneos, em conformidade com Almquist, 

Senior e Bloch (2016) alcançar maior nível de engajamento dos stakeholders.  

Assim, observa-se a partir da associação entre Elementos de Valor (ALMQUIST, 

SENIOR e BLOCH, 2016) relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU-BR, 2015) que é possibilita-se alcançar-se: 

Sustentabilidade Sociológica, Sustentabilidade Ética, Sustentabilidade nas relações de 

reputação e de confiança, além da Sustentabilidade Financeira.  

Ressalta-se, conforme estudo de “Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, 

com foco em Patrocínios” que a associação entre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS (ONU-BR, 2015), Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) e 

valores relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) permite delinear Elementos de Valor 

Relacionais, quadro 1, estabelecidos na pesquisa como Elementos de Valor (ALMQUIST, 

SENIOR e BLOCH, 2016) construídos colaborativamente com os stakeholders objetivando-

se alinhamento em referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU-

BR, 2015) da Agenda 2030 da ONU. 
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Quadro 1 – Elementos de Valor Relacional e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Elementos de Valor 

(ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

Agenda 2030 (ONU-BR, 2015) 

Impacto social 1 Erradicação da Pobreza. 

2 Fome Zero e Agricultura Sustentável. 

6 Água Potável e Saneamento. 

7 Energia Limpa e Acessível. 

13 Ação contra a mudança Global no Clima. 

10 Redução das desigualdades.  

Autotranscedência 

Mudança de vida 3 Saúde e Bem-estar. 

4 Educação e qualidade. 

5 Igualdade de Gênero. 

8 Trabalho decente e Crescimento Econômico. 
Esperança, autoatualização, motivação, herança, 

pertencimento. 

Emocional  11 Cidades e Comunidades Sustentáveis.  

14 Vida na Água. 

15 Vida Terrestre. 

16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes. 

Reduz ansiedade, recompensa, nostalgia, design, 

bem-estar, valor terapêutico, diversão, 

atratividade, provisão de acesso. 

Funcional  9   Indústria, Inovação e Infraestrutura. 

12 Consumo e Produção Responsáveis. 

17 Parcerias e Meios de Implementação. 

Salva tempo, simplifica, lucrativo, reduz risco, 

organiza, integralizador, conecta, reduz esforço, 

evita aborrecimento, reduz custo, qualidade, 

variedade, apelo sensorial e informa. 

 

Fonte: elaborado pelos autores Esteves e Nunes (2019), em artigo, em publicação. 

 

Poder-se-á sugerir aplicação da metodologia do Design Thinking (BROWN et al., 

2008), para criar, em cooperação com stakeholder interno (cliente) ou funcionário, inovação 

nos produtos e serviços ofertados aos stakeholders externos (fortemente influenciadores da 

reputação organizacional). Portanto, sugere-se que valores percebidos afetuosamente pelos 

stakeholders, como afiliação/pertencimento ou bem-estar, sejam aplicados, em metodologia 

Sustentabilidade Financeira 

Reputação e Confiança 

Sustentabilidade Ética 

Sustentabilidade Sociológica 
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cooperativa, pelos stakeholders internos para criar um relacionamento emocional, com efeitos 

empáticos nos stakeholders externos. Compreendendo-se que a sustentabilidade deve ser 

aplicada, idealmente, em consonância com diversos elementos da pirâmide de valor proposta 

por Almquist, Senior e Bloch (2016), em colaboração com equipes internas de perfil e cultura 

adhocráticas (VALENCIA, VALLE e JIMÉNEZ, 2010). 

A aplicação de elemento de valor relacional (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016), 

de reaproveitamento, por meio de cadeia de suprimentos que inclua economia circular 

(KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017), tem potencial para prover apelo sensorial ou 

redução da ansiedade no consumo por causa de efeitos das mudanças ou crises climáticas, ou 

mesmo, nostalgia ao se preferir um material reciclável e sustentável, porém antigo e com 

design retrô, como o vidro ao invés de plástico e, consequentemente, promover 

desenvolvimento sustentável. Assim, conforme Kirchherr, Reike e Hekkert (2017) a 

economia circular, pode ser compreendida como: 

 

Uma economia circular descreve um sistema econômico que é baseado no modelo 

de negócios que recoloca o conceito de “fim-de-vida” com redução, alternativo 

reuso, reciclagem e recuperação de materiais em produção/distribuição e processos 

de consumo, então operando no micro nível (produtos, empresas, consumidores) 

nível médio (parques eco-indústriais) e macro níveis (cidade, região, nação e 

entorno), com o objetivo de promover desenvolvimento sustentável, com 

implicações de criar qualidade ambiental, prosperidade econômica e equidade social, 

para o benefício das gerações atuais e futuras. (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 

2017 p. 224-225) 

 

Assim, se faz possível, por meio da inclusão da sustentabilidade na cadeia relacional e 

aplicação do Design Thinking, (BROWN et al., 2008), que se alcance economia circular e 

desenvolvimento sustentável (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017), além de 

capitalismo consciente, conforme Sisodia e Mackey, (2012). O conceito do capitalismo 

consciente, segundo Souza et al. (2019), engloba uma nova forma de aplicação do termo 

sustentabilidade empresarial, difundido na Europa, almejando-se empresarialmente, de forma 

prioritária, um propósito social. Tratando-se stakeholders de forma equânime, permitindo às 

lideranças efetivamente exercer o compromisso com a transformação social do país, em uma 

cultura consciente, inovadora e que busca o lucro como consequência das aplicações dos 

esforços e não mais como objetivo prioritário empresarial. 
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Esse processo deve ocorrer, de forma orgânica (MINTZBERG, 2003), cooperativa 

(JANNEY e GOVE, 2010; BROWN et al., 2008) e focada na inovação, por meio das equipes 

multifuncionais e de perfil adhocrático (MINTZBERG, 2003), possibilitando-se que todos os 

Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) possam ser incorporados, 

conforme indica a pesquisa, simultaneamente, em soluções cocriadas e integrativas, por meio 

da cultura inovativa (RUNO-FARIA e FONSECA,  2014), permitindo que se mantenham 

incluídos vínculos emocionais e simbólicos na cadeia de valor empresarial.   

Assumiu-se como premissa, na pesquisa, que o alinhamento de stakeholders possibilita 

“salvo-conduto de atuação” para efetiva gestão de expectativas, conforme preconizou Riel 

(2013 p.11). Por conseguinte, torna-se plausível que sejam alcançadas vantagens competitivas 

aplicando-se modelo de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade. Segundo Sisodia 

e Mackey (2012, 2013), negócios poderiam ser geridos de forma consciente, fazendo uso do 

Capitalismo Consciente, mantendo-se lucratividade, com proposição de valor culturalmente 

alinhada com a sustentabilidade e ética.  

Ressalta-se que, compartilhar os valores com os clientes, buscando alinhamento de seus 

interesses possibilita, segundo o Capitalismo Consciente de Sisodia e Mackey (2012, p. 8 e 9), 

inspirar confiança em seus stakeholders. Assim, o valor relacional cocriado (TESCARI e 

BRITO, 2016) e compartilhado entre stakeholders e a organização (JANNEY e GOVE, 

2010), obtidos a partir de comunicação plena e direta, permite que sejam encontradas soluções 

com ganhos mútuos, conforme abordagem de Ganhos Mútuos (Mutual-Gains Approach – 

MGA) de Susskind e Field (1999), por meio de soluções negociadas e cocriadas em 

cooperação com os stakeholders, em conformidade com os estudos de Maigan e Ferrel 

(2004), Janney e Gove (2010), Sisodia e Mackey, (2012), Brown et al. (2008), Peñaloza et al. 

(2012), Zanini (2016) e Almquist, Senior e Bloch (2016).  

Oportuniza-se, na aplicação de modelo sugerido por meio da pesquisa, eliminação dos 

conflitos por meio da criatividade, ao se aplicar Design Thinking (BROWN et al., 2008), por 

meio da colaboração das partes interessadas. Adicionalmente, em negociação nem sempre 

presencial e formal, porém pautada na gestão de interesses e expectativas, mantendo-se 

consonância com a abordagem de Ganhos Mútuos (SUSSKIND e FIELD, 1999) propõe-se 

percepção interativa, relacional e baseada na proposição de valor sustentável, valorada pelo 

impacto e percepção do cliente, obtendo-se retornos relevantes em imagem e reputação junto 
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aos stakeholders. Assim, busca-se, a partir do modelo proposto na pesquisa, embasar-se em 

uma construção colaborativa e envolta em fatores emocionais (ALMQUIST, SENIOR e 

BLOCH, 2016).  

 Cria-se, aplicando-se o modelo sugerido na pesquisa “Gestão Integrada de Marketing 

de Sustentabilidade, com foco em patrocínios”, valor intangível que motiva colaboração do 

cliente/stakeholder e, simultaneamente, possibilita-se condições reputacionais para captações 

financeiras no mercado de capitais por meio de gestão de confiança e reputação. Objetiva-se 

interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis e integração das ações de marketing para 

possibilitar geração de receita por captação subsidiada de recursos (Green Bonds), utilizando-

se do alinhamento de valores organizacionais sustentáveis e éticos em processo de cocriação 

com os stakeholders (JANNEY e GOVE, 2010).  

Portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU-BR, 2015) que 

compõem a Agenda 2030 (referência mundial, para as nações e meio empresarial), conforme 

entendimentos de Thomson (2015), sobre propósitos de Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social, são importante alusão global para definir uma “cadeia sustentável de valores 

empresariais”. Porém, a simples inclusão deles ou alusão a eles, no Planejamento Estratégico, 

não é suficiente. Incorrendo-se em riscos reputacionais relevantes caso sejam identificados, 

pelos stakeholders, paradoxos (VASCONCELOS E VASCONCELOS, 2002) ou intenções 

meramente especulativas (JANNEY e GOVE, 2010) na argumentação de marketing sobre 

sustentabilidade (KIM, HUR e YEO, 2015).   

Corrobora com o entendimento, Silveira (2010, p. 200-201), observando o “Mito da 

Sustentabilidade” em que explicita que a criação de valor, a partir de perspectiva de 

sustentabilidade, ocorre tão logo haja interesse do investidor e acionista nas operações a longo 

prazo, considerando-se os riscos e retornos imediatos potencializáveis. Deve-se considerar, 

entre outros fatores, risco e aproveitamento de oportunidade, como fatores críticos de sucesso 

na análise da criação de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e efetivo alcance da 

vantagem competitiva sustentável. Ainda, confirmando a teoria, Silveira (2010) ressalta que a 

leitura correta do ambiente evita constrangimentos públicos e judiciais. Assim, confirma-se 

que:  
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A sustentabilidade pode na verdade ser resumida em dois prismas bem conhecidos 

(e antigos): gestão de riscos e oportunidades. [...] Como oportunidade, parte-se da 

ideia de que uma “estratégia verde” pode criar valor para o negócio e tornar-se parte 

da vantagem competitiva da empresa (indo naturalmente ao encontro da tradicional 

função-objetivo, chamada erroneamente financeira). (SILVEIRA, 2010, p. 200 a 

201) 

 

Consequentemente, alinhar expectativas em relação à existência humana, ilustradas na 

Agenda 2030 da ONU, referenciando-se adequadamente e reduzindo riscos, para tratamento 

adequado das questões reputacionais, sociais e ecológicas (adicionando valor à cadeia 

produtiva relacional) em cocriação com stakeholders seria, no momento contemporâneo atual, 

forma inovadora, customizada e colaborativa, de valorizar ações e investimentos perante 

investidores potenciais.  

Ademais, alcançam-se, por meio da gestão de reputação e imagem corporativa, níveis 

desejados de confiança dos investidores e entes influentes da cadeia transacional e relacional. 

Todavia, como explicitado, a simples inclusão de objetivos estratégicos sustentáveis no 

planejamento estratégico não é suficiente para alcance da vantagem competitiva sustentável. 

Para que se alcance o alinhamento dos stakeholders, observado por Riel (2013) é necessário 

que haja efetiva interiorização da sustentabilidade na cadeia de valores relacionais (TESCARI 

e BRITO, 2016), com assertivo tratamento dos paradoxos organizacionais e diminuição dos 

riscos de apoderamento inescrupuloso da imagem empresarial socialmente responsável, 

conforme estudos de Janney e Gove (2010) e Kim, Hur e Yeo (2015).   

Apoderar-se, inescrupulosamente do Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 

2016), em referência estratégica genérica, pode ocasionar sérias consequências em termos de 

desgastes reputacionais correlacionados com a falta de ética, compliance e integridade 

corporativa, culminando em consideráveis perdas de confiança e grau de investimento, 

conforme ressalta-se em: 

 

[...] na perspectiva econômica, confiança pode ser compreendida como a aceitação 

antecipada e voluntária de um investimento de risco, abdicando de mecanismos de 

segurança e controle, na expectativa de que a outra parte não agirá de modo 

oportunista. Portanto, a análise econômica entende confiança como uma subclasse 

das situações de risco relacionadas com o comportamento humano. (ZANINI, 2016, 

p. 22). 
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Assim, tratando-se de aspectos procedimentais para gestão da imagem, reputação e 

confiança dos stakeholders, para efetiva criação de cadeia de valor sustentável e relacional 

(ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016), atribuída à identidade e cultura corporativas 

consistentes, indica-se ser indispensável: foco em resultados, gestão ética e endereçada na 

percepção do valor atribuído pelo cliente. O ideal, corporativamente, para que se alcance 

diferencial competitivo sustentável é que se mantenha distanciamento da hipocrisia 

corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015), do Greenwashing (NEULS, 2013) identificável em 

situações extremas, além do necessário distanciamento do oportunismo, conforme sugere 

Zanini (2016).  

 

1.3 Ética, Compliance e Integridade na Gestão da Reputação e Confiança 

 

Marketing e a Responsabilidade Social detêm, conforme Maigan e Ferrel (2004), grande 

potencial integrativo. Todavia, movimentos e ativismos dos principais stakeholders 

(shareholders) ou mesmo fundamentalismos políticos (MAIGAN e FERREL, 2004), iniciam, 

nesse contexto, desconfiança nos investidores e partes interessadas sobre alegações 

publicitárias que utilizam o argumento da aplicação da sustentabilidade. Impactos 

reputacionais significativos, diante de paradoxos, foram confirmados por meio de escândalos 

publicamente reconhecidos (JANNEY e GOVE, 2010).  

A Ética e Integridade são pontuadas como essenciais na integração entre Marketing e 

Responsabilidade Social (JANNEY e GOVE, 2010), para fins de efetivo alcance de 

benefícios almejados na aplicação da sustentabilidade na cadeia de valores relacionais 

(TESCARI e BRITO, 2016). Ressalta-se que escândalos proporcionaram aumento substancial 

de controles, leis e critérios para certificações, dificultando, por exemplo, captações por 

títulos verdes ou impactando valores de ações em bolsa de valores ou capitais.   

A integração de Marketing e Sustentabilidade demanda, de acordo com as Teorias de 

stakeholders, que as empresas sejam consideradas, conforme Maigan e Ferrel (2004, p. 5), 

como um nexus de atores que, em rede, podem se motivar a colaborar e participar das 

atividades empresariais de forma íntegra e colaborativa. Dessa forma, considerando o 
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potencial, sugere-se estudos adicionais sobre parcerias ou criação de joint-ventures para 

administração conjunta de reputação.  

A cultura corporativa adequada e inovadora busca apoio nas ferramentas e estudos 

acadêmicos para criar reputação positiva, concomitantemente almeja-se alinhando interesses 

dos stakeholders com a(s) empresa(s), e atualmente, financiando-se coletivamente projetos 

específicos, por meio de títulos sustentáveis (Green Bonds). Complementarmente, segundo 

Maigan e Ferrel (2004), Gestão Integrada de Marketing (incluindo ações de 

Responsabilidade Social) depende da cooperação dos stakeholders internos e externos. Essa 

mesma cooperação foi idealizada a partir do alinhamento dos stakeholders, conforme 

entendimentos de Janney e Gove (2010), Riel (2013) e Tescari e Brito (2016) obtendo-se o 

“salvo conduto para operar” e colaboração em seus projetos (Riel, 2013). 

Deste modo, associando-se Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, em 

gestão adhocráticas e cooperativa de stakeholders internos (JANNEY e GOVE, 2010; 

BROWN et al., 2008), com comunicação plena com os mesmos, de forma focada nas 

percepções e necessidades dos clientes (inovando empaticamente), utilizando-se de 

metodologia do Design Thinking (BROWN et al., 2008), alcança-se organização com cultura 

empreendedora, inovadora e resiliente, conforme Vasconcelos e Pesqueux (2017, 2019).  

Ressalta-se, adicionalmente, que inovação e resiliência institucional alinham empresas e 

indústria com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU-BR, 2015), em nível de 

infraestrutura (ODS 09 - Indústria, Inovação e Infraestrutura) considerando-se “Objetivo 9. 

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação”. Assim, possibilitando-se melhor interação com os stakeholders 

externos. Influenciando-se mutualmente, em orientação voltada para os anseios dos 

stakeholders, condizente com stakeholder intelligence, proposta por Maigan e Ferrel (2004).    

Portanto, os referenciais reconhecidos, chamados de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS (ONU-BR, 2015), que compõem a Agenda 2030 (referência mundial para 

nações e meio empresarial sobre propósitos de Sustentabilidade e Responsabilidade Social), 

importante alusão global para definir uma cadeia personalizada de valores empresariais 

sustentáveis, em quaisquer segmentos produtivos, têm alto potencial para referenciar 

organizações, por meio de vasta documentação disponibilizada pela ONU, sobre a inserção da 
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sustentabilidade, em modelos de negócios ou processos táticos de viabilização das estratégias 

empresariais sustentáveis. 

Almeja-se alinhamento, interno e externo, para alcance do “salvo-conduto de atuação”, 

como preconizou Riel (2013), assim deve-se monitorar a gestão das expectativas dos 

stakeholders, alcançando-se proveitos em ativos tangíveis e intangíveis, compreendendo-se a 

importância da gestão assertiva da reputação e dos demais ativos intangíveis, reconfigurando-

se ativos de forma dinâmica (GEISSDOERFER, SAVAGET e VANS, 2017) e cooperativa 

(JANNEY e GOVE, 2010) para obtenção de confiança. Portanto, como observa-se a 

importância da visão holística da gestão dos ativos intangíveis: 

 

Ativos intangíveis dividem-se em dois grupos relacionados. Aqueles relativos à 

qualidade da gestão das empresas (cultura organizacional, liderança, relações de 

confiança, capital intelectual, tecnologias de gestão, etc.) e os relativos às relações 

da empresa com o mercado (reputação, relações de confiança externas, marca 

organizacional, relações institucionais, etc.). (ZANINI, 2008, p. 82). 

 

O entendimento da necessidade de estabelecimento de modelo de negócios adequado e 

planejamento estratégico profundamente imerso em objetivos sustentáveis integrados ao 

marketing (ou, em visão mais restrita, de comunicação), possibilita compreensão que vai além 

da mera necessidade de estabelecimento dos indicadores sustentáveis essenciais para que se 

possa operacionalizar assertivamente Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade. 

Deve-se focar nas relações entre stakeholders, ativos intangíveis e valores estratégicos 

balizares para alcance de reputação e identidade corporativa consistentes, segundo observa-se 

em:   

A noção de modelo de negócios sustentáveis deriva da qualificação do “modelo de 

negócios” com conceitos usualmente levantados por teorias da sustentabilidade 

corporativa. Isso particularmente inclui teorias de gestão dos stakeholders e criação 

de valor sustentável. Consequentemente, um SBM é um modelo de negócios que 

incorpora gestão proativa multi-stakeholder, a criação de valor monetário e não 

monetário para uma grande faixa de stakeholders, e uma perspectiva de longo prazo. 

(GEISSDOERFER, SAVAGET e EVANS, 2017, p. 263). Grifo do autor. Tradução 

minha. 

 

Obriga-se, observando-se esse panorama conjuntural, segundo Geissdoerfer, Savaget e 

Evans (2017), a instauração e obtenção customizada de modelo de negócios sustentável 

(Sustainable Business Models - SBM) para que a sustentabilidade seja verdadeiramente 
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assimilada pela cultura organizacional, a ser percebida pelos stakeholders internos, quanto 

externos. Assim, metaforicamente mostrando-se essencial, para estabelecimento de modelo de 

Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, que o modelo de negócios empresarial 

referencie objetivos sustentáveis verdadeiramente internalizáveis, além de endereçados ao 

interesse dos stakeholders. Assim, observa-se que:  

 

A SBM pode ser definida como uma representação simplificada dos elementos, e as 

interpelações entre esses elementos, que uma organização utiliza para criar, entregar, 

capturar, e trocar valor sustentável para e, em colaboração, com uma grande gama 

de stakeholders. (GEISSDOERFER, SAVAGET e EVANS, 2017, p. 263). Tradução 

minha.  

 

Vale observar que, referenciando-se concomitantemente no Modelo de Processo de 

Inovação de Negócios de Cambridge (Cambridge Business Model Innovation Process), 

desenvolvido por Geissdoerfer, Savaget e Evans (2017) para geração de modelos táticos 

inovadores de processos, em nova metáfora, oportuniza-se integração de diversas ferramentas 

de excelência para criação de modelos táticos que estabeleçam novos designs táticos para 

interiorização dos valores sustentáveis.  

O modelo tático de Cambridge, referência utilizada para a Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade, igualmente utiliza ideação e prototipagem para garantir a 

evolução do modelo de negócios, em processo inovativo. Enquanto a proposição da Gestão 

Integrada de Marketing de Sustentabilidade propõe idealização e prototipagem por meio de 

Design Thinking (BROWN et al., 2008) para promover absolvição dos Elementos de Valor 

(ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ONU-BR, 2015), promovendo ganhos mútuos, Mutual-Gains Approach - MGA (SUSSKIND 

e FIELD, 1999) e cocriação (JANNEY e GOVE, 2010) de valores relacionais (TESCARI e 

BRITO, 2016) para construção de cadeia de valores relacional sustentável, em cultura 

adhocrática (VALENCIA, VALLE e JIMÉNEZ, 2010). 

Almeja-se, sobremaneira, integração suficiente para que sejam minimizados efeitos de 

contrassensos, especificamente quanto se trata de perspectiva orientada para a 

sustentabilidade efetiva. Evitando-se assim, desgastes reputacionais e perda de confiança que 

promovam afastamento dos stakeholders (JANNEY e GOVE, 2010; KIM, HUR e YEO, 

2015) e impossibilitem o salvo conduto para atuar, conforme Riel (2013). 
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A adoção de modelo efetivamente sustentável de negócios é essencial e referencia, 

obrigatoriamente, modelo tático customizável a ser adotado para Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade. Tratando-se de aspecto balizar que possibilitará a integração 

dos elementos da cadeia de valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016), tornando os 

ativos dinamicamente sustentáveis, reconfigurando capacidades dinâmicas (TEECE, 

PISANO, SHUEN, 1997; SCHWEIZER, 2005), alinhando a cadeia com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ONU-BR, 2015), permitindo que se alcance cadeia de 

proposição de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) coerente e sustentável. A 

proposição colaborativa de valores permite concomitante cocriação de referências para 

idealização de soluções para questões pragmáticas correlacionadas com perdas dos níveis de 

confiança dos stakeholders, como por exemplo, adequação empresarial objetivando captação 

por Green Bonds. Assim, o processo deve ser estruturado, desde a concepção estratégica, de 

forma pautada na Ética, Compliance e Integridade para que haja atribuição de confiança à 

identidade, reputação e marca e que se realize a assertiva Gestão da Reputação e Confiança 

dos stakeholders. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Contradições nos modelos de negócios e proposições de valor  

 

Assinalam-se recorrentemente, acadêmica e socialmente, principalmente em economias 

emergentes, contradições correlacionadas com o arcabouço de alegações nas ações de 

marketing e suas insuficientes (ou incoerentes) proposições de valor supostamente 

sustentáveis, conforme ressaltaram Janney e Gove (2010), Kim, Hur e Yeo (2015) e 

Geissdoerfer, Savaget e Evans (2017). 

Paradoxos institucionais (VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2000; LEWIS, 2000) 

são recorrentemente apontados, especificamente nos estudos de sustentabilidade, assim 

adotou-se uma perspectiva integrativa e voltada para experiências disruptivas, na pesquisa. 

Optou-se pela abordagem de Hahn et al. (2014) para promoção de mudança, após ciclos de 

reforço, com vistas à redução de desconforto e ansiedade (LEWIS, 2000). Portanto, a cultura 

organizacional proporciona sugestão de imagem organizacional socialmente responsável ou 
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sustentável, para alcance de ganhos em ativos intangíveis e financeiros (JANNEY e GOVE, 

2010; KIM, HUR e YEO, 2015; GEISSDOERFER, SAVAGET e EVANS, 2017) a partir da 

suposta boa gestão da imagem e reputação, porém paralelamente escandalosos incidentes 

empresariais condenáveis são identificados atualmente nas práticas corporativas (JANNEY e 

GOVE, 2010). Portanto, esse panorama, oportuniza no estudo “Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade, com foco em patrocínios” interferência e mudança dos 

padrões empresariais, além de melhoria das relações com os stakeholders, por meio de 

Stakeholder Intelligence (MAIGAN e FERREL, 2004).  

Adicionalmente, apesar da exposição pública digital de suposta construção simbólica de 

um modelo sustentável de negócios, a reputação corporativa, após efeito de contrassensos e 

incidentes recorrentes, resta repleta de referências notórias que não reverberam essências 

verdadeiramente sustentáveis (JANNEY e GOVE, 2010; KIM, HUR e YEO, 2015; 

GEISSDOERFER, SAVAGET e EVANS, 2017). Demonstrando-se hipocrisia corporativa, 

conforme observam Kim, Hur e Yeo (2015), impossibilitando, por efeito de paradoxos 

(VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2002), que a confiança atue como mediadora da 

percepção dos stakeholders e reputação corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015).  

Desta forma, a imagem pública se contrapõe com as práticas sociais antagônicas 

recorrentemente observadas e, consequentemente, não se alcança a colaboração ambicionada 

e confiança dos stakeholders, compreendida, na pesquisa, como alinhamento para alcance do 

“salvo conduto para atuação” (RIEL, 2013), essencial para aproveitamento de efeitos 

colaborativos do capitalismo consciente (SISODIA e MACKEY, 2012; 2013).  

Sobremaneira, em desalinhamento com as expectativas sociais, práticas organizacionais 

controversas e paradoxos recorrentemente pontuados geram percepções de contradição, 

conforme predizem Vasconcelos e Vasconcelos (2002). Essa incongruência, afeta a confiança, 

influenciando conjunto de variáveis percebidas coletivamente pelos stakeholders, 

culminando-se em imagem empresarial difusa e eticamente questionável. 

 

2.2. Confiança, gestão dos ativos intangíveis e cadeia de valores sustentável. 

 

Objetiva-se, na pesquisa, proposição de modelo tático de Gestão Integrada de Marketing 

de Sustentabilidade, com foco em patrocínios para que sejam interiorizados objetivos 
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estratégicos sustentáveis específicos e efetivamente alcançados impactos positivos de imagem 

corporativa, reputação e valor atribuído pelos stakeholders à cadeia de valores proposta. Essa 

interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis é sintetizada em nível de confiança 

estabelecida social e culturalmente junto aos shareholders (Governos, Sociedade, 

Empregados, Investidores e Acionistas). Faz-se relevante ressaltar que se explicita a 

expectativa de ganhos por meio da confiança em: 

  

Na perspectiva econômica, confiança pode ser compreendida como a aceitação 

antecipada e voluntária de um investimento de risco, abdicando de mecanismos de 

segurança e controle, na expectativa de que a outra parte não agirá de modo 

oportunista. Portanto, a análise econômica entende confiança como uma subclasse 

das situações de risco relacionadas ao comportamento humano. Neste sentido, para 

que haja confiança entre as pessoas é necessário que coexistam dois componentes: 

voluntariedade e vulnerabilidade.  (ZANINI, 2016, p. 22 e 23. Grifo do autor) 
 

  

Percebe-se que a atribuição de confiança depende da explícita voluntariedade dos 

stakeholders, no exercício da liberdade individual, assumindo-se, segundo Zanini (2016), 

algum grau de risco relacionado com o comportamento do outro indivíduo, fazendo-se 

motivadamente vulnerável, por confiança. Observam-se, no contexto apresentado, que há 

necessidade de gestão de expectativas, cooperação, interações continuadas para que o 

investidor se predisponha a assumir os riscos estruturados. Ainda, colaborando com o 

entendimento Riel (2013, p. 1), explicita: “Apesar das empresas claramente deterem a 

promessa da marca, agora sabemos que os stakeholders internos e externos que detém seu 

ativo mais precioso: a reputação.”. 

A cooperação espontânea e a segurança atribuída à marca são as essências para que se 

obtenham benefícios mútuos (SUSSKIND e FIELD, 1999), por meio de cooperação coletiva e 

alinhamento dos stakeholders (AAKER, 2009) com a cultura empresarial, por meio da 

confiança atribuída à reputação construída (RIEL, 2013). Sobremaneira, shareholders e 

organização, representada por meio de marca construída (Corporate Branding, em sentido 

amplo, reflexivo da estratégia, enriquecida pela cultura organizacional, simbólica e 

holisticamente defendida pelas ações de reputação e imagem empresariais), conforme Aaker 

(1996), Hiller (2012) e Riel (2013), vão interagir continuamente por meio das ações 

integradas de marketing. Todavia, deve-se observar que a gestão de expectativas dos 

stakeholders exigirá mais esforço corporativo para manutenção da imagem gerada, 



34 

 

 

 

considerando-se efeitos da inclusão digital massiva e suas consequências em termos de 

interações sociológicas correlacionadas com a sustentabilidade (JANNEY e GOVE, 2010; 

KIM, HUR e YEO, 2015; GEISSDOERFER, SAVAGET e EVANS, 2017).  

A gestão eficaz da marca (Corporative Branding), conforme Aaker (1996), Hiller 

(2012) e Riel (2013), demanda a compreensão de que se faz necessário criar uma identidade 

de marca e equalizá-la. Para que se alcance Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade deve-se, adicionalmente, buscar ferramentas de cruzamento de dados e 

acompanhamento dos comportamentos sociais, utilizando-se de ferramentas tecnológicas 

adequadas disponíveis pela Transformação Digital (Big Data, Blockchain, Business Analytics, 

etc.), conforme Fitzgerald et al. (2014), que o mundo empresarial vivencia atualmente.  

A adesão ao Imperativo Digital (FITZGERALD et al., 2014) possibilita redução de 

custos e melhoria de performance (FITZGERALD et al., 2014), sendo realizável por meio da 

aplicação de tecnologia Big Data, possibilitando-se Stakeholder Intelligence (MAIGAN e 

FERREL, 2004) que permitiria acompanhamento de Key Performance Indicator (indicadores-

chave de desempenho empresariais - KPI´s), criando históricos relacionados com citações ou 

interesses de grupos sociais específicos (influenciadores digitais) em assuntos estratégicos 

como a imagem corporativa e a opinião pública (reputação) sobre os negócios empresariais, 

oportunizando-se gestão das expectativas dos stakeholders ou Stakeholder Intelligence 

(MAIGAN e FERREL, 2004). Tal recurso pode ser relevante especialmente em empresas 

cujos modelos de negócios são influenciados pelo Imperativo da Sustentabilidade, conforme 

aponta-se sobre o potencial do Big Data no Marketing:  

  

Gestores de marketing estão começando a reconhecer o potencial do Big Data como 

um novo capital e que acessar ao Big Data oferece uma nova forma de diferenciar 

produtos. Para ter acesso ao Big Data dos consumidores, uma empresa deve atrair 

um grande número de usuários para seus produtos e serviços. Para alcançar essa 

meta algumas empresas utilizam uma estratégia de código aberto em vez de 

estratégia de código fechado. Os pesquisadores são incentivados a investigar 

estratégias alternativas para que as empresas obtenham melhor acesso ao Big Data 

do consumidor.  (EREVELLES et al., 2016, p.7). Tradução minha. 

 
  

Ainda, atualmente, para que se estabeleçam bons indicadores de retornos de 

investimentos para obtenção de confiança dos stakeholders externos há referências 

consagradas que permitem metrificar se há ou não retorno espontâneo dos investimentos 

massivos em termos de marca e reputação. Pesquisas reputacionais, índices de reputação 
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referenciadores da bolsa de capitais, índices financeiros como o ROI (“Return over 

Investment”, em português, Retorno sobre o investimento) e ROIC (“Return over invested 

capital”, em português, Retorno sobre Capital Investido) permitem acompanhar de forma 

básica, porém metrificada, se as campanhas de marketing estão alcançando retornos, ou 

mesmo se estão conseguindo efetivamente realizar estratégias de atração e retenção de 

investidores. 

De fato, ROI não considera aspectos relevantes da gestão da imagem corporativa, como: 

duração do investimento, mudanças de perfil, sazonalidade ou mesmo manipulações 

empresariais do importante indicador. Assim, tanto Marketing, quanto iniciativas de 

Transformação Digital (FITZGERALD et al., 2014) buscam na ferramenta ROI suporte 

metodológico quantitativo para mensurar retornos, todavia é notório que os retornos reais 

ocorrem quando a instituição e stakeholders alinham suas visões (FITZGERALD, 2014). O 

grau de incerteza ambiental também detém grande importância na dinâmica de metrificação 

de investimentos em Marketing e nesse gap de metrificação reside mais uma oportunidade 

acadêmica para expandir pesquisas. Esses aspectos dinamizam a gestão dos ativos intangíveis.  

Dessa forma, entender a dinâmica de administração dos ativos intangíveis permite 

endereçar os esforços, reconfigurando capacidades dinâmicas (TEECE, PISANO e SHUEN, 

1997; SCHWEIZER, 2005) para obtenção do alinhamento de stakeholders, em conformidade 

com os entendimentos de Aaker (2009) e Riel (2013). Almeja-se, dessa forma, possibilitar às 

empresas uma espécie de “salvo-conduto de atuação” (RIEL, 2013), que minimiza 

dificuldades, possibilitando, por exemplo, realizar captação por meio dos fundos verdes 

(Green Bonds).  

A gestão dos processos, envolvidos na aplicação de esforços para modelagem de 

imagem e reputação corporativas, deve considerar tanto aspectos internos, quanto externos 

para que sejam alcançados resultados relevantes e coerentes com os esforços realizados em 

termos de investimentos e Gestão em Marketing Integrado (Patrocínios, Publicidade, 

Responsabilidade Social, e Comunicação Institucional). Para tal, os esforços corporativos 

devem ser planejados e sinérgicos, convergindo para a obtenção da melhor percepção dos 

stakeholders de que a empresa verdadeiramente se empenha na obtenção e manutenção da 

cadeia de valores sustentáveis. Isto posto, reforça-se: 

 

Os ativos intangíveis dividem-se em dois grupos relacionados. Aqueles relativos à 

qualidade da gestão de empresas (cultura organizacional, liderança, relações de 

confiança, capital intelectual, tecnologias de gestão, etc.) e os relativos às relações 
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da empresa com o mercado (reputação, relações de confiança externas, marca 

organizacional, relações institucionais, etc.). O primeiro grupo é responsável pela 

construção e sustentação do segundo. (ZANINI, 2008, p. 82) 

 

 

Assim, é indispensável que os esforços de Marketing (investimentos em imagem 

corporativa) sejam firmemente enraizados na Estratégia Corporativa (objetivos estratégicos 

sustentáveis), reforçando-se por meio da modelagem da cultura institucional voltada para a 

sustentabilidade. O planejamento de Marketing deve ser coerentemente suportado por 

processos e modelo de negócios condizentes com os atos e ações que serão percebidos pelas 

partes interessadas.  

Dessa forma, esforços são direcionados tanto para stakeholders internos, quanto para os 

externos, para que a imagem que a empresa reverbera seja reconhecida e reforçada, evitando-

se a percepção de paradoxos (VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2002). Somente dessa 

forma, utilizando-se de Stakeholder Intelligence, conforme entendimentos de Maigan e Ferrel 

(2004), a busca por vantagem competitiva, realizada a partir de argumentos estratégicos 

embasados na sustentabilidade, não será dissonante da realidade percebida (NEVES, 

BORGMAN e HEIER, 2016). Evitando-se, sobremaneira, catastróficos impactos em imagem 

e reputação. Isto posto, sendo consonantes, alcançando-se níveis altos de confiança e 

alinhamento dos stakeholders (AAKER, 2009; RIEL, 2013), reforça-se poder de influência da 

marca ou Brand Equity (AAKER, 1996, KOTLER e KELLER, 2006), evitando-se portfólio 

de marca confuso e incoerente que pode destruir a estratégia de negócios:  

 

Um portfólio de estratégia que é confuso e incoerente pode criar desvantagem e 

algumas vezes condenar uma estratégia empresarial. Uma que promova sinergias 

organizacionais e de marketing, crie ativos de marca relevantes, diferenciados e 

energizados e potencialize esses ativos de marca, que por outro lado, irão apoiar e 

habilitar as estratégias de negócios. (AAKER, 2009, p. XIII). Tradução minha.  

 

 

 

Para alcance de um portfólio de marca focado em sustentabilidade faz-se necessário 

encontrar formas eficientes de interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis, 

concomitantemente monitorando ações internas, por grupos de trabalho funcionalistas, para 

que, de fato, haja associação desejada entre a sustentabilidade e a cadeia de valor corporativa. 

A compreensão de que as empresas competem por meio de seus recursos (COLLIS e 

MONTGOMERY, 2001), permite entender que para que se almeje perspectiva da Estratégia 
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como um Posicionamento (MITZBERG, 2006) é indispensável que se internalize, de fato, os 

conceitos estratégicos sustentáveis orientadores (objetivos estratégicos sustentáveis), 

presentes no Planejamento Estratégico. Evitando-se, concomitantemente, a hipocrisia 

corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015) e seus impactos na gestão da marca.  

Alinhar-se institucionalmente é essencial para que as empresas alcancem 

posicionamento de liderança e rentabilidade sustentável. Segundo Aaker (2009, p. 19) 

“Quatro dimensões definem uma estratégia empresarial: a estratégia de investimento em 

produto-mercado, a proposição de valor para o cliente, ativos e competências e estratégias e 

programas funcionais”. Assim, é preciso mais do que definir onde competir é preciso entender 

como competir para alcançar os objetivos definidos. Dessa forma, para posicionar-se 

estrategicamente como empresa sustentável a organização pode, por meio da cadeia de valor 

corporativa sustentável (TESCARI E BRITO, 2016), alcançar reputação e portfólio de marcas 

indiscutivelmente focados nos pilares de sustentabilidade, possibilitando alinhamento dos 

stakeholders  (BADOT e COVA, 2008) e “salvo conduto para operar” (AAKER, 2009; RIEL, 

2013).  

Para tal, quanto se trata de planejamento estratégico focado nas questões sociais e 

ambientais, faz-se imperioso, concomitantemente, possuir estratégia, proposição de valor, 

competências e ativos moldados para alcance de uma reputação sustentável. Objetivamente, 

isto posto, é indispensável internalizar os objetivos estratégicos sustentáveis de forma a 

manter a reputação e imagem (AAKER, 1996; HILLER, 2012 e RIEL, 2013) construídas ao 

longo de muitos anos de investimento, sem desfocar da rentabilidade esperada pelos 

acionistas, conforme Sisodia e Mackey (2012).  

Ressalta-se que níveis de confiança são facilmente influenciados por percepções que os 

stakeholders internos e externos (KIM, HUR e YEO, 2015) detêm sobre o modelo de 

negócios adotado e incongruências percebidas a partir da atuação e reputação. Assim, sua 

gestão é importante fator de sucesso ou fracasso da estratégia de marketing adotada. Do 

mesmo modo, quando tratamos das questões de alinhamento de stakeholders e tratamento 

eficaz da interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis, faz-se necessário realizar 

aplicação de conjunto de ferramentas de gestão táticas, de natureza funcionalista, para perfeita 

comunicação e mensuração de resultados, junto aos shareholders, para acompanhamento 

efetivo de resultados. Ao mesmo tempo, em marketing não se pode dispensar níveis saudáveis 

de liberdade criativa. 
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 Portanto, permeando aspectos de resultados em termos de vantagens competitivas 

sustentáveis, criação de valor e reforço de imagem corporativa, faz-se interessante adoção de 

referências nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU-BR, 2015) sugeridos pela 

AGENDA 2030 da ONU e engajamento dos stakeholders, por meio da gestão da confiança e 

expectativas utilizando-se da construção negociada da reputação. Assim, é preciso abordar 

ferramentas funcionalistas, como indica a negociação baseada em princípios, (FISHER, 

1994), Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997) e Lean 

(WOMACK e JONES, 1996) para estabelecimento de planejamento e acompanhamento de 

resultados, em mercado globalizado, altamente competitivo.  

Busca-se, por conseguinte, possibilitar acompanhamento por indicadores (KPI´s) e 

instaurar métodos de planejamento integrado para desempenhos de excelência quanto aos 

aspectos de comunicação institucional interna e externa. Ressalta-se que os aspectos 

estudados a partir de metodologia didaticamente apropriada sugere forma de interiorização da 

sustentabilidade e dos Objetivos Estratégicos específicos, para alcance transversal de 

Vantagem Competitiva Sustentável e Core Competence inimitável, única (PRAHALAD e 

HAMEL, 1990) construída por meio de reconfiguração das capacidades dinâmicas 

(SCHWEIZER, 2005).  

 

2.3. Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade  

 

A Gestão Integrada do Marketing de Sustentabilidade permitirá, por meio da aplicação 

conjunta de Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), Lean 

(WOMACK e JONES, 1996), a nível tático e Design Thinking (BROWN et al., 2008), a 

nível operacional, que seja obtido efetivo estabelecimento e acompanhamento de métricas, 

além de alcance de colaboração cooperativa com a finalidade de buscar empatia com os 

stakeholders, além de encontrar soluções ótimas para o estabelecimento de alinhamento de 

interesses. Obtendo-se vantagens competitivas e estabelecendo-se cadeia de valor 

verdadeiramente sustentável (TESCARI E BRITO, 2016). 

Ressalta-se que todos os ativos intangíveis citados por Zanini (2008 p. 82): cultura 

organizacional, liderança, relações de confiança, capital intelectual, tecnologias de gestão, 

reputação, relações de confiança externas, marca organizacional, relações institucionais, entre 
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outros, poderiam ser geridos com concomitante acompanhamento da internalização de 

sustentabilidade, por meio da área de marketing. Para tal, observando-se necessidade de 

instauração de indicadores e cocriação de valores relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) com 

os stakeholders. 

Transversalmente observamos, por meio da Teoria de Recursos da Firma (Resource 

Based View, RDV) e Análise VRIO (BARNEY, 2000), que a proposição e manutenção de 

vantagens competitivas sustentáveis dependem essencialmente da correta alocação de 

recursos internos e externos. Assim, a manutenção do diferencial e valor capturado, atribuído 

à cadeia produtiva, percebida pelos stakeholders, dependerá da dificuldade que os 

concorrentes enfrentam para copiá-los, simulá-los ou imitá-los (BARNEY, 2000). Gerir os 

recursos humanos com inteligência, com base na cultura adhocrática, voltada para resultados 

e colaboração, conforme Valencia, Valle e Jiménez (2010), alcançando-se consequente 

colaboração, permite a melhor alocação dos esforços e aproveitamento de resultados 

sinérgicos. Culminando-se no alinhamento de stakeholders, conforme Riel (2013) e cocriação 

de valor.  

Entretanto, para que se obtenha a efetiva cocriação de valor relacional (TESCARI E 

BRITO, 2016) atribuído à sustentabilidade, de forma incontestável e profundamente 

absorvida, faz-se necessário que o valor seja capturado de forma relacional, por meio de 

interações entre stakeholders e empresa, não necessariamente incluindo-se trocas comercias 

(transacionais), conforme indicam Tescari e Brito (2016) e cooperativo (JANNEY e GOVE, 

2010). Concomitantemente, devem ser criadas, tanto identidades e imagem, quanto reputação 

corporativa coerentes com a gestão da Brand Equity (Lealdade, Qualidade Percebida, 

Associação da Marca e Reconhecimento da Marca), conforme Aaker (1996), Kotler e Keller 

(2006). Ainda, observa-se que marca ou Brand Equity:  

 

Brand Equity pode ser visto de uma variedade de perspectivas (Aaker, 1991; 

Farquhar, 1989; Srivastava e Shocker, 1991; Tauber, 1991). De forma geral, Brand 

Equity é definida em termos de efeitos de marketing unicamente atribuídos à marca 

– por exemplo, quando certos resultados em receitas são resultantes do marketing de 

um produto ou serviço por causa da marca, o que não ocorreria se o produto ou 

serviço não tivesse aquela marca. (KELLER, 1993, p. 1). Tradução minha.  

 

 A Marca, sua construção de identidade e reputação (Brand Equity), conforme Aaker 

(1996), reconhecida como valor atribuído pelos stakeholders pela atuação da gestão da marca 
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a produtos ou serviços corporativos, realiza-se por meio de ativos intangíveis, além das 

percepções e relações estabelecidas junto com os stakeholders. Confirmando os 

entendimentos, indica-se:  

 

Em teoria, uma firma pode se beneficiar exclusivamente do seu portfólio de 

relacionamentos, como se todo o valor que gera pudesse ser derivado de spillovers 

de valor de relacionamento, independente do grau de colaboração. No entanto, (...) 

se envolverem em mais relações colaborativas, este fato estimula o 

compartilhamento de recursos e conhecimentos entre eles, a fim de aumentar criação 

e captura de valor mútuo. Se cada parte tiver sucesso, capturando mais valor 

intrínseco e relacional de seus relacionamentos, em seguida, beneficiam-se de 

melhor desempenho e competitividade. (TESCARI e BRITO, 2016, p. 485 e 486). 

Tradução minha.  

 

Ressalta-se que a efetiva cocriação de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) 

alocado na efetiva sustentabilidade possibilita, por meio do alinhamento dos stakeholders, que 

se alcance “salvo-conduto de atuação” (RIEL, 2013) para correta gestão de expectativas e da 

reputação junto aos stakeholders, conforme preconizou Riel (2013, p. 11). Assim, os 

profissionais de marketing, em visão estratégica (ou colaboradores de comunicação, em visão 

estritamente tática), podem atuar nas relações com investidores, conforme entendimentos de 

Riel (2013), criando valor, valorizando ações de relacionamento e possibilitando que 

formadores de opiniões (como jornalistas e analistas do mercado financeiro) recomendem 

ações ou mesmo contribuam com a captação (por meio de Green Bonds ou Climate Bonds 

Initiative - CBI), conforme Monzoni e Vendramini (2015) aos investidores potenciais, 

conforme predisse Riel (2013, p. 11) em sintonia com Zanini (2016), Baker et al. (2018).  

A relação de colaboração, embasada por confiança na imagem corporativa, cria 

expectativa de segurança em termos de retorno e risco, refletindo-se na reputação, confiança e 

resultados financeiros empresariais, minimizando riscos reputacionais (JANNEY e GOVE, 

2010). A confiança estabelece-se como mediadora entre a percepção do consumidor, 

reputação e hipocrisia corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015). Assim, confiança e 

reputação/credibilidade sustentável podem se materializar em emissão e captação por meio de 

Green Bonds, entendidos como títulos de renda fixa do mercado, correlacionados com 

projetos sustentáveis e comprometidos com investimentos responsáveis (MONZONI e 

VENDRAMINI, 2015, p. 21). Ainda, conforme admite-se em: 
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Green Bonds são diferentes dos títulos regulares primariamente porque eles 

englobam somente investimentos financeiros que oferecem algum tipo de benefício 

direto ou indireto para o meio ambiente ou proteção climática. (MIHÁLOVITS e 

TAPASZTI, 2018, p. 303). 

 

Adicionalmente, Riel (2013, p. 13) observa que o alinhamento entre estratégia e 

incorporação de valor das ações no mercado de capitais permeia a integração das ações de 

marketing e relacionamento, culminando na valorização das ações por meio da confiança 

estabelecida entre os stakeholders e valor atribuído à cadeia de valor corporativa, gerindo-se 

identidade, reputação e branding corporativo (AAKER, 1996; HILLER, 2012 e RIEL, 2013). 

Corroborando, Hiss (2013, p. 234) confirma que o mercado de capitais está habilitando os 

ativos concretos, por meio de Green Bonds, fazendo-os deixar o status de mercado de 

commodity, exatamente como evoluiu os mercados de carbono. Ressalta-se que o mercado de 

títulos verdes pode, por meio de concorrência financeira, como substituto, com juros 

subsidiados ou de renda fixa, possibilitar, no futuro, baixa de taxas de juros das 

economias locais.   

Para tal, faz-se necessário que sejam estabelecidos indicadores de desempenho 

funcionais e claros para colaboradores ou funcionários (stakeholders internos), além de 

sistematização que motive a colaboração, conforme apontam estudos de Riel (2013, p. 13, 

Fig. 16). A partir da visão estratégica, com apoio e alinhamento da área de marketing, que 

segundo sugere modelo de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em 

patrocínios deve estar sendo desempenhada por equipe constituída por profissionais de perfil 

orgânico ou adhocrático, conforme Mintzberg (2003) e Valencia, Valle e Jiménez (2010), 

para que se possa integrar ações de Patrocínios, Publicidade, Comunicação e 

Responsabilidade Social, para promoção da Sustentabilidade Empresarial efetivamente 

interiorizada e obtenção de vantagem competitiva sustentável. Assim, incorpora-se a 

sustentabilidade, de forma criativa, colaborativa e participativa, por meio de cultura 

organizacional adhocrática, conforme Mintzberg (2003), Mintzberg et al. (2006) e Valencia, 

Valle e Jiménez (2010), em todas as ações corporativas comunicadas aos stakeholders 

(internos e externos), com interiorização efetiva e medição realizada por meio dos indicadores 

de desempenho sugeridos colaborativamente pela própria equipe de marketing e de outras 

áreas especializadas, aplicando-se ferramentas como Balanced Scorecard (KAPLAN et al, 

1992; KAPLAN e NORTON, 1997) associado com Lean (WOMACK e JONES, 1996) e 
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ideação para operacionalização de soluções criativas, inovadoras e focadas nas percepções 

dos clientes, a partir da adoção de Design Thinking (BROWN et al., 2008), concretizando 

ações sustentáveis por meio das contrapartidas dos patrocínios. 

Dessa forma, a visão estratégica, referenciada por objetivos estratégicos de marketing 

ou comunicação, correlacionados com os planos táticos por meio do Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997) serão concomitantemente monitorados 

por indicadores criados com base na metodologia e filosofia do Lean (WOMACK e JONES, 

1996), com melhoria contínua e grupos de trabalho multidisciplinares. Almejando-se sinergia 

entre diferentes áreas, conforme Teoria de Recursos da Firma e Análise VRIO (BARNEY, 

2000), buscando-se soluções inovadoras e sustentáveis, em programas de apoio e branding 

corporativo, conforme entendimentos de Riel (2013), com foco na percepção de excelência na 

ideação de soluções focadas nas percepções dos stakeholders, utilizando-se metodologia do 

Design Thinking (BROWN et al., 2008). 

A identidade empresarial e estratégia percebida por stakeholders permite, segundo 

Melewar et al. (2015, p. 588) construção de confiança, lealdade e compromisso com valores 

empresariais, alinhando-se stakeholders internos e externos. Alcançando-se confiança e 

alinhamento de interesses. A reputação pode ser compreendida como um somatório das ações 

de comunicação semi-controladas (mídias sociais, relações públicas, etc.) e controladas 

(MELEWAR et al., 2015) pela estratégia. A identidade e estratégia precisam ser condizentes 

para que se alcance o “salvo conduto para operar” (Riel, 2013). A marca e sua identidade são 

profundamente impulsionadas pelas ações integradas e cultura empresarial positivamente 

percebida, considerando que há troca de informações (semi-controladas) entre stakeholders. 

Assim, o ideal é que a gestão esteja empenhada no acompanhamento e que controle 

desempenho por meio de indicadores eficazes, encontrando-se sinergia para impor impactos 

positivos sobre a reputação e identidade empresariais.  

O alinhamento de stakeholders, conforme Riel (2013) faz-se possível somente por meio 

da gestão da confiança e alinhamento dos stakeholders.  Dessa forma, a reputação empresarial 

e da diretoria influenciam o apoio alcançado para realização de grandes projetos, ou mesmo, 

acesso às linhas de crédito menos custosas, conforme se observa-se em:  

 

A capacidade de conceber uma estratégia inovadora e convencer os outros a seguir 

esse caminho é a característica distintiva dos grandes generais, técnicos esportivos 
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vencedores e, é claro, CEOs (Chief Executive Officers) altamente conceituados. No 

entanto, até a estratégia mais brilhante e bem articulada estará fadada ao fracasso se 

os stakeholders-chave, dos quais a população depende, não a apoiarem. O 

alinhamento com esses stakeholders talvez seja o fator mais importante para a 

eficácia da organização na condução de seus negócios. O apoio total dos 

stakeholders, que constitui o grau mais acentuado de alinhamento, facilita para que a 

organização abra mercados, obtenha licenças governamentais e mitigue problemas. 

(RIEL, 2013, P. 1. Grifo do autor).  

 

Assim, para alinhamento de stakeholders, conforme Riel (2013), com realização efetiva 

da interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis, faz-se necessário, estabelecimento de 

modelo tático ou Road Map, conforme explicitou Riel (2013), possibilitando-se incorporação 

da sustentabilidade por meio da efetivação dos Programas de Apoio e nas ações integradas de 

marketing empresariais.  

Muito além do que a simples construção de Road Map, faz-se necessário que sejam 

alinhados recursos internos (BARNEY, 2000; RIEL, 2013) para construção dos programas de 

apoio e fundamentos (normativos internos e diretrizes empresariais pautadas nos valores e 

cultura organizacional) para elaboração colaborativa de Branding. Para tal, Riel (2013) 

explicita (figura 1 reproduzida a seguir) que se faz essencial a incorporação das ações 

empresariais, em contexto específico e coerente, além de indicadores-chave de desempenho.  

Figura 1 – Mapa lógico de Riel 

 

Fonte: Riel (2013, p. 13, Fig. 16). 
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Ressalta-se que os indicadores de desempenho são referências para usufruto em 

Relatórios internos e externos e são peculiarmente observados em certificações, se viáveis e 

mensuráveis, principalmente no mercado de Green Bonds (Relatório Framework Overview 

and Second-Party Opinion, 2018, p. 8). O perfil de profissionais envolvidos em marketing é 

geralmente muito criativo, porém pouco empenhado em medição de resultados, considerando-

se coletivismo de equipes criativas (HOFSTEDE, 2003). Todavia, toda estratégia que envolve 

grandes somas de investimento e alto risco, em termos de confiança e reputação, 

necessariamente deve ser mensurado e acompanhado para ajustes, evitando-se perdas 

financeiras por considerações meramente relacionadas com expectativas e embasadas no 

senso comum.  

Assim, compreende-se como a manutenção da competitividade se dará a partir da 

interiorização da sustentabilidade e ela só ocorre a partir de sistematização tática que permita 

acompanhamento da execução da estratégia. Considera-se que se faz possível interiorizar 

Sustentabilidade e alcançar Capitalismo Consciente, conforme Sisodia e Mackey (2012), 

institucionalizados a partir do modelo de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, 

com foco em patrocínios. Possibilitando-se integração de gestão de Marketing Integrada e 

adequação para cultura corporativa adhocrática, conforme Mintzberg (2003), Valencia, Valle 

e Jiménez (2010).  

Objetiva-se sustentação da estratégia por meio de informações qualificadas (Riel, 2013), 

obtidas na aplicação do Balanced Scorecard (KAPLAN et. al, 1992; KAPLAN e NORTON, 

1997) para criação de metas e indicadores relacionados com os objetivos estratégicos 

sustentáveis, Lean (WOMACK e JONES, 1996), para criação dos indicadores táticos. 

Subsequentemente, sugere-se Design Thinking (BROWN et al., 2008), para ideação de 

soluções em grupos de trabalho adhocráticos (MINTZBERG, 2003) focados nas percepções e 

necessidades dos clientes, investidores, funcionários ou sociedade (stakeholders), como Road 

Map para alcance de Brand Equity (Aaker, 1996; Kotler e Keller, 2006) focada na 

sustentabilidade, convergindo-se com as indicações de Aaker (1996), Riel (2013) e Tescari e 

Brito (2016). 

 Sobremaneira, ressalta-se que a criação superficial de programas, projetos e parcerias 

voltadas para a sustentabilidade não são suficientes para que se evitem contrassensos, 

consequentemente, impossibilitando-se estabelecimento de colaboração e confiança dos 
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stakeholders. Assim, sendo possível que se alcance a colaboração e cocriação somente se, por 

meio da gestão da marca, reputação e expectativas, houver instituição emocional e 

alinhamento suficiente para “salvo-conduto de atuação”, conforme Riel (2013).  

Dessa forma, explicita-se que a criação de valor advém não somente por 

estabelecimento de abordagem ou aplicação de modelo estruturado para integração de gestão 

de marketing, mas também por meio de colaboração e participação das equipes de 

Patrocínios, Publicidade, Comunicação Institucional e Responsabilidade Social, em ações 

conjuntas com outras áreas, como meio ambiente, relações com fornecedores e produção. 

Além disso, torna-se essencial que haja tratamento das informações qualificadas (sugerindo-se 

aplicação de Big Data e Business Analytics) e organização integrativa da comunicação 

corporativa, conforme predisse Riel (2013). Para tal, as ferramentas de excelência como 

Balanced Scorecard (KAPLAN et. al, 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), associado com 

Lean (WOMACK e JONES, 1996) possibilitam o acompanhamento de desempenho, por 

indicadores específicos, viabilizando a geração de novas ideias, por Design Thinking 

(BROWN et al., 2008) e espírito de colaboração dos funcionários de diferentes áreas, com 

compartilhamento de méritos de efeitos e resultados, mantendo-se o foco na percepção 

simbólica e emocional do cliente.  

Sugere-se, que seja aplicada, para tal, Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade, com foco em patrocínios referenciando-se nos objetivos estratégicos 

sustentáveis estabelecidos no planejamento estratégico (objetivos estratégicos sustentáveis de 

marketing ou, em uma visão menos estratégica, de comunicação). Assim, referencia-se, por 

meio de objetivos estratégicos estabelecidos no Planejamento Estratégico, plano tático obtido 

a partir do Balanced Scorecard (KAPLAN et. al, 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), 

associado com o Lean (WOMACK e JONES, 1996) e Design Thinking (BROWN et al., 

2008), alcançando-se condições procedimentais customizáveis para instauração da Gestão 

Integrada de Marketing de Sustentabilidade.  

O ideal é que seja estabelecida cultura ou mindset adhocrático, sugerindo-se 

concomitante adoção do Lean (WOMACK e JONES, 1996), associado com a metodologia do 

Design Thinking (BROWN et al., 2008), para ideação e colaboração na busca de soluções 

sustentáveis e inovadoras, com participação multidisciplinar de profissionais de várias áreas 

da empresa em grupos de trabalho multifuncionais.   
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Observam-se que, uma vez estabelecido o modelo de Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade, em conformidade com os preceitos do capitalismo consciente, de Sisodia e 

Mackey (2012, 2013), faz-se necessário, a partir da ideação, por Design Thinking (BROWN et 

al., 2008) e busca de benefícios mútuos, conforme Mutual-Gains Approach - MGA 

(SUSSKIND e FIELD, 1999) que sejam estabelecidos mecanismos para cocriação de valor 

(TESTARI e BRITO, 2016) e que seja mantido compartilhamento de valores e colaboração.  

Para tal, o constructo Sustentabilidade adotado, na pesquisa, detém sentido duplo e 

amplo, abarcando para fins dessa pesquisa, tanto aspectos de responsabilidade social e 

ambiental, quanto de sustentabilidade financeira e estratégica. A compreensão de valor 

atribuído para obtenção de benefícios compartilhados, associados à cadeia de valor relacional, 

definidos por Tescari e Brito (2016), denota colaboração, compartilhamento de resultados, 

além de ganhos mútuos e recíprocos, com especial atenção ao reconhecimento de esforços e 

méritos na construção coletiva para cocriação e estabelecimento de confiança e compromisso 

da equipe de marketing (stakeholders interno).  

Ainda, corroborando os entendimentos, do mesmo modo, Tescari e Brito (2016) 

observaram que muitos estudos focalizam a criação de valor e seus benefícios alcançados por 

meio de atividades relacionais com stakeholders, utilizando-se da colaboração e confiança 

para criar laços emocionais e relacionais. Por conseguinte, Tescari e Brito (2016) esclarecem 

que a relação transacional, pautada somente nas relações comerciais não é tão vantajosa:  

 

Empresas se envolvem colaborativamente em relacionamentos porque a orientação 

relacional promove mais vantagem competitiva do que a orientação transacional. 

Não são somente elementos financeiros que geram benefícios para as organizações. 

(TESCARI e BRITO, 2016, p. 478). Tradução minha. 

 

Faz-se essencial que, primordialmente, tanto modelo de negócios, quanto planejamento 

estratégico e cultura organizacional estejam efetivamente convergentes com a proposição de 

valores relacionais, conforme entendimentos de Tescari e Brito (2016), para que haja 

perspectiva da interiorização da sustentabilidade e afastamento da hipocrisia corporativa, 

conforme Kim, Hur e Yeo (2015). Equivocando-se, conforme explicitaram Tescari e Brito 

(2016), alegações de que a abrangência dos investidores fica limitada à sustentabilidade 

financeira. Assim, permite-se criação de cadeia de valores relacional e reputação única, 

colaborativa, inimitável pelos outros players (concorrentes, fornecedores, entre outros entes 
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importantes), mesmo se for aplicado mesmo modelo de Gestão Integrada do Marketing de 

Sustentabilidade. Os modelos táticos colaborativos se diferenciarão e restarão adaptados à 

realidade dos recursos internos empresariais específicos por serem cocriados e customizáveis.  

 

2.4. Integração do Balanced Scorecard, Lean e Design Thinking. 

 

A Gestão Integrada do Marketing de Sustentabilidade permite que seja realizado melhor 

gerenciamento dos ativos intangíveis. Segundo Zanini (2016, p.90) ativos intangíveis podem 

ser compreendidos como “parte do patrimônio imaterial da organização e dão suporte às 

promessas de entrega de valor futuro.”. Ainda, segundo o autor, os principais ativos 

intangíveis de uma organização são: “a marca, a cultura, o grau de confiança interna, o clima 

de predisposição à cooperação, o capital humano, a reputação organizacional, a inter-relação 

entre esses fatores, que gera o contexto capacitante no qual a inteligência competitiva pode 

surgir”. Entretanto, deve-se considerar que há grande expectativa acadêmica e profissional 

para mensuração de resultados em termos de investimentos em marketing. Uma forma de se 

estimar retornos em ativos intangíveis seria estabelecer indicadores para acompanhamento da 

relação entre ganhos em confiança e reputação, relacionados com os investimentos globais 

realizados em marketing. Assim, indica-se possibilidade de extensão de estudos nessa direção.  

De acordo com Kaplan et al. (1992), Balanced Scorecard (BSC) pode ser compreendido 

como um sistema de mensuração de desempenho empresarial que complementa perspectivas 

tanto das medições financeiras tradicionais, com avaliações sobre o cliente, determinando os 

processos internos que devem ser aprimorados, quanto possibilitando análise de curva de 

aprendizado e de crescimento pautados em objetivos estratégicos específicos. A ferramenta 

poderia identificar investimentos em recursos humanos, sistemas e capacitação que poderiam 

influir positivamente nas atividades departamentais de marketing da empresa, aumentando o 

nível de confiança dos investidores.  

Todavia, toda ferramenta de gestão apresenta vantagens e reveses de aplicação. Uma 

das grandes desvantagens de sua aplicação pode ser traduzida como consequência do 

distanciamento entre níveis hierárquicos (ABREU et al., 2004), uma vez que a separação 

informal entre estratégico e operacional pode impedir a participação dos funcionários que 
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poderiam contribuir para o alcance de resultados, mapeamento de oportunidades e sugestão de 

objetivos primordiais. Para compensar essa característica sugere-se a integração entre o Lean 

(WOMACK e JONES, 1996) e Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e 

NORTON, 1997), para estabelecimentos de diretrizes correlatas com o Planejamento 

estratégico empresarial (PÉRIGO, 2018), na medida em que o Lean Thinking incentiva a 

melhoria contínua de forma participativa e colaborativa. Por conseguinte, poder-se-ia 

neutralizar outras desvantagens como: identificação incorreta das variáveis independentes, 

grande número de objetivos e indicadores, definição de medidas e ações inadequadas e 

conflito entre gerentes / executivos / analistas (DETTMER, 2001; ODWAŻNY et al., 2019) 

por meio da colaboração alcançável pela aplicação de Lean (WOMACK e JONES, 1996) e 

Design Thinking (BROWN et al., 2008). 

Ainda seria possível, por meio do Lean (WOMACK e JONES, 1996) e as técnicas 

incluídas na filosofia (Six Sigma, Kaizen, Brainstorming, Gráfico de Pareto, Painéis de 

controle, Análises de causa-efeito) que se possibilite gerenciamento assertivo (COLM e 

EAMONN, 2012) das expectativas dos stakeholders, internos e externos, e que, 

concomitantemente, sejam colhidas alternativas de soluções, sugeridas pela equipe, incluindo-

se:  

• Proposição de distribuição percentual ideal (sugerida tecnicamente) de 

investimento anual em patrocínios, para integração da Gestão de Marketing, com 

proposição de distribuição de orçamento, para alcance dos objetivos de 

comunicação prioritários e Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 

2016) priorizados para criação de relações emocionais com stakeholders por meio 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis  - ODS (ONU-BR, 2015); 

• Cocriação de mecanismos de alinhamento das políticas e normas internas com os 

políticas e posicionamentos dos acionistas majoritário e minoritários, a partir de 

sugestões do Conselho de Administração (Governança) e diretrizes dos acionistas; 

• Proposição de sugestões de indicadores estratégicos específicos - KPI´s. 

 

Outro ponto que representa importante destaque é a identificação de risco de aplicação 

excessiva, culminando em Gerencialismo (GAULEJAC, 2007), que a aplicação exagerada das 
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ferramentas de excelência poderia provocar, caso não haja equilíbrio na implantação. Morgan 

(2011) explicitou aspectos da mecanização do homem e criticava a forma como as empresas 

impuseram lógica da burocratização e desumanização nas relações empresariais. A questão é 

ainda mais impactante em equipes tipicamente coletivistas e criativas (HOFSTEDE, 2003) 

como são geralmente os perfis dos profissionais de Comunicação, Responsabilidade Social, 

Sustentabilidade, Publicidade e Marketing, conforme observei em 10 anos de experiência e 

convivência por meio de gestão de ações de patrocínios.  

Há de se buscar equilíbrio entre funcionalismo e participação das equipes para que não 

se desenvolvam reações à implantação das ferramentas de excelência. O controle excessivo 

funcionalista pode dar razão à estresse profissional (GAULEJAC, 2007). Adicionalmente, o 

autor observou, apoiando-se na dependência econômica e dinâmica social, que a sistemática 

se transforma em valores e crenças sociais limitadoras, impossibilitando soluções criativas e 

inovadoras essenciais no marketing.  

É preciso encontrar equilíbrio entre liberdade criativa e visão funcionalista. Outra 

questão relevante está no estabelecimento de paradoxos organizacionais criados a partir da 

aplicação de ferramentas de excelência em equipes de trabalho multifuncionais focadas em 

criatividade e dinâmica ontológica delas, considerando-se coletivismo de equipes criativas 

(HOFSTEDE, 2003) caracteristicamente voltadas para cooperação, colaboração e integração 

no cumprimento das tarefas. Inovadoras, porém avessas aos controles. Assim, considerando-

se aspectos da cultura organizacional, segundo Hofstede (2003, p. 221), pessoas sentem-se 

mais confortáveis em culturas voltadas para resultados, mesmo em processos estruturados por 

ferramentas de gestão de excelência. Oportuniza-se aplicação das ferramentas de excelência e 

alinhamento dos interesses dos funcionários e da empresa, para colaboração e “salvo conduto 

para operar” (RIEL, 2013). 

Ressalta-se adicionalmente que a construção colaborativa, de acordo com os preceitos 

do Lean (WOMACK e JONES, 1996) possibilita o sentimento de pertencimento que 

impulsiona a motivação para participar e realizar inovações processuais, minimizando a 

centralização e o sentimento de vigilância gerencial, uma vez que as tarefas passam a ser mais 

distribuídas na equipe, de forma colaborativa, enquanto concomitantemente possibilita-se 

mudança cultural intradepartamental que promove impactos sinérgicos nos resultados da 

organização.  
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Assim, propõe-se no estudo, no cenário atual de transição tecnológica e social, 

adequações organizacionais contínuas para inovação na proposição de cadeia de valores. O 

novo modelo de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade permite efetiva adesão às 

práticas de sustentabilidade e, observando-se a filosofia hegeliana em visão dialética e 

pragmática das organizações (BENSON, 1977 apud LOEBEL, 2005), possibilita-se que haja 

gerência efetiva da dinâmica de mudança de perspectiva para aplicação da sustentabilidade, 

utilizando-se de foco estratégico em reputação e imagem corporativa, por meio de Balanced 

Scorecard (KAPLAN et. al, 1992) e Lean (WOMACK e JONES, 1996), associados com o 

Design Thinking (BROWN et al., 2008). Nesse contexto, tanto Lean (WOMACK e JONES, 

1996), quanto Design Thinking (BROWN et al., 2008) possibilitam ideação em 

departamentalização adhocrática (MINTZBERG, 2003). O alinhamento entre adhocracia 

(MINTZBERG, 2003) e Design Thinking (BROWN et al., 2008), provê diminuição da 

resistência ao Gerencialismo (GAULEJAC, 2007) e permite concomitante foco empático no 

cliente, conforme percebe-se, a partir dos efeitos do emprego da adhocracia (MINTZBERG, 

2003 p. 285): “A Adhocracia operacional inova e soluciona os problemas de interesse direto 

de seus clientes.”. 

Confirmando o entendimento, de acordo com Kaplan et al. (1992), Balanced Scorecard 

(BSC), pode ser compreendido como um sistema de mensuração de desempenho empresarial 

que complementa perspectivas tanto das medições financeiras tradicionais, como avaliações 

sobre os impactos nos clientes, determinando os processos internos que devem ser 

aprimorados e analisando as possibilidades de aprendizado e de crescimento referenciados nos 

objetivos estratégicos sustentáveis. A ferramenta poderia identificar investimentos em 

recursos humanos, sistemas e capacitação (COLM e EAMONN, 2012) que influenciam as 

atividades de marketing da empresa, partindo-se de uma perspectiva sustentável, integrada e 

voltada para resultados inovadores.  

A capacidade da área de marketing de viabilizar a comunicação entre os ambientes 

empresariais (externo e interno) possibilita que sejam realizadas mudanças e adequações 

instantâneas, fazendo uso da comunicação plena, objetiva e empática. O foco das ações deve 

considerar as percepções dos stakeholders (externos e internos) que a área de marketing 

fundamentalmente monitora, incluindo-se, para tal, aspectos de internalização da 

sustentabilidade e aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU-BR, 
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2015) na cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) que as ações integradas 

reverberarão.  

Para tal, no modelo de processo tático proposto, faz-se uso das perspectivas do 

Balanced Scorecard, conforme Kaplan et al. (1992), com suas perspectivas (Econômico-

Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e Conhecimento), oriundas dos 

estudos de Kaplan et al. (1992) e Kaplan e Norton (1997) e as ferramentas do Lean 

(WOMACK e JONES, 1996) almejando-se melhorias dos processos e criação de indicadores 

para organizar os dados estruturados. Sugere-se, para tal, ferramentas do Lean (WOMACK e 

JONES, 1996) como, por exemplo: Six Sigma, Kaizen, Brainstorming, Gráfico de Pareto, 

painéis de controle, análises de causa-efeito para que se possibilite gerenciamento assertivo 

das expectativas dos stakeholders, internos e externos. 

Por meio do modelo sugerido na pesquisa permite-se que o marketing funcione como 

ponte integradora entre as percepções, observações e comportamentos.  Ressalta-se também 

ser possível e indicado, para sistematização da Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade, realização de planejamento orçamentário e vinculação essencial aos 

objetivos estratégicos, principalmente os sustentáveis, por meio do Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), com posterior criação dos indicadores 

de desempenho por meio de Lean (WOMACK e JONES, 1996) e operacionalização e colheita 

de soluções inovadoras por Design Thinking (BROWN et al., 2008).   

Adicionalmente, sugere-se que a ideação e geração de soluções, processos e produtos 

inovadores sejam realizados, em equipes multifuncionais, incluindo profissionais de 

diferentes áreas funcionais, além do marketing, para que sejam encontradas soluções 

inovadoras por meio de Design Thinking (BROWN et al., 2008).  

Adicionalmente, em conformidade com os estudos de Brown et al. (2008) sobre o uso 

do Design Thinking, Ourahmoune (2012 apud PEÑALOZA, TOLOUSE e VISCONTI, 2012) 

observa que os profissionais de marketing notam o potencial de aplicação de cocriação, em 

processo Aesthético, objetivando-se produzir produtos ou serviços sob uma abordagem 

cultural de sensibilização dos stakeholders, quanto ao usufruto da sustentabilidade como 

diferencial competitivo.  Segundo os autores citados, tanto Design Thinking, como Product 

Design buscam na empatia ou cocriação com clientes (internos ou externos / usuários) a 

convergência entre Aesthético e códigos culturais. Aproximando, sobremaneira, a cultura 
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corporativa e os anseios dos stakeholders. Ainda, usando a perspectiva cultural de 

Ourahmoune (2012 apud PEÑALOZA, TOLOUSE e VISCONTI, 2012) é possível observar, 

em metáfora, o potencial de se tratar patrocínio, como serviço de relacionamento ou ação 

integrável e promotora de alinhamento, inspirando-se no Imperativo Sustentável 

(EREVELLES et al., 2016) e cocriação de valores com os stakeholders, aplicando-se 

Marketing e Sustentabilidade associados:  

 

O que é uma estratégia apropriada e ferramentas para ajudar as equipes de design a 

criar as demandas por sustentabilidade e integrar suas participações e criatividade no 

processo de ecodesign? Sustentabilidade é inalcançável com as estratégias e 

comportamentos atuais. Isso requer “saltos” para radicalizar novos sistemas de 

produção e consumo e mudanças na indústria, governo e sociedade. [...] Outros 

argumentam que EcoLab´s eco-innovation em mudanças paulatinas pode vir mais 

poderosa e proporcionar mais impacto com “eco-design participativo” – por meio do 

envolvimento participativo dos usuários (ex. consumidores domésticos, business-to-

business compradores e compradores governamentais). Que normalmente estão fora 

do processo de design. “Cocriação, participativo eco-design” poderia capturar 

melhor cada necessidade, valores e social-cultural contexto e depois 

verdadeiramente engajá-los na criação, promoção e demanda de novos sistemas 

sustentáveis de produção e consumo. (OURAHMOUNE, 2012 apud PEÑALOZA, 

TOLOUSE e VISCONTI, 2012, p. 373). Tradução minha.  

 

Seriam necessários, nesse panorama dinâmico de inovação processual, ciclos de 

melhoria contínua e foco nas necessidades e percepções dos stakeholders. Assim, viabiliza-se 

melhoria de ações e processos empresariais com a colaboração das equipes multifuncionais 

adhocráticas, em grupos de trabalho que pautem seu planejamento operacional no Lean 

(WOMACK e JONES, 1996) e Design Thinking (BROWN et al., 2008), para viabilização 

efetiva do Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997). 

Após a compreensão do contexto operacional ideal, percebe-se que a aplicação da 

sustentabilidade só pode ser mantida, como vantagem competitiva sustentável, caso haja 

reverberação das alegações (da cadeia de valores e reputação propostas por ações de 

marketing), ou seja, nas percepções dos stakeholders, com mitigação de riscos 

correlacionados com paradoxos e reputação, associando-se análise e levantamento das 

informações qualificadas no Balanced Scorecard (KAPLAN et. al, 1992; KAPLAN e 

NORTON, 1997),  Lean (WOMACK e JONES, 1996) e Design Thinking (BROWN et al., 

2008).  



53 

 

 

 

Sobremaneira, faz-se necessário, concomitantemente, em cenário de incerteza e 

instabilidade, acompanhamento da gestão contínua da mudança para que o modelo funcione, 

de forma dinâmica, gerando sugestões colaborativas de soluções e incluindo vantagens 

competitivas na cadeia relacional de valor (TESCARI e BRITO, 2016). Em países 

emergentes, a dinâmica de contínua mudança de contexto demanda ajustes contínuos, 

realizados por meio de soluções inovadoras, na execução de processos e modelo de negócios, 

devido à instabilidade econômica típica, então é preciso garantir que a Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade se faça moldável, customizada, tempestiva e efetiva, além de 

voltada às percepções dos stakeholders.  

Observa-se que mesmo se a inovação não for radical, mas contínua e frugal, entendida 

assim, como de aprendizagem evolutiva, se faz necessária adaptação positiva, proporcionando 

ajustes do modelo de negócios e redesenho contínuo dos processos táticos e operacionais de 

trabalho, negócios e serviços, conforme Vasconcelos e Pesqueux (2017). A resiliência 

organizacional também se faz essencial neste contexto (que não abarca inovação radical em 

contexto de mudança disruptiva), mas instabilidade ambiental e enfrentamento de rupturas 

contínuas, como são condições típicas de mercados emergentes, com alto nível de 

competitividade. 

Corroborando o entendimento, pode-se destacar que uma organização que enfrenta 

rupturas contínuas, fazendo uso sinérgico da cultura adhocrática (VALENCIA, VALLE e 

JIMÉNEZ, 2010), mostrando-se resiliente, conforme Vasconcelos e Pesqueux (2017), 

atingindo novos patamares de estabilidade e complexidade, em ciclos, aprendendo com a 

dinâmica, atingindo continuamente o equilíbrio dinâmico, tornando-se diferenciada, 

inovadora e resiliente, como observam Vasconcelos e Pesqueux (2017). Possibilitando-se, 

sobremaneira, alinhamento estrutural com Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 9 

– Indústria, Inovação de Infraestrutura), tornando sua cadeia de valor efetivamente 

sustentável. 

Assim, ao se discutir a dinâmica de mudança e readaptação, inicia-se um novo 

movimento organizacional de contradição, conforme predizem Vasconcelos et al. (2006, p. 5). 

A incongruência percebida pelas percepções sociais coletivas dá razão à identificação de 

paradoxos que os grupos sociais identificam e criticam repetidamente. Em consonância, o 

interesse empresarial é de gestão contínua da reputação para neutralizar impactos dos 
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contrassensos empresariais observados por seus stakeholders. Esse panorama dinâmico e 

globalizado exige novos níveis de interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis.  

Para tal, gerir reputação deve significar acompanhar a disposição polarizada das 

opiniões particulares, presente nas redes digitais e pessoais de interação social, que se 

observam nos tempos atuais. A Polarização opinativa muitas vezes é impulsionada, pela 

publicidade e aparato jornalístico, por ferramentas de Transformação Digital (FITZGERALD 

et al., 2014), como robôs, inteligência artificial e outras ferramentas de massificação digital, 

sendo desmistificadoras de símbolos e construções culturais construídos em torno da marca.  

Assim, os danos, em termos de imagem, poderiam ser relacionados (apesar da 

intangibilidade) com a desvalorização (ou valorização) das ações em mercado de capitais, 

consequentes dos baixos níveis de confiança dos stakeholders, especialmente em empresas de 

Sociedade Anônima (S.A.). O grau de dificuldades para emissão de títulos de renda fixa no 

mercado de capitais, como por exemplo, Green Bonds e os impactos apurados, em termos de 

reputação, nos relatórios e pesquisas orientadores das ações de marketing ilustram esse 

panorama. Tratando-se de importante oportunidade de expansão da pesquisa.  

Os níveis de confiança e reputação, relevantes ativos intangíveis, consequentes dos 

investimentos em imagem corporativa, devem ser objetivamente acompanhados para que se 

obtenha um panorama estratégico das expectativas dos stakeholders em relação à Governança 

e Gestão Corporativas. O acompanhamento efetivo da relação entre confiança e reputação, 

além de seu monitoramento, por indicadores de desempenho, são essenciais, segundo sinaliza-

se: “Os níveis de confiança representam um importante indicador para a gestão dos ativos 

intangíveis de uma empresa, como precondição para algumas disciplinas organizacionais.” 

(ZANINI, 2016, p. 25). 

 Dessa forma, não basta que se informe quais os investimentos realizados e se relate 

estratégias de sustentabilidade em relatórios para que as partes interessadas (stakeholders) 

disponibilizem confiança na reputação corporativa. Faz-se necessário que efetivamente haja 

gestão das expectativas e acompanhamento dos impactos incidentais nas formas digitais e 

sociais de interação, tanto nas formas controladas, como semi-controladas de interação 

(MELEWAR et al., 2015), com o público de interesse. Tornando-se indispensáveis, para 

alcance e manutenção de vantagens competitivas, focadas na aplicação da sustentabilidade, 

que sejam mensurados e expostos indicadores criados a partir de ferramentas reconhecidas 
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pela excelência na gestão de marketing integrado, como sugere-se na pesquisa, integrando-se 

Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), a nível tático, 

Lean (WOMACK e JONES, 1996) e Design Thinking (BROWN et al., 2008), a nível 

operacional.  

Nesse panorama, cabe o emprego da ferramenta de excelência Lean (WOMACK e 

JONES, 1996) para obtenção do contínuo acompanhamento das métricas, com concomitante 

colaboração e envolvimento dos funcionários na busca de soluções colaborativas, conjuntas e 

integradas e, de forma concomitante, a melhoria contínua dos processos de Marketing 

integrados. Enquanto, cabe ao Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e 

NORTON, 1997), vinculação do planejamento anual de marketing aos objetivos estratégicos, 

assim como criação dos indicadores de desempenho empresariais com base nos objetivos 

estratégicos sustentáveis (Key Performance Indicator - KPI´s) e vinculação tática às quatro 

perspectivas internas (financeira, clientes, processos internos e aprendizado/crescimento).  

Como explicitado, a melhoria processual, participativa e colaborativa, realizada a partir 

das equipes multifuncionais, adhocráticas e integradas, pela gestão de Marketing (Patrocínios, 

Publicidade, Responsabilidade Social e Comunicação), possibilita dinâmica da inovação 

processual contínua (inovação frugal). As ações integradas permitem que sejam negociados, 

junto aos fornecedores, por meio de contrapartidas de patrocínios, em alinhamento com 

cláusulas dos contratos de publicidade, tanto projetos, quanto ações que internalizem a 

sustentabilidade na cadeia de valores organizacionais.  

As equipes adhocráticas (MINTZBERG, 2003), nesse panorama, devem compreender a 

importância de sua atuação e sugerir ações que envolvam áreas de atividades diretas (apoio, 

operações, logísticas e serviço), segundo a cadeia de valores genérica de Porter (1985), 

evitando-se o isolamento. Proporcionando-se plena comunicação intraorganizacional, em 

grupos multifuncionais de trabalho, interligando-se para estabelecer profundos padrões de 

sustentabilidade, em sintonia com as áreas de atividades primárias e de apoio. Alcançando-se 

coalizão e integração vertical, além de Brand Equity (Aaker, 1996; Kotler e Keller, 2006) em 

conformidade com os entendimentos de Porter (1985), Ferreira e Grisi (1995) e Ogden 

(2002), para integração da comunicação de marketing.  
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2.5. Foco em Patrocínios. 

 

Os estudos, realizados no âmbito da utilização de patrocínios para construção de 

identidade corporativa, demonstram que a busca por integração das áreas de marketing 

(incluindo responsabilidade social) modelam a proposição de valor e percepção de imagem 

corporativa e reputação. Ou seja, Brand Equity (Aaker, 1996; Kotler e Keller, 2006) permite a 

efetiva operacionalização de identidade, estratégia e comunicações. Objetiva-se, segundo 

Melewar et al. (2015), nesse panorama, alcançar níveis confortáveis de confiança, lealdade e 

comprometimento dos stakeholders. Para tal, identidade e estratégia são drivers essenciais 

para alcance da integração desejável.  

De acordo com Melewar et al. (2015 p. 573), a introdução de novas tecnologias no 

Marketing está reduzindo custos e aumentando a eficiência na comunicação com 

stakeholders. Ainda, conforme predizem os autores Melewar et al. (2015 apud LOW, 2000) 

deve-se considerar a integração do Marketing, em diferentes abordagens, como um conceito 

holístico e não como parte do Marketing Mix (MELEWAR et al., 2015). Adicionalmente, 

segundo Melewar et al. (2015, p. 574): “O link entre a identidade da marca e estratégia é 

muito significante, como ilustram os objetivos, ethos e valores.” 

A pesquisa realizada por Melewar et al. (2015, p. 586) sugere, complementarmente, que 

os elementos de identidade estratégicos (diretrizes, identidade e posicionamento) influenciam 

e impactam a estratégia de marca alterando níveis de sinergia e eficácia na modelagem da 

imagem corporativa reverberadas, tanto na comunicação semi-controlada, quanto na 

controlada empresarialmente (MELEWAR et al., 2015). Assim, a integração potencializa o 

aprimoramento da identidade e percepção de valor da marca junto aos stakeholders.  

A Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em patrocínios propõe 

que essa integração seja realizada de forma organizada e controlada, dinamizando 

capacidades por meio da inclusão dos Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 

2016) relacionais alinhados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU-BR, 

2015) e objetivos estratégicos sustentáveis. Assim, almeja-se a cocriação de valor relacional 

(TESCARI e BRITO, 2016) com stakeholders a partir de interações coordenadas e 

correlacionadas com os objetivos institucionais (especificamente objetivos sustentáveis) por 

meio de Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), com 
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gestão inspirada nas ferramentas de acompanhamento e indicadores estruturados (KPIs) 

criados a partir do Lean (WOMACK e JONES, 1996) e contribuição colaborativa, alcançada 

na aplicação do Design Thinking (BROWN et al., 2008), obtendo-se cooperação, colaboração 

e integração no cumprimento das tarefas. 

A operacionalização dos projetos e alinhamento institucional deve advir da seleção de 

Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) relacionais que serão 

referência para a modelagem de ações estruturadas de patrocínios. Ressalta-se que as ações, 

para alcance de colaboração efetiva, devem ser planejadas por meio de colaboração das 

equipes multifuncionais adhocráticas (MINTZBERG, 2003). O objetivo de viabilização de 

soluções conjuntas obtidas por ideação, com foco empático nas necessidades dos clientes, ou 

no caso geral, stakeholders internos ou externos deve ser clara. As contrapartidas sugeridas 

coletivamente devem ser negociadas observando-se a necessidade de se refletir a utilização 

máxima dos recursos de marketing advindos da integração das áreas de Patrocínios, 

Publicidade, Comunicação e Responsabilidade Social, sob a mesma coordenação. Ressalta-se 

que, conforme estudos de Melewar et al. (2015) os canais controlados devem trabalhar 

sinergicamente para obtenção de identidade modelada, em comunicação controlada e 

condizente com a estratégia e identidade empresarial.  

 Defende-se a ferramenta de patrocínios como ferramenta de comunicação tradicional, 

integrativa e de comunicação indireta, em conformidade com os entendimentos de Cornweell, 

Weeks e Roy (2005). A possibilidade de integração e comunicação multi-estimulada permite 

que as propriedades ou ações de patrocínio atinjam aos stakeholders, como público-alvo, com 

força e qualidade incomparáveis (CORNWEELL, WEEKS e ROY, 2005, 2008). Patrocínios 

não trata, segundo Cornweell, Weeks e Roy (2005, p. 23) de mera exposição à marca, mas de 

criação de vínculos emocionais indiretos e estímulos correlacionados. Tratando-se de um 

relacionamento entre marca, identidade, Brand Equity (Aaker, 1996; Kotler e Keller, 2006) e 

experiência vivenciada, com entrelaçamento de mensagens emocionais, nas ações de 

marketing.  

A consideração holística do marketing e uso de patrocínios como ferramenta integrativa 

e proporcionadora de marketing indireto, conforme Cornweell (2008) possibilitam 

potencialização de resultados sinérgicos. Há, inclusive, indícios de que as práticas de 

publicidade e marketing estão tendendo à convergência nos patrocínios, conforme indicações 
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de Cornweell (2008, p. 41). O Imperativo Digital (FITZGERALD et al., 2014) proporcionou 

convergência de mídia e as ferramentas de marketing também estão seguindo fortemente a 

mesma tendência irreversível, por meio da aplicação da tecnologia.  

Outras questões éticas relevantes impactam o usufruto de patrocínios como ferramenta 

integradora de marketing, como por exemplo, a imposição de ética na escolha das 

propriedades que serão patrocinadas, em congruência com os efeitos observados a partir da 

teoria da agência, conforme predisse Cornweell (2008). Ego, possibilidades de manipulação 

pessoal e influência de grupos interessados nas escolhas dos ativos intangíveis, que serão 

modelados pelo marketing, ocasionam perda de confiança (CORNWEELL, 2008) de 

stakeholders importantes e influenciadores das operações empresariais.  

Assim, corrupção, falta de integridade e benefícios pessoais percebidos pelos 

stakeholders são altamente prejudiciais para a reputação, confiança e identidade empresarial, 

conforme observou igualmente Hiss (2013), em seus estudos sobre a influência das redes de 

investidores interessados em projetos sustentáveis e a necessidade de manutenção de 

Governança e Gestão éticas, íntegras e transparentes:    

 

O fluxo de caixa dentro de uma empresa é frequentemente considerado uma 

delegação de poder potencial para desapropriações de agências por gerentes dentro 

das empresas. O pensamento é que, em empresas com dinheiro abundante, há menos 

monitoramento de atividades como investimento de patrocínio. (CORNWEELL, 

2008, p. 46). Tradução minha.  

 

Nesse contexto, não se expressam efetivas ações de marketing ditas sustentáveis, sem 

que haja cultura, imagem e identidade corporativas condizentes. Não se faz possível manter 

confiança dos stakeholders diante de reputação difusa e incoerente com os padrões de ética, 

integridade e compliance (CORNWEELL, 2008; BADOT e COVA, 2008; HISS, 2013) que 

os stakeholders (internos e externos) esperam de uma empresa que busca gerar cadeia de 

valores relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e cooperativa, com inspiração cultural na 

sustentabilidade. Mostrando-se impensável, aplicação do Imperativo Sustentável 

(EREVELLES et al., 2016), para alcance da vantagem competitiva (JANNEY e GOVE, 2010; 

KIM, HUR e YEO, 2015), sem que haja verdade e confiança inabaláveis nas alegações 

organizacionais de governança e gestão inegavelmente transparente e ética.  
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Pretende-se efetivo engajamento dos stakeholders e para tal, indica-se afastamento da 

visão centrada somente na interpretação superficial do usufruto de contrapartidas, como 

instrumento publicitário para visão centrada no marketing (CORNWEELL, 2005, 2008, 

2019). Sugerindo-se marketing pautado na estratégia e nos padrões de ética, integridade e 

compliance efetivos. O verdadeiro engajamento, profundo e emocional, é possível por meio 

de patrocínios, conforme expressa Cornweell (2008, p. 53), porém deve ser realizado por 

meio de ações coordenadas e integradas, evitando-se imprevisibilidades, mitigando-se riscos:  

 

Mais uma vez, o patrocínio fornece um rico contexto para envolvimento espontâneo. 

Das bases do patrocínio aos esportes juvenis ao patrocínio das Olimpíadas, 

contextos dinâmicos, emocionais e envolventes são essência do patrocínio, mas eles 

são mais imprevisíveis do que a publicidade tradicional. (CORNWEELL, 2008, p. 

53). Tradução minha.  

 

Segundo Riel (2013), para que se alcance “licença para operar”, com engajamento 

autêntico (CORNWEELL, 2019) faz-se relevante que seja alcançado alinhamento entre 

stakeholders (RIEL, 2013) com a cultura, reputação e identidade empresarial. Para tal, 

estabelece-se construção de Road Map, interno e outro externo, conforme Riel (2013, p.8), de 

forma que sejam alcançados níveis gerenciáveis de confiança. Ou mesmo, possibilita-se Road 

Map consolidado que considere as diferenças de tratamento necessárias aos diferentes 

stakeholders. Dessa forma, observa-se que: 

 

Há dois road maps diferentes para o alinhamento, e cada um deles apresenta 

variações específicas para atingir os públicos interno e externo. Em geral, os 

executivos podem escolher entre uma abordagem com foco na negociação ou uma 

abordagem com foco na confrontação para desenvolver alinhamento. Os dois 

extremos requerem tipos e intensidades diferentes de apoio dos profissionais da 

comunicação corporativa. (RIEL, 2013, p.8) 

 

A gestão integrada do marketing de sustentabilidade permite que seja realizado melhor 

gerenciamento dos ativos intangíveis, por meio de abordagem com foco em negociação ou 

cocriação. Segundo Zanini (2016, p.90) ativos intangíveis podem ser compreendidos como 

“[...] parte do patrimônio imaterial da organização e dão suporte às promessas de entrega de 

valor futuro.”. Ainda, segundo Zanini (2016, p. 90), os principais ativos intangíveis de uma 

organização são: “[...] a marca, a cultura, o grau de confiança interna, o clima de 
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predisposição à cooperação, o capital humano, a reputação organizacional, a inter-relação 

entre esses fatores, que gera o contexto capacitante no qual a inteligência competitiva pode 

surgir”.  

Na pesquisa, “Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em 

patrocínios”, em particular, buscar-se alinhamento entre os stakeholders por meio de um Road 

Map consolidado ou dois mapas complementares, com tratamento diferenciado para 

stakeholders internos e externos, que deverão ser focados nas possibilidades de intervenção na 

imagem e reputação, a serem executadas, no âmbito dos patrocínios, por meio de sugestões de 

opções inovadoras cooperativas pela equipe (BROWN et al., 2008; JANNEY e GOVE, 2010), 

para decisão final das gerências, objetivando-se efetivo alinhamento dos stakeholders. 

Patrocínio, ou ação de patrocínio, pode ser compreendida como “propriedade”, em que 

se busca associação emocional, cultural ou simbólica com o evento, ação, produção, atividade 

ou organização que está sendo patrocinada (CORNWELL, 2019 p. 7) para que se obtenha 

efetivo alinhamento institucional com público-alvo que detém engajamento emocional com a 

propriedade patrocinada. 

No Brasil, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República define, conforme 

Instrução Normativa 03/2014, Art. 2º, Patrocínio como: 

  

I - Patrocínio: ação de comunicação que se realiza por meio da aquisição do direito 

de associação da marca e/ou de produtos e serviços do patrocinador a projeto de 

iniciativa de terceiro, mediante a celebração de contrato de patrocínio; (SECOM, 

2014). 

 

Concomitantemente, no mesmo artigo da Instrução Normativa 03/2014, define-se 

Contrapartida: “VI - contrapartida: obrigação contratual do patrocinado que expressa o direito 

de associação da marca do patrocinador ao projeto patrocinado.”.  

No nível operacional, utilizando-se do Design Thinking (BROWN et al., 2008) na 

Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em patrocínios busca-se 

ideação e sugestões colaborativas, focadas nas necessidades humanas (Human-centered 

design ethos) e empatia com as necessidades dos stakeholders internos e externos, por meio 

das ferramentas de Design Thinking (BROWN et al., 2008), para: 
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• Cocriação de termo de referência de contrapartidas prioritárias, a serem incluídas 

no plano anual de marketing, de forma compatível com a negociação baseada em 

princípios FISHER (1994), objetivando referenciar negociadores sobre 

possibilidades para contrapartidas de imagem/negociais, sociais e ambientais 

sustentáveis;  

• Integração entre diferentes recursos internos por meio da Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade, de forma dinâmica e orgânica, para alinhamento 

tático, entre áreas envolvidas (Patrocínios, Publicidade, Comunicação e 

Responsabilidade Social) para realização de ações efetivas de patrocínios que 

interiorizem os objetivos estratégicos sustentáveis,  selecionados estrategicamente 

pela Gestão Corporativa e autorizados formalmente pela Alta Direção (Diretoria 

Executiva), para alcance efetivo dos objetivos de comunicação almejados; 

 

Ressalta-se que a ideação, com sugestões e construção colaborativa, participativa e 

orgânica, por meio de Design Thinking (BROWN et al., 2008) deve ser monitorada e 

influenciada por orientação das gerências quanto às direções e possibilidades de realização de 

soluções inovadoras, sem que seja perdido o incentivo e liberdade para sugestões de soluções 

inovadoras, em equilíbrio entre funcionalismo e liberdade criativa. A construção cooperativa 

(JANNEY e GOVE, 2010; BROWN et al., 2008) depende de certo grau de liberdade, porém 

deve ser mantido foco na empatia com as percepções e necessidades dos stakeholders. Assim, 

os objetivos devem estar claros, assim como as diretrizes e enfoque empático nas percepções 

e interesses dos stakeholders internos e externos: 

 

A principal meta do alinhamento é aumentar a percepção sobre a capacidade de 

“criação de valor” da empresa junto aos seus clientes, acionistas e empregados, 

criando sinergias interna e externamente.  (RIEL, 2013, p. 2).  

 

Por meio do Design Thinking (BROWN et al., 2008) se faz possível obter colaboração 

de equipes multifuncionais, com objetivo de viabilização de soluções conjuntas obtidas por 

ideação, com foco empático nas necessidades dos clientes, ou no caso, stakeholders internos 

ou externos. Patrocínio é instrumento importante nesse contexto porque é possível, por meio 

de contrapartidas negociáveis, que sejam estabelecidos vínculos integralizadores entre 
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diferentes áreas: Patrocínios, Publicidade, Comunicação e Responsabilidade Social, 

utilizando-se do modelo sugerido na pesquisa para sistematização da Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade. 

Como explicitado, introdutoriamente, nas ações promocionais de patrocínios, os 

vínculos integralizados ocorrem de acordo com a seleção de valores a serem defendidos, 

aplicando-se sustentabilidade por meio de diversos Elementos da Pirâmide de Valor proposta 

por Almquist, Senior e Bloch (2016), associando-se, Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ONU-BR, 2015) e Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016)  

relacionais. Realizando-se ideação por meio do Design Thinking (BROWN et al., 2008), para 

criar, em cooperação com stakeholders internos, inovação integralizadora perfazendo-se 

sugestões de contrapartidas. Portanto, sugere-se que valores percebidos afetuosamente pelos 

stakeholders, como afiliação/pertencimento ou bem-estar, sejam incentivados para criar um 

relacionamento emocional, pelos stakeholders internos e externos, a partir de contrapartidas 

que remetem aos efeitos empáticos nos stakeholders externos.   

A cocriação das contrapartidas, por ação de promoção ou mesmo termo de referência de 

diretrizes de imagem e reputação prioritárias, estabelecidos por meio da Gestão Integrada de 

Marketing de Sustentabilidade, com foco em patrocínios pode ocorrer, a partir da gestão 

cooperativa nos patrocínios, nos diferentes tipos ou natureza dos patrocínios, fazendo uso 

customizado dos recursos de marketing, por meio das contrapartidas. Explicitando-se algumas 

possibilidades: 

  

• Contrapartidas de Imagem e Negociais: associadas com a fixação de imagem 

e simbologia modelada, em consonância com a publicidade institucional em 

execução. Também estão incluídas ações que a empresa realizará junto ao seu 

público de interesse comercial ou institucional; 

• Contrapartidas Sociais: associadas com diretrizes de democratização de 

acesso às atividades sociais, culturais ou esportivas. Podem ser utilizadas para 

alinhamento institucional com as ações de responsabilidade social com 

públicos de interesse como: Sociedade, Escolas Públicas, Hospitais, População 

local carente ou mesmo atingidos por efeitos sociais ou ecológicos em áreas de 

entorno de empreendimentos para mitigação de impactos ou riscos sociais.  
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• Contrapartidas Ambientais: associadas com diretrizes de sustentabilidade 

por meio de ações diretas do patrocinado(a) ou por acordos com instituições 

que provêm mitigação de impactos ecológicos. Podem ser realizadas por 

plantação de mudas, ações educativas (junto ao público participante da ação 

patrocinada) ou mesmo engajamento social para minimização de pegada 

ambiental, por meio de diminuição de emissões, por exemplo. Podem ser 

utilizadas para alinhamento institucional com as ações de Responsabilidade 

Ambiental com públicos de interesse específico, para mitigação de impactos de 

empreendimentos ou atuação junto à sociedade em geral.  

 

A marca, moldada a partir de gestão participativa e colaborativa, permite que se modele 

equidade de marca e que se crie valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016). Ainda, segundo 

Aaker (1996, p. 18) “Cada recurso de equidade da marca cria valor de várias formas muito 

diferentes.”.  Enquanto a reputação, como se observa nos entendimentos de Riel (2013, p. 1) 

pertence aos grupos sociais que moldam os entendimentos sociais a respeito da imagem 

corporativa e simbolismo que é reverberado, a imagem pode ser modelada: 

 

[...] o mapa de stakeholders de uma organização ampliou-se, passando a incluir 

diversos grupos que reivindicam e monitoram as ações e atitudes da empresa, como 

ONGs, fornecedores, parceiros de negócios e é claro, indivíduos que manifestam seu 

poder coletivo por meio das mídias sociais. Apesar de as empresas claramente 

deterem a promessa da marca, agora sabemos que os stakeholders internos e 

externos que detém seu ativo mais precioso: a reputação. (RIEL, 2013, p. 1). 

 

A cocriação de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e colaboração por meio de 

Design Thinking (BROWN et al., 2008) dependerão de liderança focada em resultados e 

empenhada em obter colaboração da equipe multifuncional, foco no cliente (stakeholder 

interno ou externo) e compreensão que o processo criativo e inovador surge do atendimento 

das expectativas e certo grau de liberdade orientada para atendimento pleno das necessidades 

dos clientes. Os clientes externos, importantes shareholders, mapeados como públicos de 

interesse, serão sensibilizados pela percepção de imagem corporativa e simbolismo que 

associará reputação, Branding (AAKER, 1996; HILLER, 2012 e RIEL, 2013) e Brand Equity 

(AAKER,1996). O equilíbrio entre confiança e liderança participativa deve ser estabelecido 
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de forma cooperativa, em espécie de acordo tácito informal. Assim, para estabelecimento de 

níveis de confiança é preciso compreender que:  

 

Para confiarmos em alguém, especialmente alguém que não conhecemos, nosso 

cérebro constrói um modelo das prováveis ações e motivações de uma pessoa. Em 

outras palavras, em todo esforço colaborativo utilizamos tanto a teoria da mente 

quanto a empatia, e a outra pessoa percorre o mesmo caminho, intuitivamente. Isso 

significa que os seres humanos estão constantemente envolvidos em um jogo de 

confiança bilateral: Eu deveria confiar em você? e Quanta confiança você deposita 

em mim? (ZAK, 2019. Grifo do autor) 

 

Corroborando o entendimento, Zanini (2016, p. 23) pontua que “As teorias 

organizacionais pressupõem que existe uma importante interdependência entre aquele que 

oferece confiança e aquele que confia.”.  

Importante ressaltar que o Design Thinking (BROWN et al., 2008) deve ser 

compreendido como técnica de ideação que permite planejamento participativo e 

colaborativo, em equipes multifuncionais e adhocráticas, por meio de comunicação 

caracteristicamente direta, empática e plena, permitindo levantamento de soluções 

integralizadas e inovadoras, com construção coletiva e aceitação cooperativa (JANNEY e 

GOVE, 2010; BROWN et al., 2008) incentivada pela colaboração para focar os resultados 

empáticos nas percepções dos clientes. Assim, equipes podem ser caracteristicamente 

coletivistas, com perfil orgânico e adhocrático, conforme Mintzberg (2003), focadas 

necessariamente na percepção e modelagem de reputação e imagem corporativas junto aos 

seus clientes (público de interesse ou stakeholders). Assim, referenciando-se no essencial 

alinhamento dos stakeholders (RIEL, 2013) com o proposito e metas organizacionais, 

observa-se que: 

As mensagens elaboradas pelos gestores de comunicação precisam ser integradas ao 

propósito e às metas organizacionais e, ao mesmo tempo, reconhecer as expectativas 

dos stakeholders-chave.  (RIEL, 2013, p. 2).  

 

A equipe cooperativa ou adhocrática (MINTZBERG, 2003) e voltada para alcance do 

Brand Equity (AAKER, 1996) compreendida com o melhor aproveitamento das 

possibilidades para fixação da marca nas percepções dos stakeholders, utilizando-se das 

dimensões: Lealdade, Qualidade Percebida, Associações às Marcas e Reconhecimento da 

Marca, potencializará impactos e retornos possibilitando-se, inclusive, acesso aos 

financiamentos subsidiados ou emissão de títulos verdes (Green Bonds). Essas dimensões de 
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sensibilização são acompanhadas por meio de Pesquisas de Mercado e sinalizam, junto ao 

público-alvo, quais são as percepções dos stakeholders mapeados a respeito da marca, porém 

não se incluem aspectos financeiros intangíveis, com exceção da valoração da marca, para 

métricas de efetividade da estratégia. Assim, essas métricas expõem ranking com 

concorrentes, substitutos ou marcas de referência mundial, para referência, mas não vinculam 

resultados e mutações resultantes da alteração dos ativos intangíveis.   

 

2.6. Captação por Green Bonds. 

 

Ressalta-se que uma eventual captação por meio de Títulos Verdes (Green Bonds) 

depende da reputação corporativa, reconhecimento ético e nível de engajamento corporativo 

nas diretrizes de sustentabilidade, de forma incontestável e sem identificação de paradoxos 

comportamentais. Assim, ressalta-se que: 

 

Os profissionais de comunicação que atuam nas relações com investidores são 

capazes de criar maior valor para a organização quando não apenas divulgam com 

sucesso informações financeiras relevantes aos stakeholders externos, mas 

conseguem fazer com que analistas e jornalistas compreendam e valorizem as 

decisões da empresa e, desse modo, escrevam favoravelmente a respeito ou 

recomendem as ações da empresa aos clientes. (RIEL, 2013, p. 11).  

 

Corroborando, Hiss (2013, p. 234) confirma que o mercado de capitais está se 

reestruturando para habilitar ativos concretos. O mercado de carbono, pioneiro em finanças 

verdes, deixou status de mercado de comodity e evoluiu para setor financeiro bilionário. 

Ressalta-se que o mercado de títulos verdes pode, por meio de concorrência financeira, com 

juros subsidiados ou reduzidos por influência dos níveis de confiança, possibilitar baixa de 

taxas de juros da economia local e fomentar novo estilo de infraestrutura financeira, 

influenciando redes de investidores interessados em projetos sustentáveis e governança ética, 

íntegra e transparente, conforme Hiss (2013). Isto posto, entende-se que: 

 

Com essas novas formas de Governança, atores financeiros são drivers-chave da 

financialização da sustentabilidade. Investidores institucionais, em particular, 

interessados em transparência que diz respeito às corporações em que eles investem 

[...]. (HISS, 2013, p. 236).  
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 Ressalta-se, complementarmente, que o alinhamento entre investidor e organização 

deve ocorrer necessariamente de forma ética, íntegra e responsável. Investidores do mercado 

de capitais e Fundos de Pensão devem estar alinhados eticamente quanto às escolhas de 

alocação de seus investimentos, assim como as empresas emissoras de Green Bonds também 

devem afastar-se da hipocrisia corporativa (KIM, HUR e YEO, 2015), representada pela baixa 

interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis. Para operação no mercado de capitais é 

indispensável que se exponha reputação e confiança dos investidores para que seja mantido 

equilíbrio dinâmico da precificação das ações. Assim, fundos de pensão e operadores de ações 

devem manter critérios rígidos de seleção, mesmo para títulos de empresas certificadas. 

Escândalos semelhantes promoveram instabilidades de mercados e criação de regramentos e 

leis específicas, como a SOX (Lei Sarbanes-Oxley). 

Para operar no sistema financeiro de títulos verdes ou créditos de carbono, segundo Hiss 

(2013), faz-se necessário adequar-se aos padrões de relatórios que indicam aos investidores 

quais são os players de mercado que efetivamente detém reputação e confiança inabaláveis. 

Dessa forma, para acessar as linhas de créditos verdes, as empresas, independente de porte e 

da natureza jurídica, devem sensibilizar as percepções dos stakeholders, alinhando interesses, 

acessando redes de investidores interessados em projetos sustentáveis e governança ética, 

íntegra e transparente, conforme Hiss (2013), concomitantemente, demonstrando por meio de 

indicadores quantitativos bem estruturados efetiva interiorização de objetivos sustentáveis. 

Não é possível manter reputação, sem integridade e confiança dos stakeholders, internos e 

externos.  

Todavia, mapear os stakeholders e elaborar relatórios de sustentabilidade imersos na 

sustentabilidade sinaliza intenção, porém não influencia suficientemente o interesse dos 

investidores para que se alinhem e contribuam para a realização dos planos organizacionais 

estratégicos. Como já explicitado a pouca interiorização dos objetivos estratégicos criou 

descrédito do mercado de títulos verdes que passou a criar mecanismos de garantia de efetiva 

interiorização. Conforme relatório Responsible Investing Survey 2018, realizado em banco de 

dados com 542 respondentes do Canadá, Europa, Ásia e Estados Unidos, em julho de 2018, 

respondido por parceiros de Fundos de Pensão e Investidores, os investidores estão 

preocupados com o alinhamento ético nos projetos selecionados como oportunidades para 

investimentos, conforme figura 2. O relatório é indicado, pelo Banco Mundial, para 

interessados na certificação para captação por Green Bonds, investidores e interessados em 
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investir nos títulos verdes (Fundos de Pensão, investidores independentes e fundos de 

investimento) e indica que a opção pelos Green Bonds ocorre quando:  

● Fazem parte de seu dever fiduciário; 

● É mandatório nos guias de investimento; 

● É mandatório para seus parceiros e partes interessadas; 

● Oferecem baixo risco e incrementam retorno.  

Todos os elementos que influenciam o interesse dos investidores nos títulos estão 

correlacionados com a reputação e confiança no modelo de negócios e internalização efetiva 

dos objetivos estratégicos, em perfis similares em diferentes continentes, com no mínimo 26% 

de influência na decisão de aplicação, em países historicamente influentes sobre a 

credibilidade e confiança para investimentos, a nível mundial. Ainda, corroborando a lógica 

dos stakeholders (investidores), a decisão de não investir em ESG Investing (Investimentos 

Ambientais, Sociais e Governança ou Investimentos Sustentáveis), Figura 3 obtida no 

relatório Responsible Investing Survey 2018, está relacionada com a insuficiência dos recursos 

(29% dos respondentes) e na inconsistência com o dever fiduciário (27% dos respondentes). 

Fatores esses que detém fundamento de oportunidade financeira e alinhamento cultural, 

respectivamente. Observando-se que ambos indicam baixos níveis de ocorrência no universo 

de investimento que os Green Bonds oportunizam.  

Figura 2 – Critérios decisórios para aplicação de recursos em ESG Investing 

 

Fonte: Responsible Investing Survey 2018, (2018, p. 3). 
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Figura 3 – Critérios decisórios para não aplicação de recursos em ESG Investing 

 

Fonte: Responsible Investing Survey 2018, (2018, p. 4). 

 

Sobremaneira, os relatórios de sustentabilidade estão mudando e incorporando 

indicadores correlacionados com os objetivos sustentáveis, eleitos pelas empresas e pelo 

mercado. Eles não são suficientes, mas iniciam processo de aumento da confiança do 

investidor na introspecção da sustentabilidade na cadeia de valor relacional (TESCARI e 

BRITO, 2016) empresarial. Não basta tão somente a inclusão de objetivos sustentáveis no 

planejamento estratégico fazendo-se necessário que os mesmos sejam efetivos e 

interiorizados. Assim, Integridade, Compliance, ética e transparência devem estar 

intimamente associadas com reputação irrefutável para que se faça não somente certificação, 

mas também emissão e captação.  

Assim, mantendo-se consonante com as alegações realizadas pelo Marketing Integrado. 

Padrões históricos devem ser efetivamente comprovados e reputação e imagem corporativa 

devem reverberar a cadeia relacional (TESCARI e BRITO, 2016) de valores sustentáveis que 

empresarialmente se expõe para alcance das vantagens competitivas sustentáveis. A mitigação 

de riscos reputacionais é essencial e cresce exponencialmente quanto aos aspectos de decisão 

sobre em que ativos deve-se investir. Assim, a perspectiva de integração e, consequente, 

interiorização efetiva da sustentabilidade na cadeia relacional (TESCARI e BRITO, 2016) 
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influencia o comportamento dos investidores, de forma global (cerca de 70% de 

respondentes), conforme relatório Responsible Investing Survey 2018, figura 4, orientam 

decisão sobre atribuição de confiança, associada com a reputação empresarial, para mitigar 

riscos nos investimentos. 

Figura 4 – Integração da Responsabilidade Social e mitigação de risco para ESG Investing 

 

 Fonte: Responsible Investing Survey 2018, (2018, p. 9). 

O modelo proposto de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em 

patrocínios oferece mecanismos de interiorização efetiva da sustentabilidade e possibilita 

criação de importantes indicadores táticos institucionais, por meio do Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), de forma estratégica e relacionada com 

os objetivos estratégicos sustentáveis, Lean (WOMACK e JONES, 1996), a nível tático, 

contribuindo para estabelecimento de indicadores qualitativos (KPI´s), padronizados para 

acompanhamento histórico, valorizado pelos investidores do mercado de títulos verdes (HISS, 

2013) interessados em projetos sustentáveis. Assim, ressalta-se a importância em: 

 

Em geral, dados quantitativos e indicadores são considerados mais objetivos. [...] É 

uma tarefa desafiadora reduzir a complexidade da natureza, interesses sociais, ética e 

sustentabilidade em um único indicador. (HISS, 2013, p. 237). 

 

A relevância dos indicadores está na necessária vinculação entre sustentabilidade efetiva 

ambicionada pelos mercados financeiros especializados em ESG Investing. Alinhar os 

interesses e obter níveis de confiança e reputação indiscutíveis é essencial. A Gestão 
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Integrada de Marketing de Sustentabilidade possibilita não somente importantes indicadores 

institucionais como também alinham operacionalmente equipes, buscando cooperação interna 

e empatia com as necessidades de stakeholders externos, contribuindo para a construção 

cooperativa (JANNEY e GOVE, 2010; BROWN et al., 2008) de cadeia de valor relacional 

(TESCARI e BRITO, 2016) sustentável. 

O potencial de captação, com juros subsidiados ou reduzidas de juros, pautados na 

confiança da sustentabilidade efetiva para viabilização dos projetos sustentáveis e integração 

da sustentabilidade na cadeia de valores relacional resta estabelecido claramente em 

relatórios, como o Relatório “Building trust and credibility in the Green Bonds Market”, do 

Climate Bonds Initiative (iniciativa não lucrativa de apoio e foco nos interesses dos 

investidores) em colaboração com o Banco Credit Suisse. Com potencial de investimento, 

estimado em relatório do Climate Bonds Initiative de 65,9 bilhões de dólares em Green Bonds 

e 13,9 bilhões em ativos para financiamento de projetos sustentáveis e 597,7 bilhões para 

ativos climáticos, no mundo. Assim, o crédito bilionário está disponível e o perfil dos ativos 

permeia diversos setores, podendo estar incorporados nos processos de gestão ou no próprio 

modelo de negócios, conforme figura 5 a seguir:  

Figura 5 – Distribuição de ativos potenciais para certificação 

 

Fonte: Relatório “Building trust and credibility in the Green bonds Market” (2018, p. 7). 

A captação se torna possível, por meio de alinhamento dos stakeholders por meio de 

construção de reputação e confiança em cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 

2016) sustentável e certificação dos ativos, por meio de comprovação da efetiva interiorização 

dos objetivos estratégicos sustentáveis. Assim, dependente da forma como a gestão 
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empresarial gera inteligência de stakeholders, conforme Maigan e Ferrell (2004). Em suma, 

observa-se que: 

Em um Segundo passo. Que a geração de inteligência focalize na caracterização das 

normas e problemas sobre as atividades organizacionais que foram compartilhadas 

entre cada comunidade de stakeholder relevante. Como a orientação para o 

marketing, essa informação de stakeholder pode ser alcançada por meio de pesquisa 

formal incluindo pesquisas, grupos focais ou relatórios de imprensa. (MAIGAN E 

FERRELL, 2004 p. 10). Grifo do autor.  

 

Todavia, é importante frisar que a inteligência para alinhamento dos stakeholders não 

deve ser pautada somente em relatórios e pesquisas de opinião em grupos focais ou públicos-

alvo selecionados ou voluntariados em relações profissionais e redes sociais. O mercado de 

capitais sustentáveis desenvolveu ferramentas de aferição da efetivação da interiorização dos 

objetivos sustentáveis, como: definições cientificamente embasadas, certificações 

internacionais para captação e índices de reputação. Adicionalmente, pode-se citar como 

exemplos de mecanismos para assegurar reputação íntegra: Certificadores Internacionais, 

Índices de reputação (Prophet's Reputation Management Index) e Relatórios Reputacionais de 

Brand Equity. 

O índice “Prophet's Reputation Management Index”, conforme informações extraídas 

do sistema da Bloomberg Professional, assim como o índice RepTrak ou aferição Ibope 

Repucom, permitem medir estimativa de reputação corporativa. Negócios que alcançam, pelo 

menos, 75 pontos ou mais no índice são qualificados na bolsa de valores americana como 

líderes de reputação e detêm, por consequência, maiores níveis de confiança e menor risco 

associado pelos investidores de mercado ESG Investing ou ações do mercado de capitais. 

A certificação ocorre mediante processo estruturado que exige transparência, 

integridade, rigor na apresentação de indicadores, em processo embasado na certificação da 

confiança que pode ser depositada, pelo investidor, nos processos e gestão empresarial. 

Assim, empresas interessadas devem mapear quais são seus ativos elegíveis, ajustar processos 

para garantir a efetividade da internalização e preparar-se para comprovar os requisitos 

específicos para os ativos que almeja certificar, conforme informações disponibilizadas no 

Relatório “Building trust and credibility in the Green bonds Market”. Em razão da limitação 

da pesquisa não serão expandidas explicações e aprofundamento acadêmico a respeito dos 

processos de certificação, todavia o processo fica ilustrado a partir de figura 6 – Processo de 
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certificação para emissão de Green Bonds extraído do relatório de certificação para captação 

no mercado de títulos verdes.  

Figura 6 – Processo de certificação para emissão de Green Bonds 

 

Fonte: Relatório Building trust and credibility in the Green bonds Market (2018, p. 14). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Estratégia de pesquisa e construção metodológica.  

 

A metodologia de alegação de conhecimento adotada caracteriza-se como tipicamente 

pragmática (centrada no problema, pluralista e orientada para o mundo real), conforme 

Creswell (2007). A metodologia caracteriza-se como qualitativa e exploratório-descritiva 

(KAHLMEYER-MERTENS et al., 2007), realizando-se, em pesquisa primária, com 

entrevistas abertas semiestruturadas (VERGARA, 2010), realizadas com profissionais 

necessariamente envolvidos em gestão de imagem, inovação ou reputação, associada com 

pesquisa secundária exploratório-descritiva, por exploração bibliográfica acadêmica e 

profissional, com metodologia referenciada por Creswell (2007), Kahlmeyer-Mertens et al. 

(2007) e Vergara (2010).  

A pesquisa primária foi construída por caráter indutivo, uma vez que se parte de 

generalizações empíricas, por conexões causais e de generalização (THIRY-CHERQUES, 

2015), permeando-se teorias e sugerindo modelo de Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade para interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis por meio dos 

valores relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

(ONU-BR) para obtenção de reputação que permita alinhamento dos stakeholders através do 

estabelecimento de confiança. Realizou-se entrevistas com executivos das doze empresas de 

diferentes setores e naturezas jurídicas (capital aberto, limitadas, assim como empresas 

estatais e privadas) objetivando-se exposição de comportamentos reacionais e considerações 

construídas a partir de experiências profissionais em análise posterior que associa teorias e 

conceitos acadêmicos consagrados.  

A pesquisa primária foi realizada por meio de entrevistas narrativas semiestruturadas 

obtidas em entrevistas presenciais ou por troca de correspondências digitais ou preenchimento 

de formulário digital em seleção de executivos de diversos setores (cinco startups, uma 

empresa de educação universitária de médio porte, uma organização de seguros e previdência 

social de grande porte, uma operadora de turismo de grande porte, três empresas de energia de 

grande porte e uma organização do setor de alimentos e bebidas de grande porte). Cobrindo-se 

amplo espectro de setores econômicos e portes. A seleção de participantes da entrevista 
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semiestruturada deu-se por indicação, pedido pessoal de entrevista ou por decisão voluntária 

de acesso à pesquisa divulgada por redes sociais em grupos específicos. Totalizando-se doze 

empresas, de diferentes tamanhos e treze executivos entrevistados, pessoal ou digitalmente, 

entre março e setembro de 2019 (23/03/2019 a 06/09/2019).  

A saturação da pesquisa ocorreu em função das repetições das mesmas, sem observação 

de conteúdo original. Ao não se identificar novas informações, atingiu-se o ponto de 

saturação, realizando-se fechamento da pesquisa, por saturação teórica, em conformidade com 

os entendimentos de Fontanella et al. (2011, p. 389). 

A construção interpretativa e inferência interpretativa se deu por meio de estratégia de 

análise de conteúdo (BARDIN, 1979), permeiam-se correlações e aspectos estratégicos que 

relacionam a temática Marketing e Sustentabilidade. Enquanto a pesquisa bibliográfica, como 

pesquisa secundária, realizou-se associada à análise de conteúdo (BARDIN, 1979) das 

entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), embasada em referencial teórico 

exploratório-descritivo, constitui-se a partir de: livros, revistas científicas, jornais 

especializados em marketing e sustentabilidade, além de relatórios especializados, 

correlacionando artigos (papers) nacionais e internacionais e base de dados Web of Science 

(Clarivate Analytics), contemplando-se nomes consagrados e pesquisas recentes sobre 

marketing e sustentabilidade.  

A análise de conteúdo das entrevistas (BARDIN, 1979) foi realizada a partir da 

obtenção de dados extraídos da narrativa das vivências dos executivos entrevistados, em 

entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), utilizando-se de coleta de dados digital ou 

pessoal. A análise das correlações comportamentais realizou-se de acordo com a análise de 

conteúdo (BARDIN, 1979), por inferência e interpretação comportamental mediante reações 

às questões semiestruturadas que envolvem assuntos estratégicos correlacionados com a 

construção de cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e interiorização da 

sustentabilidade, assim como aferição de efetividade das ações e captação por Green Bonds. 

A pesquisa possibilitou adicionalmente construção de artigo, ainda não publicado, 

denominado Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, como prévia da dissertação.  

As entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), narradas presencialmente, foram 

gravadas ou, no caso de coleta eletrônica, foram preservadas, por meio de relatório 

constituído a partir de preenchimentos individualizados de formulário de questionamento 
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eletrônico. A abordagem indutiva possibilitou que a análise de conteúdo (BARDIN, 1979) das 

narrativas dos executivos entrevistados permitisse aferir, em inferência qualitativa das suas 

experiências de convivência profissional cotidiana, tanto dificuldades, quanto fatores críticos 

de sucesso das estratégias de interiorização da sustentabilidade, permitindo-se a observação 

das construções sociais e percepções profissionais de cada executivo. Corroborando o 

entendimento, Bardin (1979, p. 31) explicita "A análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações.", além de Bardin (1979, p. 60) observar que "As 

relações comportamentais cruzam transversalmente representações sociais e simbolismos.".  

Os sinais comportamentais foram expostos em gestos, comunicação não-verbal e 

reações, na coleta presencial, enquanto adicionalmente assumiu-se que poderiam ser expostos, 

mesmo em correspondências eletrônicas, aspectos da reflexividade e reações adversas, 

compreendidas como sinais comportamentais dos entrevistados, expressos em discursos 

demasiadamente detalhistas ou mesmo na falta de informações ou respostas evasivas sobre 

assunto estratégico e concorrencial relevante. O entendimento apoia-se na visão de Bardin 

(1979) sobre análise de conteúdo: 

 

A leitura efectuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não é, ou não é 

unicamente, uma leitura <à letra>, mas antes o realçar de um sentido que se encontra 

em segundo plano. (BARDIN, 1979, p. 41) 

 

Ainda, Bardin (1979) ainda orienta: 

 

No plano metodológico, a querela entre a abordagem quantitativa e a abordagem 

qualitativa absorve certas cabeças. Na análise quantitativa, o que serve de 

informação é a frequência com que surgem certas características de conteúdo. Na 

análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo 

ou de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que 

é tomado em consideração. (BARDIN, 1979, p. 21.). 

 

Assim, encontrando-se padrões comportamentais recorrentes a partir de inferência dos 

dados colhidos, estabeleceu-se, metodicamente, padrão interpretativo embasado em 

recorrências comportamentais específicas (sinais de ansiedade ou desconforto nas entrevistas 

presenciais e falta de informações em entrevistas eletrônicas) associadas à ocorrência de 

determinado padrão empresarial de gestão, mapeados a partir das categorias (Estratégia 
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Empresarial, Aplicação de ferramentas de excelência, Patrocínios e Gestão de Expectativas, 

além de Recursos e Financiamentos) extraídos por meio de oito questões da entrevista 

semiestruturada aberta. 

 

3.2. Objetivo, Limitação e relevância da pesquisa.  

 

A pesquisa bibliográfica associada às entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), 

limitou-se ao referencial teórico específico, perfazendo-se a temática marketing e 

sustentabilidade, incluindo-se visão geral pragmática sobre a aplicação integrada de 

Marketing em ações de patrocínios. A pesquisa se limitou aos aspectos reputacionais e de 

aquisição de confiança em termos de reconhecimento de interiorização de sustentabilidade 

efetiva e modelo customizado para alcance de efetiva internalização de objetivos estratégicos 

sustentáveis. Assim, optou-se, por limitação metodológica, por não se pesquisar técnicas de 

medição de resultados, como o ROI ou ROIC, optando-se por mapeamento de ocorrência de 

captação por Green Bonds para referência de reconhecimento empresarial mercadológica de 

interiorização efetiva. 

Assim, observar-se, com base em dados e informações alcançadas por meio de 

entrevistas, com executivos especialistas em gestão de imagem, patrocínios e gestores 

envolvidos com reputação corporativa, a presença ou não de técnicas de excelência para 

gestão de patrocínios e imagem, assim como sua metrificação e estabeleceu-se relação com 

entre a interiorização da sustentabilidade e a captação por Green Bonds.  

Objetivou-se, de forma geral, explicitar formas de sistematização que fomentem 

interiorização da sustentabilidade e integração da cadeia de valor relacional (TESCARI e 

BRITO, 2016) para instauração factível do Capitalismo Consciente, conforme observam 

Sisodia e Mackey (2012, 2013). Para tal, com base em referencial teórico relevante propõe-se 

modelo customizável de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em 

patrocínios para que se pudesse potencializar imagem e reputação, efetivamente 

interiorizando-se valores sustentáveis.  

A relevância da pesquisa reside na necessidade de interiorização da sustentabilidade 

para que sejam alcançáveis níveis confortáveis de confiança, gestão de reputação e imagem 
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adequadas para viabilização de alinhamento entre investidores e organização, possibilitando-

se viabilização de capitalizações por Green Bonds. A relevância do tema transparece, 

justificando a pesquisa, a partir da constatação da busca, observada em jornais e revistas 

acadêmicas, de metodologias e conceitos capazes de aferir o impacto e obter  Brand Equity 

(AAKER, 2013) a partir de ações integradas de marketing e na relevante intangibilidade de 

resultados estimados nas práticas de mercado, no âmbito do valor adicionado de marca e 

reputação a partir do Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 2016) como fator 

diferenciador concorrencial. Ainda, conforme Aaker (2013, p. 71): “Um dos problemas 

práticos de construção e manutenção da equidade de marca é o desenvolvimento de uma 

comunicação eficiente e consistente nos diferentes tipos de mídia e ao longo do tempo”.  

Dessa forma, objetivando-se melhor instrumentação, mapeou-se padrões coletivos 

comportamentais das empresas que fazem uso ou não das ferramentas de excelência e o 

impacto dessa decisão estratégica em termos comportamentais dos executivos diante de 

questionamento direto, em questões abertas, sobre imagem, reputação em torno da 

interiorização de estratégia correlacionada com a sustentabilidade. Buscando-se permear 

métodos para estabelecimento de confiança dos stakeholders e dos próprios executivos para 

interiorização efetiva, oportunizando-se viabilização de emissão de Green Bonds.  

A pesquisa foi realizada por meio de seleção de informações que se limitou aos dados 

obtidos a partir de estudos de perfil de empresas, além de conteúdos e comportamentos 

executivos mapeados ao responder ao roteiro de entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 

2007) abertas (VERGARA, 2010), disponibilizado na internet, entrevistas presenciais e trocas 

de correspondências eletrônicas. Os dados foram analisados sob a perspectiva do referencial 

teórico e ocorrências comportamentais interpretativas.  

Quanto aos meios, a pesquisa também é bibliográfica porque o referencial teórico, em 

pesquisa secundária, foi constituído a partir de livros, revistas científicas, jornais 

especializados e artigos (papers) sobre confiança, sustentabilidade, cadeia de valores, Green 

Bonds, Marketing integrado, patrocínios, estratégia, reputação, Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), Lean (WOMACK e JONES, 1996) e 

Design Thinking (BROWN et al., 2008).  
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Quadro 2 – Framework Exploratório-descritivo para Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade 

Assunto abordado Linha lógica adotada na pesquisa (1977 a 2018) Pesquisadores 

referenciados 

Da Confiança dos 

Stakeholders, 

Hipocrisia Corporativa, 

Percepção dos 

Stakeholders, Rumores 

e Reputação. 

Se os Stakeholders têm percepções dissonantes, por 

efeito dos rumores ou hipocrisia incorporada na cultura 

e prática corporativa, então a reputação empresarial é 

afetada e a confiança dos stakeholders diminui os 

ganhos auferidos nos mercados de capitais. 

Aaker (1996), Susskind e 

Field (1999), Kotler e 

Keller (2006), Zanini 

(2016), Hahn et al. 

(2014), Sudhir e 

Unnithan (2019) e Kim, 

Hur e Yeo (2015). 

Da Metodologia de 

Pesquisa. 

Conceitos acadêmicos para construção de pesquisa 

qualitativa exploratório-descritiva, pós-positivista, 

pragmática, análise de conteúdo.  

Bardin (1979), Creswell 

(2007), Kahlmeyer-

Mertens et al. (2007), 

Vergara (2010) e 

Fontanella et al. (2011) 

Do Capitalismo 

Consciente e 

Abordagens de ganhos 

mútuos (Mutual-Gains 

Approach - MGA). 

Por meio de abordagens colaborativas e participativas, 

com negociação de condições que visam ganhos 

mútuos, possibilita-se alcance do Capitalismo 

Consciente. 

Sisodia e Mackey (2012, 

2013) e Susskind e Field 

(1999). 

Da Sustentabilidade e 

Proposição de Valor em 

Cadeia de Valores 

Sustentáveis, Objetivos 

de Desenvolvimento 

Sustentável, Modelos 

de Negócios Inovadores 

e Cultura Colaborativa 

Sustentável. 

Por meio de aplicação da sustentabilidade na cadeia de 

valores, referenciando-se nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, faz-se possível 

proposição de valor sustentável e inovador. 

Construindo-se cultura colaborativa e participativa, 

com vistas à sustentabilidade. 

Silveira (2010), Tescari e 

Brito (2016) e 

Geissdoerfer, Savaget e 

Evans (2017). 

Dos Green Bonds ou 

Climate Bonds 

Initiative (CBI).  

Empresas com reputação e imagem irretocáveis 

alcançam confiança dos investidores possibilitando-se 

alinhamento dos stakeholders de forma que os 

investidores e a sociedade apoiam lançamento de 

títulos verdes para financiamento e aportes que 

possibilitem inovação em processos e produtos 

sustentáveis. 

Baker et al. (2018). 
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Do Marketing 

Integrado, Gestão de 

Marca, Cocriação de 

Valor, alinhamento dos 

stakeholders, Brand 

Equity, Branding e 

Patrocínios 

A gestão integrada de marketing de sustentabilidade e 

proposição de valores possibilitam, por meio da 

colaboração, cocriação de Brand Equity, em gestão de 

marca e reputação, que viabilizam o alinhamento dos 

stakeholders. Patrocínios tem alto potencial de 

integração entre as várias ferramentas de comunicação 

do Marketing. 

Benson (1977), Aaker 

(1996), Loebel (2005) e 

Riel (2013), Almquist, 

Senior e Bloch (2016).  

Da Gestão da Mudança, 

Adhocracia, Cultura 

Adhocrática e Gestão 

Colaborativa. 

Paradoxos empresariais desconstroem reputação e 

marca. A gestão da mudança ambiental e 

acompanhamento da instabilidade concorrencial deve 

ser dinâmica e uma cultura adhocrática, colaborativa e 

participativa possibilita a rápida adaptação empresarial. 

Mintzberg (2003), 

Vasconcelos e 

Vasconcelos (2002), 

Vasconcelos et al. (2003), 

Vasconcelos (2004), 

Vasconcelos (2004), 

Hahn et al. (2014), 

Vasconcelos e Pesqueux 

(2017) e Klein e Jacques 

(2017), Peñaloza et al. 

(2012) e Valencia, Valle 

e Jiménez (2010). 

Da Estratégia, Inovação 

e Modelo de Processo 

de Inovação de 

Negócios de 

Cambridge.  

O modelo de processo de inovação de negócios de 

Cambridge possibilita que sejam criados modelos 

customizados de processos, em uma dinâmica 

participativa e inovadora, por meio da assertiva 

alocação dos recursos empresariais internos e externos. 

Prahalad e Hamel (1991), 

Barney (2000), Prahalad 

e Hamel (1991) e 

Geissdoerfer, Savaget e 

Evans (2017). 

Do Lean e Balanced 

Scorecard. 

Ferramentas de excelência administrativa que 

possibilitam criação de indicadores, a partir de 

objetivos estratégicos sustentáveis de marketing ou 

comunicação e desdobramento de planos estratégicos 

em táticos. 

Womack e Jones (1996) e 

Kaplan et al. (1992) e 

Kaplan e Norton (1997). 

Do Design Thinking Metodologia de ideação que possibilita que sejam 

criadas novas soluções, em marketing de 

sustentabilidade e inovação, por meio de participação e 

colaboração da equipe adhocrática, com foco na 

percepção dos clientes. Por meio da técnica faz-se 

possível, em equipes de perfil colaborativo, encontrar 

soluções sustentáveis para gerar inovação e ganhos 

relacionais com stakeholders. 

Brown et al. (2008). 

Fonte: elaborado pelos autores Esteves e Nunes (2019), em artigo, em publicação. 

Assim, utilizando-se da retórica embasada no Framework específico, quadro 2, 

explicita-se possibilidades de integração das ações de Marketing, associando-se: Patrocínios, 

Publicidade, Comunicação e Responsabilidade Social, utilizando-se de cultura adhocrática 

(inovadora, flexível, criativa e empreendedora), conforme preconizou Valencia, Valle e 
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Jiménez (2010), para promoção da Sustentabilidade Empresarial, como vantagem competitiva 

sustentável. Propõe-se mecanismo sistematizador para geração de planos táticos e 

operacionais inéditos, customizáveis, sustentáveis e colaborativos.   

Para tal, utilizou-se método de pesquisa de campo associado com pesquisa bibliográfica 

exploratório-descritiva, observando-se metodologia qualitativa e coleta de dados por 

entrevista aberta realizada com executivos, gerentes e assessores da área de marketing, 

inovação e sustentabilidade, para posterior análise de conteúdo (BARDIN, 1979) e 

interpretação comportamental, por inferência interpretativa das ocorrências e recorrências. A 

partir das observações e reações dos entrevistados possibilitou-se vislumbrar aspectos 

estratégicos a partir de exploração bibliográfica exploratório-descritiva. Foram analisadas 

relações entre comportamentos e interiorização dos objetivos estratégicos, com anonimato 

garantido. 

Figura 7 – Esquema lógico da Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, a pesquisa permeia, conforme figura 7, aspectos que relacionam resultados 

em termos de vantagens competitivas sustentáveis, criação estratégica de cadeia de valor 

sustentável e interiorização de aspectos de sustentabilidade sugeridos pela AGENDA 2030 da 

ONU nos processos integrados de marketing possibilitando engajamento dos stakeholders. Há 
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expectativa que se possibilite alcance de capitalismo consciente (SISODIA e MACKEY, 

2012) e economia circular (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017). 

 

3.3. Perfil dos executivos entrevistados 

 

Os executivos entrevistados nas entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007) da 

pesquisa primária exercem funções estratégias e táticas em empresas de diversas áreas e 

setores (quadro 3), selecionou-se como público-alvo para a pesquisa profissionais 

necessariamente envolvidos em gestão de imagem, inovação ou reputação. A busca pelos 

entrevistados se deu por indicação, pedido pessoal de entrevista ou por decisão voluntária de 

acesso à pesquisa, que foi divulgada por redes sociais. Os entrevistados detinham perfil de 

capacitação acadêmica diversa e atuam em diversos setores, tendo sido mapeadas: cinco 

startups, uma empresa de educação universitária, uma organização de seguros e previdência 

social, uma operadora de turismo, três empresas de energia e uma organização do setor de 

alimentos e bebidas. Cobrindo-se amplo espectro de setores econômicos e portes. 

Totalizando-se doze empresas, de diferentes tamanhos, e treze executivos entrevistados, 

pessoal ou digitalmente, entre 23 de março e 06 de setembro de 2019.  

O perfil dos treze executivos entrevistados incluiu profissionais atuantes em funções de 

natureza estratégica e tática (quadro 4), com ampla experiência e segurança indiscutível nas 

funções desempenhadas. Assim, tratando-se de público-alvo altamente qualificado e seguro 

de sua atuação profissional, entendeu-se que, sendo voluntária a participação, só se faz 

possível que desconforto ou ansiedade estejam associados às questões correlacionadas com a 

interiorização da sustentabilidade aferida por meio da entrevista semiestruturada. 

Quadro 3 – Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Perfil das Empresas 

Categoria Quantidade 

Porte Setor Privado Setor Público 

Grande (mais de 1 bilhão de lucro em 2018) 1 3 

Médio (Entre 1 Bilhão e 200 milhões de lucro em 2018) 4 0 

Pequeno (Startups) 4 0 

Total de entrevistados 9 3 
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Tipo Setor Privado Setor Público 

Classificação Jurídica 9 3 

Escolaridade Setor Privado Setor Público 

Mestrado ou Doutorado 4 1 

Segmentos Setor Privado Setor Público 

Startups 5 0 

Educação Universitária 1 0 

Seguros e Previdência Social 1 0 

Turismo 1 0 

Energia 0 3 

Alimentos e Bebidas 1 0 

Total de empresas 9 3 

Obs. Executivos de níveis hierárquicos diferentes foram entrevistados na mesma empresa - Totalizando 

12 empresas e 13 executivos, dados obtidos de 23/03/2019 a 06/09/2019. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Quadro 4 – Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Perfil dos entrevistados 

Análise de perfil dos entrevistados - Pesquisa qualitativa 

Categoria Quantidade 

Posicionamento em carreira Setor Privado Setor Público 

Presidente 1 0 

Diretor 4 0 

Superintendente 1 2 

Gerente 3 2 

Total de entrevistados 9 4 

Obs. Executivos de níveis hierárquicos diferentes foram entrevistados na mesma empresa - 

Totalizando 12 empresas e 13 executivos, dados obtidos de 23/03/2019 a 06/09/2019. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

3.4. Estratégia metodológica para Gestão Integrada de Marketing 

 

A gestão da reputação e posicionamento de marca, em um mundo globalizado, vem 

constituindo novos desafios para o mundo empresarial. Assumir somente o compromisso com 

o acionista e deixar de observar a necessidade de confirmação da interpretação social, 
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ignorando sinais nos níveis de confiança e reputação, consequentes dos investimentos em 

imagem corporativa, geram riscos e prejuízos na perspectiva de captação de valores, junto aos 

stakeholders. Os indicadores devem ser objetivamente acompanhados para que se obtenha um 

panorama estratégico das expectativas dos stakeholders em relação à Governança e Gestão 

Corporativas. 

Holisticamente, não basta que se informe quais são os investimentos realizados e que se 

relate estratégias de sustentabilidade em relatórios específicos para que as partes interessadas 

(stakeholders) disponibilizem confiança na reputação corporativa. Faz-se necessário que haja 

gestão das expectativas e acompanhamento dos impactos incidentais nas formas digitais e 

pessoais de interação com stakeholders internos e externos, conforme foi observado na 

inferência da pesquisa primária.  

A expectativa, das empresas que se autodefinem sustentáveis, de alcançar investimentos 

chamados de Green Bonds, definidos como fundos bonificadores de projetos e proposições 

amigáveis ao meio ambiente, como deliberam Baker et al. (2018), pode ser importante 

impulsionador de adequação corporativa em um contexto de mudança de paradigmas e 

conscientização social sobre as questões de sustentabilidade. De fato, a mudança empresarial 

tanto é motivada, quanto influencia as exigências das práticas sociais sustentáveis aplicadas 

aos setores produtivos, gerando-se, a partir dessa dinâmica, conceitos atuais como: cadeia 

produtiva sustentável, economia circular (KIRCHHERR, REIKE e HEKKERT, 2017) e 

capitalismo consciente (SISODIA, 2013).  

A interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis representou, como constructo na 

pesquisa, grau de aplicabilidade das ferramentas de gestão Lean (WOMACK e JONES, 1996) 

e Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997) e Design 

Thinking (BROWN et al., 2008). Esses instrumentos de gestão, aplicados aos processos de 

contratação de patrocínios almejam a gestão eficaz e integrada de marketing, possibilitando 

construção de branding (HILLER, 2012). Gestão da Reputação e imagem corporativas visam, 

neste contexto, níveis efetivos de sustentabilidade, para gerenciamento da confiança dos 

shareholders e construção de Brand Equity (AAKER, 1996).  

A pesquisa de método científico de alegação de conhecimento pós-positivista 

(pragmatismo), em conformidade com os entendimentos de Creswell (2007), foi realizada por 

método indutivo e se iniciou a partir das generalizações empíricas, por pesquisa qualitativa. 
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Assumiu-se que a confiança do investidor é construída com base nos resultados da gestão 

empresarial e reputação estabelecida entre as partes interessadas. Se a confiança não for 

eficientemente estabelecida entre os stakeholders, boa parte dos investimentos em marketing 

e gestão da marca fracassará em obter retornos em captação de valor, diminuindo ganhos de 

capital possíveis e acesso, no caso específico dos aspectos de sustentabilidade, aos fundos 

verdes (Green Bonds). Em consequência, há prejuízo nas captações em bolsa de valores. 

Corrobora o entendimento, Zanini (2016, p. 25) em que explicita:  

 

Os níveis de confiança representam importante indicador para a gestão dos ativos 

intangíveis da empresa, como precondição para algumas disciplinas organizacionais. 

Alguns exemplos: movimentos de adaptação e mudança organizacional; processos 

de sucessão da alta liderança; processos de fusões e aquisições (especialmente no 

período pós-fusão para a qualidade da integração); gestão da qualidade e 

excelência operacional; gestão do crescimento; gestão da inovação e do 

conhecimento; busca de disciplina operacional; gestão da sustentabilidade 

organizacional; gestão das expectativas nas relações de trabalho e na adoção de 

estruturas organizacionais mais flexíveis baseadas em autonomia.  (ZANINI, 2016, 

p. 25, grifo meu) 

 

Alinhar stakeholders é imperativo, possibilitando-se aquisição de um diferencial 

competitivo, que valoriza a cadeia de valores empresariais e que se fará continuamente 

avaliado pelos mercados e entes influenciadores da opinião pública. Atualmente, a 

sustentabilidade é a palavra de ordem nos âmbitos: sociais, ambientais e de lucratividade, com 

suas conotações peculiares. Os sinais são claros e os compromissos estão sendo assumidos em 

âmbito global, como se pode observar na AGENDA 2030 da ONU. Tornando-se assim, de 

forma evidente, uma referência organizacional mundial em termos de vantagem competitiva 

sustentável. Portanto, sustentabilidade efetiva passa a ser valorizadora globalmente nas 

cadeias de valores empresariais.   

Ferramentas de gestão contemporâneas buscam a promoção de excelência na gestão 

administrativa. Portanto, são empregadas em diversas áreas e sua aplicação constitui-se, para 

essa pesquisa em particular, generalização empírica que deu início ao estudo. Entretanto, cabe 

enfatizar que junto às equipes de comunicação, em geral, ainda são encontradas dificuldades 

de efetivação e compreensão sobre como a utilização de técnicas específicas, como Lean 

(WOMACK e JONES, 1996) e Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e 

NORTON, 1997) poderiam contribuir com os resultados estratégicos efetivos.  
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Em tese, esperava-se que, na iniciativa privada, houvesse maior nível de interiorização 

dos objetivos estratégicos sustentáveis e maior índice de aplicação de Lean (WOMACK e 

JONES, 1996) e Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), 

considerando-se que há maior nível de concorrência em mercados não regulados. Por 

consequência, para que se alcance desempenho distintivo digno de Blue Ocean (KIM e 

MAUBORGNE, 2005), seria preciso tomar como referência índice que pudesse ser aplicado 

aos diferentes mercados ou segmentos de atuação.  

Dessa forma, sugere-se o ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) e ROI (Retorno 

sobre o investimento) como índices referenciais. Atualmente são amplamente aceitos no 

mundo acadêmico e empresarial, para medir retorno em investimentos em patrocínios e outras 

ações de marketing. Estudos e pesquisas sobre métricas mais abrangentes para retorno em 

marketing estão sendo incentivadas, para publicação, em jornais e revistas acadêmicas de 

referência, como: Journal of Macromarketing, Marketing Science Institute, entre outros. 

Todavia, em razão da limitação estabelecida para a pesquisa, o assunto não foi pesquisado em 

profundidade, tendo sido realizada opção pela exploração em direção ao acesso às linhas de 

crédito por meio de Green Bonds.  

A análise das informações coletadas foi gerada de forma qualitativa e focada nos 

aspectos de interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis. A potencialização da 

imagem corporativa alcançada, poderia, como a pesquisa sugere, ser medida por meio de 

ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) e ROI (Retorno sobre o investimento). Todavia, por 

limitação da pesquisa qualitativa realizada e proteção do anonimato, a operacionalização da 

interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis será aferida a partir da presença de uso 

de ferramentas de gestão estratégica nos processos de marketing (com foco em patrocínios). 

Com base nos constructos, pressupostos, premissas e proposições apresentados, a pesquisa foi 

organizada a partir de três etapas: 

 

1. Levantamento de referencial teórico e coleta de dados (informações e 

comportamentos) em entrevistas narrativas semiestruturadas, realizadas 

presencialmente e por meios digitais; 

2. Análise de conteúdo (BARDIN, 1979) e comportamental de dados coletados em 

entrevistas, informações comportamentais e de gestão estratégica de reputação 
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(pesquisa de campo com executivos e especialistas em gestão da imagem 

empresarial e patrocínios), confrontadas com referencial teórico nos temas 

sustentabilidade e marketing; e 

3. Definição e descrição de modelo customizável para integração das ferramentas 

de excelência para construção de Road Map, como modelo tático para Gestão 

Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em patrocínios, 

objetivando interiorização factível dos objetivos estratégicos sustentáveis.  

 

A pesquisa permitiu que fosse verificado, qualitativamente, como o modelo sugerido de 

Gestão Integrada de Marketing permitiria, se aplicado, que seja diminuído o desconforto 

executivo sobre a aplicação estratégica da sustentabilidade, por meio de mensuração do 

impacto da aplicação das teorias de excelência na gestão de sustentabilidade, resultando-se em 

reputação e imagem corporativa equalizada (Branding).  

Dessa forma, supõe-se que o alcance do Brand Equity, conforme Aaker (1996) e 

alinhamento dos stakeholders para salvo-conduto de atuação, conforme Riel (2013), seja 

possível por meio de Road Map customizado, além de gestão da reputação e confiança 

efetivas. Concomitantemente, gerou-se expectativa de exposição dos aspectos que envolvem: 

alinhamento dos stakeholders, geração participativa de indicadores eficazes para marketing, 

relações de gestão de confiança e reputação em perspectiva focada nos stakeholders.  

Como é de conhecimento acadêmico e profissional, Porter (1985) demonstrou como a 

análise estrutural do cenário é indispensável para que se compreenda como a corporação 

interage com seus stakeholders. Assim, quando tratamos de sustentabilidade, a associação 

entre a cadeia de valores da empresa percebida pelos stakeholders e a imagem que ela 

promove não pode ser dissonante. A compreensão de que a aplicação de marketing 

direcionado proporciona vantagens competitivas deve vir acompanhada do entendimento de 

que a superficialidade da interiorização dos objetivos estratégicos na cadeia produtiva pode 

ocasionar sérios problemas de reputação e imagem, e por consequência, baixos níveis de 

confiança. Para que se evite esse panorama é preciso que sejam mantidos indicadores sobre as 

percepções dos stakeholders sobre a reputação, cultura organizacional e níveis de confiança, a 

partir de monitoramento da imagem corporativa e alinhamento dos entes estratégicos.  
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A relevância desse monitoramento pode ser identificada por meio de referências, como 

Kotler (1998), que destaca a necessidade de fixar posicionamento, enquanto registro de uma 

marca específica, na Consciência Coletiva dos stakeholders, em conformidade com Durkheim 

(2010), posicionamento e imagem são intensamente relacionados e a diferenciação e posição 

competitiva distinta e significativa é consequente da imagem corporativa que fica marcada 

nas mentes dos consumidores-alvos. Essa posição distinta pode ser compreendida como 

reputação associada à imagem pública corporativa modelada ou Branding, conforme Aaker 

(1996), Hiller (2012) e Riel (2013).  

A imagem, na atualidade, não é mais construída somente com embasamento na opinião 

de consumidores-alvo. Ela deve ser amplamente construída visando stakeholders, devendo 

compreender: empregados, clientes, investidores, analistas financeiros, legisladores, 

dirigentes eleitos, mídia, Governos, etc. Portanto, para almejar alinhamento dos mesmos, 

segundo Riel (2013) e equidade da marca, conforme Aaker (1996), deve-se engajar os 

stakeholders. Para tal, é preciso que a empresa identifique suas competências, reforce 

vantagens competitivas e interiorize os objetivos estratégicos sustentáveis, fatidicamente, de 

forma que se possa alcançar a sinergia, tanto intrínseca aos stakeholders internos, quando 

extrínseca, dos stakeholders externos.  

Uma empresa não deveria ser vista como um portfólio de produtos, mas como um 

portfólio de competências, ativos e recursos a serem integrados. Ressalta-se que é preciso 

reforçar continuamente suas competências essenciais (PRAHALAD e HAMEL, 1990) em 

cada ação. E patrocínio, como recurso integrador de marketing, tem papel relevante no 

contato e fixação de reputação e marca, como Branding, conforme Aaker (1996), Hiller 

(2012) e Riel (2013), junto ao stakeholder externo e, dependendo da forma como a empresa 

identifica seu público de interesse, stakeholder interno também deve ser sensibilizado.  

Para explorar a temática e colher dados de forma criativa, definiu-se categorias 

organizadas e associadas com as questões da entrevista semiestruturada. A estrutura 

constituída das categorias correlacionadas com o comportamento empresarial e reação de 

desconforto diante das perguntas abertas foram apontadas em ocorrências. Para aferição e 

análise de dados colhidos foram constituídos dois quadros de análise de ocorrências: Quadro 6 

- Ocorrências por Comportamento Empresarial (p. 90) e Reação de Desconforto e Quadro 8 – 

Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Indicadores comportamentais (P. 98).  
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No Quadro 5 foram correlacionadas as oito perguntas semiestruturadas com as 

categorias de aferição (Estratégia Empresarial, Aplicação de ferramentas de excelência, 

Patrocínios e Gestão de Expectativas, além de Recursos e Financiamentos), de forma que se 

pudesse mapear as práticas empresariais nos diversos setores pesquisados (Startups, Educação 

universitária, Seguros e previdência social, Turismo, Energia e Alimentos e Bebidas) e 

ocorrências nas naturezas jurídicas (Estatais e Setor Privado). Auferiram-se ocorrências a 

partir dos critérios identificados nas entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), 

relacionando-se recorrências, critérios, categorias e perguntas semiestruturadas, permitindo-se 

contabilização da distribuição da frequência das ocorrências.  

Quadro 5 – Correspondências de Categorias de aferição x Questões reverenciadoras e Critérios 

Categorias de 

aferição 

Questões Referenciadoras do roteiro de 

entrevistas semiestruturadas abertas 

Critérios identificáveis na 

entrevista semiestruturada 

Estratégia 

Empresarial 

3 - Os indicadores de desempenho que a empresa 

utiliza, para acompanhamento da realização dos 

objetivos estratégicos, correlacionados com os 

pilares da sustentabilidade, estão presentes no 

planejamento estratégico empresarial?  

Argumenta Sustentabilidade nas 

campanhas de marketing 

Indica Objetivos Estratégicos 

Sustentáveis no Planejamento 

Estratégico 

Aplicação de 

Ferramentas de 

Excelência 

1 - A empresa utiliza Balanced Scorecard no 

planejamento de Marketing? 

Utiliza BSC no Planejamento de 

Marketing 

2 - A empresa faz uso do Lean para melhoria 

contínua dos processos de marketing e gestão de 

patrocínios? 

Utiliza Lean nos planos táticos de 

Marketing 

7 - A empresa utiliza métricas e indicadores 

específicos para acompanhar a reputação junto aos 

stakeholders? Quais métricas?  

Faz uso de ferramentas próprias ou 

terceirizadas para acompanhamento 

das métricas de sustentabilidade e 

reputação (Pesquisas de campo, etc.) 

- KPI por pesquisa 

Faz somente métricas secundárias 

(marketing digital e pesquisas de 

opinião) - KPI digitais 

Não faz uso de ferramentas de 

aferição de resultados em reputação 

(KPI) 

Patrocínios e 

gestão das 

4 - Antes de iniciar negociações de contrapartidas 

de projetos de patrocínio há indicação institucional 

de quais objetivos estratégicos devem ser 

priorizados nas negociações?  

Instrui negociadores sobre quais 

objetivos estratégicos que devem ser 

focados em patrocínios 
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expectativas 
8 - A empresa faz gestão de expectativas dos 

stakeholders quanto aos patrocínios?   

Estabelece Gestão de stakeholders 

englobando patrocínios 

Não faz projetos de patrocínio ou faz 

eventualmente 

5 - Os negociadores conhecem qual é a vantagem 

competitiva que a empresa pretende reforçar com 

cada projeto de patrocínio? 

Instrui negociadores quais são as 

vantagens competitivas que devem 

ser focadas 

Recursos e 

Financiamentos 

6 - A empresa tem conseguido captar recursos por 

meio de Green Bonds? Quais foram?  

Capta recursos por financiamentos e 

linhas de crédito financeiro 

Capta recursos por Green Bonds 

Fonte: elaborado pela autora. 

No Quadro 6 e 7 foram correlacionadas as categorias (comportamento empresarial e 

Reação de desconforto) com critérios objetivos identificados sobre as ferramentas de 

acompanhamento da interiorização da sustentabilidade na cadeia de valores organizacional e 

métricas correlacionadas com elas. Ainda, segundo Hofstede (2003, p. 221), pessoas sentem-

se mais confortáveis em culturas voltadas para resultados. 

Quadro 6 - Ocorrências por Comportamento Empresarial e Reação de Desconforto 

 

Fonte: adaptado de Fontenella et al. (2011, p.391 apud Castro e Silva, 2016 p. 72). 

Quadro 7 – Relação entre Comportamento Empresarial e Reação de Desconforto 

Categoria Critério 

Comportamento 

Empresarial 

Faz acompanhamento simples das métricas de marketing 

A empresa utiliza formas secundárias de acompanhamento (Digitais ou Pesquisas) 
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Faz uso de BSC, Lean e KPIs 

Usa o argumento da Sustentabilidade no Marketing (direta ou indiretamente) 

Reação de 

desconforto 

Desconforto diante de perguntas de teor estratégico e perspectiva de avaliação de 

métricas em Marketing 

Fonte: elaborado pela autora. 

A análise de conteúdo (BARDIN, 1979) correlacionada com a frequência de ocorrências 

e sua recorrência permitem que seja auferido, por meio de interpretação dos comportamentos 

e reações dos executivos entrevistados desconforto diante de roteiro de entrevistas 

semiestruturadas (CRESWELL, 2007) abertas (VERGARA, 2010) sobre interiorização da 

sustentabilidade e sua relação com a imagem corporativa reverberada. Ressalta-se que o 

desconforto e ansiedade, segundo Lewis (2000, p. 762), possibilita, diante de paradoxo, ciclos 

de mudança e paralização das defesas, oportunizando-se instauração de mudança. Bardin 

(1979, p. 22) observou que a inferência da frequência analisada a partir da análise de 

conteúdo, sinais comportamentais e ausência de posicionamento, no caso específico 

executivo, diante de perguntas abertas, interpretadas conjuntamente, por meio de indicadores 

combinados, pode-se regressar às causas ou mesmo aos efeitos das características das 

comunicações. 

 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

A pesquisa empírica (primária) permitiu a observação e medição, com base em dados e 

informações coletadas por meio de roteiro de entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 

2007), com especialistas em patrocínios, executivos envolvidos em gestão da reputação 

empresarial e gestores relacionados com a gestão de imagem empresarial, a presença ou não 

de ferramentas de excelência na gestão de reputação e marketing e relacionou seus 

comportamentos ou reações com a realidade brasileira em termos de metrificação de ações de 

marketing. Dessa forma, foram mapeados aspectos estratégicos de uso da ferramenta e o 

impacto da decisão estratégica, em termos de retorno alcançado nos resultados estratégicos 

em imagem, reputação, interiorização de estratégia e gestão da confiança dos stakeholders. 

As citações associadas aos termos “Marketing” e “sustentabilidade”, tema da pesquisa 

“Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, com foco em patrocínios”, foi 
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observada, em pesquisa secundária, na base de dados mundial Web of Science (Clarivate 

Analytics), em pesquisa realizada em 17 de setembro de 2019 às 18:00hs, em artigos e 

pesquisas, nos jornais e revistas publicados por todo o mundo acadêmico, somaram 2.246 

artigos ou pesquisas publicados e 27.470 citações totais nas publicações, do ano de 1994 até 

2019, com h-index de 72 citações. Observando-se que houve alteração do comportamento da 

distribuição histórica, conforme gráfico, que explicitou informações sobre as 500 publicações 

mais citadas (mais relevantes), a seguir: 

Gráfico 1 – Pesquisas e artigos publicados, por ano – “Sustainability” e “Marketing”. 

 

Fonte: Dados extraídos do sistema Web of Science, em 17 de setembro de 2019. 

Ainda, corroborando com a visualização gráfica que o tema pesquisado evoca. 

Exponencialmente, reitera-se amplitude consequente da importância que a temática tem 

assumido no meio acadêmico e empresarial. Tendo havido pico de publicações e citações nos 

anos de 2017 e 2018. A busca dos termos “Integrated Marketing Management” e 

“Sustainability” associados não registra citação ou publicação no banco de dados Web of 

Science, até 17 de setembro de 2019 às 9:50hs. 

Gráfico 2 – Publicações por ano – “Sustainability” e “Marketing” em edições de referência. 

 

Fonte: Dados extraídos do sistema Web of Science, em 17 de setembro de 2019. 
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Adicionalmente expõe-se que foram realizadas 1.635 citações, entre os anos de 1945 e 

2019, aos termos associados “Marketing” e “Sustainability” nos jornais e revistas 

acadêmicas, não sendo obtidas citações ou publicações anteriores a 2008.  Pode-se auferir que 

o tema sofreu desgastes associados à reputação negativa adquirida, considerando que 

paradoxos nos projetos sustentáveis culminaram em alegações de associação pouco 

transparentes ou eticamente condenáveis entre Marketing e Sustentabilidade (JANNEY e 

GOVE, 2010; KIM, HUR e YEO, 2015). As acusações de que, empresarialmente, usa-se 

alegações relacionadas com a sustentabilidade para geração de valor em bolsa de valores sem 

que se vislumbre efetiva interiorização da sustentabilidade são notáveis, conforme observou 

Janney e Gove (2010). 

Enquanto as citações dos termos “sustentabilidade” e “kpi” associados, segundo a base 

de dados mundial da Web of Science, em pesquisa realizada em 17 de setembro de 2019 às 

18:00hs, tanto em artigos, quanto pesquisas, em jornais e revistas em estudos acadêmicos de 

marketing foram encontrados 530 citações totais dos termos associados “sustentabilidade” e 

“kpi” em publicações, de 2000 até 2019, com h-index de 9 citações e 73 artigos publicados 

em editoriais acadêmicos de referência (Journal of Marketing, Journal of Macromarketing, 

Marketing Intelligence & Planning e Journal of Marketing Research) em 2019, enquanto 

encontramos poucas publicações em pesquisas limitadas às publicações de referência, 

conforme gráfico a seguir: 

Gráfico 3 – Itens publicados por ano – “Sustainability” e “KPI”. 

 

Fonte: Dados extraídos do sistema Web of Science, em 17 de setembro de 2019. 
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Fatidicamente, jornais e revistas de referência em Marketing não publicaram artigos 

sobre indicadores de sustentabilidade, nos últimos anos. Há indicação editorial, observando-se 

a pesquisa nos dados extraídos do sistema Web of Science, que revistas e jornais de referência 

em marketing valorizam, em linha editorial, artigos e estudos correlacionados com avaliação 

de desempenho das ações de marketing.  

Assim, constata-se que há diminuição do interesse acadêmico, medido pelo número de 

citações dos 500 estudos mais relevantes sobre o tema associando “sustentabilidade” e 

“marketing” e pouco interesse acadêmico entre “sustentabilidade” e “kpi”. Havendo, dessa 

forma, identificação de oportunidade de expansão de pesquisa eminente, simultâneo ao 

desinteresse ilustrativo entre a relação dos termos “sustentabilidade” e “marketing”, além de 

“sustentabilidade” e “kpi”. Ressalta-se adicionalmente que os termos têm crescimento 

exponencial quando observados separadamente.  

O interesse, em medidas eficazes para medição de reputação, está crescendo, durante os 

últimos anos, especialmente na última década, conforme explicitam Feldman, Bahamonde e 

Bellido (2014). Corroborando Resnick (2004), os autores Feldman, Bahamonde e Bellido 

(2014 p.54) pontuam perda de confiança dos investidores, analistas, clientes e outros 

stakeholders que estavam superestimando o uso da sustentabilidade nos negócios. Os 

paradoxos identificados pelos membros da sociedade (grupos de interesse), distribuídos 

assimetricamente pelas redes, esvaziam reputação e alegações, por meio de desconfiança, 

impulsionados por relacionamentos em redes sociais (MARTES et al., 2006), influenciam e 

mobilizam mercado e sociedade, com interpretação própria sobre a performance 

organizacional, segundo observaram Feldman, Bahamonde e Bellido (2014 p.56). Assim, 

explica-se a baixa confiança e interesse acadêmicos em aproveitamento de oportunidade de 

integração que envolva Gestão de Marketing associada com sustentabilidade. 

Gráfico 4 – Itens publicados em cada ano – “Sustainability” e “KPI”. 

 

Dados extraídos do sistema Web of Science, em 17 de setembro de 2019. 
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Complementarmente, no âmbito da gestão integrada de marketing de sustentabilidade, 

almeja-se construção de sistemática confiável para geração de vantagem competitiva pautada 

na sustentabilidade, reduzindo-se a hipocrisia corporativa, conforme entendimentos de Kim, 

Hur e Yeo (2015), mitigando os riscos incorridos a partir de surgimento de rumores e 

paradoxos percebidos na imagem e reputação, construídas a partir de ações de gestão da 

marca. A construção conceitual foi realizada a partir de alegação de conhecimento pós-

positivista (pragmatismo), conforme Creswell (2007) e Vergara (2010) permitindo a 

proposição de modelo e framework de pesquisa academicamente inédito.  

 

4.1. Análise e discussão contextualizada do conteúdo das categorias pesquisadas 

 

As categorias analisadas qualitativamente, de forma pragmática, consideraram reações 

comportamentais, de acordo com o teor das respostas (análise de conteúdo) e reações 

comportamentais percebidas digitalmente e de reações comportamentais e teor das respostas 

(análise de conteúdo), no caso de entrevista presencial individualizada, com padrões 

específicos para reações comportamentais. As reações seguiram padrões que se repetiram, 

independentemente dos setores, do porte ou do tipo (natureza jurídica) da empresa. A 

escolaridade dos executivos também não revelou nenhuma desconformidade ou padrão de 

diferença que pudesse impactar os resultados. Em coleta complementar de informação, houve 

colaboração espontânea adicional em que foi explicitado grande descontentamento com efeito 

prático resultante da aplicação da sustentabilidade em projeto realizado em sua empresa.     

O fato foi considerado complementarmente porque houve associação executiva entre a 

aplicação da sustentabilidade e posterior demissão de trabalhadores correlacionados com a 

cadeia produtiva em que o Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 2016) foi aplicado. A 

inclusão do Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 2016) nas atividades empresariais 

foi realizada, conforme relato, com inclusão de tecnologias digitais, por Imperativo Digital 

(FITZGERALD et al., 2014), conforme entendimentos conceituais de Fitzgerald et al (2014) 

sobre Transformação Digital (Fitzgerald et al., 2014) nos processos de trabalho, 

automatizando-se tarefas e atividades rapidamente, objetivando-se manter a competitividade 

empresarial necessária. Segundo Fitzgerald et al. (2014), nesse contexto, faz-se obrigatório 

estruturar equipes e encontrar novas formas de interação com os clientes. 
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De fato, a automatização de atividades, mesmo quando associada com a 

sustentabilidade, provoca mudança contextual e consequente diminuição dos custos 

associáveis com a redução do número de funcionários, tanto os que trabalham direta, tanto 

quanto os que estão indiretamente envolvidos nas atividades laborais automatizadas. O 

processo identificado por Schumpeter (1961, p. 61 apud POLLA, 1995, p.10) como destruição 

criativa gera desconforto executivo, devido às consequências sociais observadas diante dos 

impactos da destruição de paradigmas e antigas concepções. Assim, apesar da diminuição dos 

custos correlacionados, conforme Kline e Rosemberg (1986 apud POLLA, 1995 p. 11) com 

consumíveis de escritório (digitalização processual motivada pelo Imperativo Digital 

(FITZGERALD et al., 2014), com redução de impactos ecológicos), para alcance de 

sustentabilidade ecológica, provoca-se efeitos sociais imediatos, como eventual desemprego 

ou realocação dos empregados que deixaram de contribuir para a cadeia produtiva 

empresarial, por inadequação às novas tecnologias e capacitação, conforme Brooking (1996) 

ou automatização de atividades por sistemas. 

As empresas buscam aumento da competitividade para manterem-se sustentáveis 

financeiramente e o imperativo digital, conforme Fitzgerald et al. (2014 p. 5), possibilita 

incremento em suas operações, relações com clientes e modelo de negócios por meio da 

aplicação tecnológica. A mudança de perfil de empregados é consequência inadiável desse 

processo e o impacto social é inevitável e essencial para a manutenção da competitividade e 

sustentabilidade financeira empresarial. A implicação estratégica nas dimensões internas e 

externas, Fitzgerald et al. (2014), com redução de custos e melhoria do desempenho faz-se 

inevitável, migrando-se empregos para outros setores, em outro nível de capacitação 

acadêmica e profissional (capital intelectual). 

Drucker (1970) indicou que a gestão do conhecimento seria elementar para que se 

mantivesse competitividade empresarial, em ambiente empresarial instável e concorrencial, 

por influência da dinâmica de disseminação do conhecimento e inovação. Assim, capital 

intelectual e cultura (NARANJO-VALENCIA, JIMÉNEZ e SANZ-VALLE, 2012) tornou-se 

estratégico para gestão dos ativos intangíveis e capacitação ao uso de novas tecnologias um 

diferencial arrojado no mercado de trabalho. Corroborando a visão estratégica do usufruto do 

capital intelectual, Monobe (1986) estabeleceu o conceito de goodwill, propondo que gestão 

eficaz do capital intelectual e foco nas necessidades do cliente aumentariam a competitividade 

empresarial. Com o surgimento das novas tecnologias, Brooking (1996) identificou que o 
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capital intelectual seria valorizado, concluindo que as tecnologias da informação e de 

telecomunicações teriam, como consequência, estabelecimento de necessidade de aquisição 

de novas expertises e habilidades humanas para inclusão na cadeia produtiva empresarial.  

Dessa forma, a introdução exponencial de tecnologia nas cadeias produtivas alterou as 

relações do mercado de trabalho. A inabilitação das pessoas para as novas tecnologias e 

recursos tecnológicos impossibilita sua inclusão nas cadeias produtiva em funções 

paulatinamente extintas, conforme Drucker (1970), Monobe (1986) e Brooking (1996). Os 

efeitos sociais são comumente percebidos como desemprego, porém a dinâmica é de 

realocação de vagas em outros setores produtivos, com grau diferenciado de expertise, 

habilidade e capacitação não são facilmente associáveis. Todavia, a associação à 

sustentabilidade torna-se emblemática. Sugere-se, para tal, aplicação do Capitalismo 

Consciente (SISODIA e MACKEY, 2012; 2013) e realocação de recursos humanos com 

treinamento e capacitação para mitigação de impactos sociais a partir de medidas 

intraorganizacionais. Assim, considera-se que a Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade tem alto potencial para mitigar impactos sociais por meio da recapacitação, 

compreendida como consciência empresarial para sustentabilidade social efetiva.  

O comportamento dos executivos, conforme análise comportamental realizada, segue 

um padrão de desconforto, tanto no setor público, quanto privado. Concomitantemente, há o 

mesmo desconforto, em empresas de diferentes portes e setores diversos, diante de 

questionamentos que englobam questões estratégicas sensíveis sobre indicadores de 

desempenho correlacionados com a sustentabilidade. Tanto nas entrevistas digitais, quanto 

presenciais a ocorrência de sinais comportamentais foi identificada repetidamente tanto no 

setor privado (55,56% das ocorrências), quanto público (100% das ocorrências). O 

desconforto pode ser observado em todas as entrevistas em que há, pelo menos, três 

ocorrências recorrentes de padrão de comportamento empresarial em que são realizadas ações 

ou alegações, por meio de campanhas ou ações integradas (ou não) de marketing, 

compreendidas como: Patrocínios, Publicidade, Comunicação e Responsabilidade Social, com 

promoção da Sustentabilidade Empresarial por meio da estratégia vigente. A análise dos 

dados obtidos – Indicadores Comportamentais I foi reproduzido no Apêndice 3.  
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Quadro 8 – Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Indicadores comportamentais I 

 

 

Fonte: adaptado de Fontenella et al. (2011, p.391 apud Castro e Silva, 2016 p. 72). 
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Ressalta-se, como informado introdutoriamente, que a sociedade globalizada assinala, 

sistematicamente, paradoxos empresariais (VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2002) 

correlacionados com as alegações empresariais de que se opera de forma sustentável e 

socialmente responsável. Dessa forma, analisando os dados obtidos percebe-se que 100% 

(cem por cento) dos desconfortos comportamentais observados nas entrevistas, tanto 

presenciais, quanto digitais, a partir do roteiro de oito questões diretas e abertas, estão 

associados com recorrência de, pelo menos, três ocorrências nas categorias referentes ao 

comportamento empresarial pouco comprometido com medição de resultados na efetiva 

interiorização da sustentabilidade.  

Afere-se que, se a empresa realiza acompanhamento simples das métricas empresariais, 

utilizando-se somente de formas secundárias de acompanhamento de métricas (digitais ou 

pesquisas de mercado associadas), mesmo com concomitante uso do Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), porém usa o argumento da 

sustentabilidade nas ações de marketing (direta ou indiretamente), sem efetivamente 

metrificar os ganhos, observou-se, na pesquisa, desconforto associado com a geração de 

ansiedade comportamental, inferindo-se respostas curtas e diretas, em entrevistas digitais, 

evitando-se exposição de possíveis fraquezas e estabelecendo-se preocupação com a forma 

como outras empresas do mercado estão realizando o acompanhamento. Ou mesmo inferência 

de respostas exageradamente explicativas ou tensas, nas entrevistas presenciais. Assim, foi 

possível observar tensão e desconforto executivo diante da medição da internalização dos 

objetivos sustentáveis quanto aos aspectos da gestão da imagem, reputação e construção da 

marca em construções relacionadas com a sustentabilidade. 

 As associações das ferramentas de excelência, na gestão integrada de Marketing, 

possibilitam gerir reputação e confiança, tanto para stakeholders internos, quanto externos, 

conforme preconizou Riel (2013) por meio de levantamento e tratamento de informações 

qualificadas. Assim, utilizando-se Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e 

NORTON, 1997) associado com Lean (WOMACK e JONES, 1996) e Design Thinking 

(BROWN et al., 2008) viabiliza-se planejamento estruturador de Brand Equity (AAKER, 

1996).  

Para tal, estabelece-se, Brand Equity, como portfólio de ativos da marca que subtrai ou 

acrescenta valor à percepção dos clientes ou, em uma interpretação expandida, dos 
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stakeholders. Propondo-se que cada organização possa criar seu modelo customizado de 

interiorização dos objetivos estratégicos, por meio de proposição de valor consistente e cadeia 

relacional (TESCARI e BRITO, 2016), fazendo uso da comunicação plena com os 

stakeholders internos e externos. A análise de dados obtidos com a pesquisa empírica pode ser 

vislumbrada a seguir, na próxima página ou Apêndice 2.  
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Quadro 9 – Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Indicadores comportamentais II 

Análise de Dados obtidos nas Entrevistas Qualitativas 

Categorias de 

aferição 

Relação entre categorias e critérios qualitativos identificados Distribuição da Frequência 

Questão reverenciadora do roteiro de entrevistas 

qualitativo 
Critério identificável na fala executiva 

Setor 

Privado 
Total % 

Setor 

Público 
Total % 

Estratégia 

Empresarial 

3 - Os indicadores de desempenho que a empresa utiliza, para 

acompanhamento da realização dos objetivos estratégicos, 

correlacionados com os pilares da sustentabilidade, estão 

presentes no planejamento estratégico empresarial?  

Argumenta Sustentabilidade nas campanhas de 

marketing 
5 9 55,56 3 3 100,00 

Indica Objetivos Estratégicos Sustentáveis no 

Planejamento Estratégico 
4 9 44,44 3 3 100,00 

Aplicação de 

Ferramentas de 

Excelência 

1 - A empresa utiliza Balanced Scorecard no planejamento de 

Marketing?   
Utiliza BSC no Planejamento de Marketing 3 9 33,33 0 3 0,00 

2 - A empresa faz uso do Lean para melhoria contínua dos 

processos de marketing e gestão de patrocínios?  
Utiliza Lean nos planos táticos de Marketing 2 9 22,22 0 3 0,00 

 7 - A empresa utiliza métricas e indicadores específicos para 

acompanhar a reputação junto aos stakeholders?  

Faz uso de ferramentas próprias ou 

terceirizadas para acompanhamento das 

métricas de sustentabilidade e reputação 

(Pesquisas de campo, etc) - KPI por pesquisa 

4 9 44,44 3 3 100,00 

Faz somente métricas secundárias (marketing 

digital e pesquisas de opinião) - KPI digitais 
9 9 100,00 3 3 100,00 

Não faz uso de ferramentas de aferição de 

resultados em reputação (KPI) 
5 9 55,56 0 3 0,00 

Patrocínios e 

gestão das 

expectativas 

4 - Antes de iniciar negociações de contrapartidas de projetos de 

patrocínio há indicação institucional de quais objetivos 

estratégicos devem ser priorizados nas negociações?  

Instrui negociadores sobre quais objetivos 

estratégicos que devem ser focados em 

patrocínios 
2 9 22,22 1 3 33,33 

 8 - A empresa faz gestão de expectativas dos stakeholders 

quanto aos patrocínios?   

Estabelece Gestão de stakeholders englobando 

patrocínios 
5 9 55,56 2 3 66,67 

Não faz projetos de patrocínio ou faz 

eventualmente 
4 9 44,44 0 3 0,00 

 5 - Os negociadores conhecem qual é a vantagem competitiva 

que a empresa pretende reforçar com cada projeto de patrocínio?  

Instrui negociadores quais são as vantagens 

competitivas que devem ser focadas 
3 9 33,33 0 3 0,00 

Recursos e 

Financiamentos 
 6 - A empresa tem conseguido captar recursos por meio de 

Green Bonds? Quais foram?  

Capta recursos por financiamentos e linhas de 

crédito financeiro 
9 9 100,00 3 3 100,00 

Capta recursos por Green Bonds 0 9 0,00% 0 3 0,00% 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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Correlações entre as categorias criadas no quadro de indicadores comportamentais II e 

os níveis de interiorização da sustentabilidade na cadeia de valores relacional (TESCARI e 

BRITO, 2016). Assim, estabeleceu-se: 

 

• Categoria para aferição de ocorrências de preocupação estratégica: Estratégia 

Empresarial; 

• Categoria para aferição de ocorrências de preocupação tática: Aplicação de 

ferramentas de excelência; 

• Categoria para aferição de ocorrências de preocupação operacional: Patrocínios e 

gestão das expectativas;  

• Categorias para aferição de ocorrências de efeitos práticos financeiros da 

interiorização: Recursos e financiamentos. 

 

Cada categoria de aferição foi associada a pelo menos uma das oito perguntas 

realizadas, por meio das entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), conforme se 

observa no Quadro 9 – Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Indicadores 

comportamentais II. Os critérios identificados, observados como ocorrências nas entrevistas 

dos executivos, foram contabilizados de acordo com a identificação de ocorrência.  

 

4.2. Categorias pesquisadas: Estratégia Empresarial 

 

• Categoria para aferição de ocorrências de preocupação estratégica: Estratégia 

Empresarial: 

 

o 100% das empresas estatais pesquisadas incluem objetivos estratégicos 

sustentáveis no planejamento estratégico e sustentabilidade nas 

campanhas de marketing; 
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o 44,44% das empresas do setor privado pesquisadas incluem objetivos 

estratégicos sustentáveis no Planejamento Estratégico, enquanto 55,56% 

incluem sustentabilidade nas campanhas de marketing. 

 

Quanto ao argumento da sustentabilidade nas campanhas de marketing e indicação de 

objetivos estratégicos no Planejamento Estratégico, algumas entrevistas permitem aferir 

algumas narrativas que ilustram, por meio do conteúdo explicitado, alguns padrões de gestão 

empresarial que poderiam ser resolvidas por meio da aplicação de modelo de Gestão 

Integrada de Marketing de Sustentabilidade, reduzindo desconforto dos executivos 

diante de roteiro de entrevistas que verifica interiorização de objetivos sustentáveis, como por 

exemplo, argumentos parciais dos entrevistados 4 e 10: 

 

Quadro 10 – Reprodução parcial de entrevista de Categoria Estratégia Empresarial 

Entrevista 4 Estamos fazendo um planejamento de longo prazo para definir tudo isso (2035) e temos uma 

série de indicadores que são exigidos pela holding. Existe um link com o planejamento 

estratégico da holding. 

Entrevista 10 Não, pois a prestação de serviços não demanda esse acompanhamento de métricas do triple 

bottom line, mas aplico ações em meus serviços, chamado de "moedas sociais", destinando e 

discriminando parte dos valores para ações de sustentabilidade e social que a empresa 

apresenta, como forma de desconto no preço final de meus serviços. 

Entrevista 13 Entrevistado comentou que a sustentabilidade, quando aplicada na empresa gerou 

desemprego e diminuição dos quadros funcionais. Adicionalmente encaminhou áudio, 

motivado pela pesquisadora, com o seguinte relato: "A Responsabilidade Social acaba sendo 

muito mais um elemento de marketing do que de responsabilidade em si das empresas. As 

empresas muitas vezes usam para que as ações subam, com que os seus produtos sejam 

reconhecidos no mercado, como produtos sustentáveis. Pode-se ver que a grande maioria das 

empresas, quando optam por fazer qualquer projeto, a grande maioria só faz projetos que 

sejam efetivamente custeados pelo IR, que sejam da Lei de Incentivo à Cultura, que sejam da 

Lei de Incentivo ao Esporte. E não como algo de desenvolvimento ou de Responsabilidade 

Social. Isso para mim é uma troca. Você não está fazendo isso por conta do desejo de vender 

e mostrar seus produtos. 

 

Foram observados, nas expressões de entrevista executiva, experiências de efeitos 

sociais da aplicação conjunta do imperativo digital (FITZGERALD et al., 2014), com 

consequente destruição criativa, conforme Schumpeter (1961 apud POLLA, 1995, p.10) e o 

Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 2016) que são reverberados em ações de 
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marketing, com objetivo e chancela de suposta modernização sustentável. Assim, observados 

paradoxos, apesar de apresentação publicitária de imagem e reputação corporativa repletas de 

referências estratégicas sustentáveis (KIM, HUR e YEO, 2015), observam-se contraposições 

de práticas sociais eventualmente antagônicas. Muitos executivos têm essa percepção e ela 

pode ser uma barreira para a aplicação efetiva do Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 

2016).  

 

4.3. Categorias pesquisadas: Aplicação de ferramentas de excelência. 

  

● Categoria para aferição de ocorrências de preocupação tática: Aplicação de 

ferramentas de excelência; 

o O setor privado utiliza mais os recursos de Balanced Scorecard (Kaplan 

e Norton, 1997), do que o setor público (estatais), totalizando 33,33% de 

uso de Balanced Scorecard (KAPLAN e NORTON, 1997) e 22,22% de 

uso de Lean (WOMACK e JONES, 1996); 

o Nenhuma empresa estatal pesquisada utiliza o Balanced Scorecard 

(KAPLAN e NORTON, 1997) e Lean (WOMACK e JONES, 1996) em 

seus processos de marketing;  

o 100% das empresas estatais fazem uso de pesquisas de mercado próprias 

ou terceirizadas para acompanhar impactos da gestão da reputação, 

enquanto no setor privado somente 44,44% dos executivos apontaram 

que as empresas que tiveram seus executivos entrevistados 

aferem reputação e efeitos da sustentabilidade utilizando-se desse 

recurso; 

o Todas as empresas que tiveram executivos entrevistados, do setor 

privado ou público (estatal), utilizam métricas digitais para medir efeitos 

das ações de marketing (ou comunicação em sentido mais restrito), por 

meio de pesquisas digitais ou indicadores sistêmicos, principalmente 

para ações em redes sociais; 
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o No setor privado, 55,56 % das empresas que tiveram seus executivos 

entrevistados, não tem métricas específicas para aferição de resultados e 

efeitos das ações em reputação.   

 

Quanto ao uso do Balanced Scorecard (KAPLAN e NORTON, 1997), algumas 

entrevistas permitem aferir algumas narrativas ilustrativas que permitem auferir, por meio de 

análise do conteúdo (BARDIN, 1979) explicitado, alguns padrões de gestão empresarial que 

poderiam ser resolvidas por meio da aplicação de modelo de Gestão Integrada de Marketing 

de Sustentabilidade, reduzindo-se desconforto executivo observado ao se responder roteiro de 

entrevistas sobre a interiorização de objetivos sustentáveis, como por exemplo, na reprodução 

parcial das expressões do entrevistado 4 e 10: 

 

Quadro 11 - Reprodução parcial de entrevista de Categoria Aplicação de ferramenta de excelência 

Entrevista 4 Temos corrido muito atrás dos prejuízos. Falta de recurso, falta de gente, falta de estudo. 

Entrevista 10 Como meu trabalho é autônomo de consultoria, toda a parte do BSC não se faz necessário, 

mas é algo que sempre implemento - ou tento - para clientes que apresentam dificuldade em 

seus processos, principalmente os de aprendizagem organizacional para busca de resultados. 

 

A visão estratégica, referenciada por objetivos estratégicos de marketing ou 

comunicação, correlacionados taticamente por meio do Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 

1992; KAPLAN e NORTON, 1997) permitiriam monitoramento por indicadores táticos, de 

forma referenciada pela estratégia empresarial. A integração das áreas de Marketing e 

Responsabilidade Social possibilitaria organizar estratégia e processos internos de áreas 

operacionais.  

Quanto ao uso da ferramenta de excelência Lean (WOMACK e JONES, 1996) na 

gestão de ações de marketing, com foco em patrocínios , algumas entrevistas permitiram que 

se aferisse, em narrativas ilustrativas, que foram interpretadas, por meio de análise de 

conteúdo, alguns padrões de gestão empresarial que poderiam ser resolvidos por meio da 

aplicação de modelo de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, reduzindo 



105 

 

 

 

desconforto executivo sobre aspectos da interiorização de objetivos sustentáveis, como por 

exemplo o entrevistado 5, 4, 3 e 2: 

 

Quadro 12 - Reprodução parcial de entrevista de Categoria Aplicação de ferramenta de excelência 

Entrevista 5 A empresa não usa Lean para gestão de patrocínios. 

Entrevista 4 Fazemos melhoria de processos de outras formas. Sempre com apoio de consultoria de 

empresa de marketing contratada e através da participação do nosso pessoal interno.  

Entrevista 3 Às vezes temos algumas demandas de necessidade que nos fazem mudar. A grande base são 

as fiscalizações. Temos também algumas demandas que nos fazem mudar, percebemos 

segmentação de processos que nos fazem mudar e tornam os processos mais robustos. 

Entrevista 2 Não especificamente. A gente trabalha o conceito da melhoria contínua. As ações de 

patrocínio estão sempre alinhadas às diretrizes estratégicas estabelecidas para cada ano. Mas 

não trabalhamos com Lean, não. 

 

A melhoria processual, participativa e colaborativa, contínua e espontânea é efetiva por 

meio da ferramenta de excelência Lean (WOMACK e JONES, 1996), permitindo obtenção do 

contínuo acompanhamento das métricas, com concomitante colaboração e envolvimento dos 

funcionários na busca de soluções colaborativas. Enquanto, cabe ao Balanced Scorecard 

(KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), vinculação do planejamento anual de 

marketing aos objetivos estratégicos. 

Quanto ao uso de métricas digitais ou KPIs para acompanhamento dos efeitos das ações 

de marketing, algumas entrevistas permitiram aferir expressões que ilustram, por meio do 

conteúdo, alguns padrões de gestão empresarial que poderiam ser resolvidas por meio da 

aplicação de modelo de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, reduzindo 

desconforto executivo sobre a efetiva interiorização de objetivos sustentáveis, como por 

exemplo, a transcrição parcial das expressões opinativas dos entrevistados 1, 2 e 4: 

 

Quadro 13 - Reprodução parcial de entrevista de Categoria Aplicação de ferramenta de excelência 

Entrevista 1 A empresa tem indicadores que foram criados a dois anos em termos de exposição na mídia 

e redes sociais, mas estamos criando indicadores junto a todos os stakeholders. 

Entrevista 2 Acompanhamos as aparições da empresa em mídia e para cada um dos oito públicos de 
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relacionamento temos determinados indicadores que podem dar uma ideia a esse respeito. 

Entrevista 4 A empresa faz uma pesquisa para fazer o relatório de sustentabilidade. Mas não tem 

indicadores para isso não. 

 

As expressões opinativas dos executivos a respeito das métricas em mídias digitais 

demonstram a insuficiência para acompanhamento efetivo da interiorização da 

sustentabilidade. Também há indícios de mapeamento das opiniões dos stakeholders e 

elaboração de indicadores para relatórios de sustentabilidade que sinalizam intenção, porém 

não influenciam suficientemente o interesse dos investidores. Assim, a pouca interiorização 

dos objetivos estratégicos pode gerar descrédito e inviabilizar captação por meio do mercado 

de títulos verdes. 

 

4.4. Categorias pesquisadas: Patrocínios e Gestão das expectativas. 

 

● Categoria para aferição de ocorrências de preocupação operacional: Patrocínios 

e gestão das expectativas;  

o Tanto setor privado, quanto estatais, nas empresas que tiveram seus 

executivos entrevistados, tem pouca baixa incidência de orientação dos 

negociadores de patrocínios sobre quais são os objetivos estratégicos 

que devem ser priorizados em patrocínios (22,22% no setor privado e 

33,33% nas estatais); 

o Tanto setor privado, quanto estatais estabelecem a gestão dos 

stakeholders englobando patrocínios, em índices similares (55,56% no 

setor privado e 66,67% nas estatais); 

o 44,44% das empresas privadas pesquisadas não fazem uso dos recursos 

de patrocínios, nem mesmo para projetos incentivados com 100% de 

desconto do valor aportado em imposto de renda; 

o Somente empresas do setor privado (33,33% dentre as 

empresas privadas que tiveram executivos entrevistados), instrui 

formalmente seus negociadores e analistas sobre quais são as vantagens 
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competitivas que devem ser focadas em cada ação de marketing, com 

foco em patrocínios. Nenhuma empresa estatal pesquisada o faz. 

 

Quanto às instruções ao negociadores sobre quais são os objetivos estratégicos e 

vantagens competitivas que devem focar (em patrocínios), algumas entrevistas permitem 

ilustrar e aferir, por meio de análise de conteúdo, padrões de gestão empresarial que poderiam 

ser resolvidas por meio da aplicação de modelo de Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade, reduzindo-se desconforto executivo a respeito da interiorização de objetivos 

sustentáveis, como por exemplo, em reproduções parciais de narrativas dos entrevistados 3, 8, 

2 e 1:  

 

Quadro 14- Reprodução parcial de entrevista de Categoria Patrocínios e Gestão de Expectativas 

Entrevista 2 Não especificamente para cada projeto. Não fazemos uma reunião para alinhamento de cada 

um dos projetos antes das negociações das contrapartidas. Porém, temos uma política de 

patrocínio que estabelece objetivos, diretrizes, valores que devem ser trabalhados nas ações. 

Entrevista 1 A gente faz um plano anual de comunicação em marketing, Nossa empresa, como Fintech, 

apoia projetos de educação financeira e projetos esportivos. 

Entrevista 3 Na prática às vezes não. Existe uma diferença grande entre o operacional e o estratégico. 

Porém estamos nos movimentando nesse sentido. 

Entrevista 8 Não fazemos patrocínios a não ser para ações sociais eventuais. Não é uma questão de 

marketing. 

 

O método de internalização efetiva da sustentabilidade permite cocriação de termo de 

referência ou estabelecimento de contrapartidas prioritárias, a serem incluídas no plano anual 

de marketing, como referência de priorização, de forma compatível com a negociação baseada 

em princípios FISHER (1994). Por meio da integração do Marketing possibilitar-se-ia 

incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ONU-BR, 2015) e 

alinhamento dos Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) relacionais, 

nas ações integradas de Marketing, Proporcionar-se-ia, por meio do Design Thinking 

(BROWN et al., 2008), utilizando-se da ferramenta contratual dos patrocínios, por meio das 

contrapartidas negociadas, maior integração entre diferentes recursos internos por meio da 

Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade. Observou-se que há relutância do setor 
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privado no usufruto de patrocínios incentivados provavelmente em razão de escândalos de 

corrupção reverberados na mídia brasileira.  

 

4.5. Categorias pesquisadas: Recursos e financiamentos. 

 

● Categorias para aferição de ocorrências de efeitos práticos financeiros da 

interiorização: Recursos e financiamentos. 

o Nenhuma empresa do setor privado ou estatal realiza captação por 

emissão de Green Bonds. Dessa forma, somente captam valores, para 

projetos sustentáveis, por financiamentos e linhas de crédito financeiro;  

o Observou-se, concomitantemente, a partir da análise dos dados obtidos 

nas entrevistas qualitativas, com contagem de decorrências observadas 

nas entrevistas presenciais e digitais realizadas, que 100% dos 

executivos entrevistados no setor público, em estatais, argumentam 

sustentabilidade nas campanhas de marketing, enquanto a mesma 

categoria apresenta 55,56% de ocorrência da argumentação sustentável 

no setor privado. Enquanto, somente 44,44% das empresas privadas 

incluem objetivos estratégicos sustentáveis em seus planejamentos 

estratégicos.  

 

Quanto à captação por meio de Green Bonds, algumas entrevistas permitem aferir 

algumas narrativas ilustrativas que permitem auferir, por meio de análise de conteúdo, alguns 

padrões de gestão empresarial que poderiam ser resolvidas por meio da aplicação de modelo 

de Gestão Integrada de Marketing de Sustentabilidade, reduzindo-se desconforto executivo 

sobre as questões sobre interiorização de objetivos sustentáveis, como por exemplo, 

explicitações ilustrativas, parcialmente reproduzidas, dos entrevistados 8, 10 e 4: 

 

Quadro 15 - Reprodução parcial de entrevista de Categoria Recursos e Financiamento 

Entrevista 8 Nunca captamos recursos por meio de Green Bonds. 
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Entrevista 10 Não houve nenhuma iniciativa e nem oportunidade de títulos verdes ainda. 

Entrevista 4 O único que possibilitou os projetos de Responsabilidade Social foi o BNDES que ao 

emprestar colocou como obrigação que houvesse esse trabalho para que os recursos fossem 

liberados. Um parto para sair o projeto. 

 

A conexão entre opinião pública e possíveis danos em reputação e confiança dos 

investidores é perceptível nas expressões opinativas dos executivos entrevistados. Como já 

explicitado, surgiram várias pesquisas, em termos acadêmicos e empresariais, sobre a 

necessidade de gestão das expectativas dos stakeholders, confiança e reputação corporativa, 

tanto em razão de arcabouços conceituais sobre marketing e sustentabilidade, quanto pela 

busca pragmática de métricas dos retornos em ativos intangíveis. Todavia, o usufruto de custo 

de capital menos oneroso depende de certificação, emissão e captação por meio de títulos 

verdes (MONZONI e VENDRAMINI, 2015). Almeja-se, de fato, que se possa viabilizar, 

efetivamente, dinâmica de inovação estabelecendo-se vantagem competitiva sustentável, 

obtendo-se alinhamento dos stakeholders (RIEL, 2013) e viabilizando-se provável captação 

por títulos verdes (Green Bonds) e usufruto reputacional a partir da interiorização efetiva da 

sustentabilidade. 

Assim, observou-se que, no Brasil, há oportunidade de melhoria do grau de 

compromisso do setor privado com aspectos da sustentabilidade, em sentido mais amplo, do 

que em estatais. Dessa forma, estatais precisam realizar ajustes táticos de implementação de 

Balanced Scorecard (KAPLAN e NORTON, 1997), Lean (WOMACK e JONES, 1996) e 

Design Thinking (BROWN et al., 2008), para alcançar melhor grau de interiorização dos 

objetivos estratégicos sustentáveis. Enquanto o setor privado poderia interiorizar melhor os 

objetivos estratégicos sustentáveis aplicando a sustentabilidade no nível estratégico.  

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

A captação da essência simbólica gerou método para sistematização customizável de 

cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e sustentável com stakeholders. O 

modelo propõe construção do Road Map, por meio de colaboração dos stakeholders internos, 
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em conformidade com os entendimentos de Maigan e Ferrel (2014) para sensibilização e 

alinhamento dos stakeholders (internos e externos), em conformidade com os entendimentos 

de Riel (2013). A busca pelo “salvo conduto para operar” (RIEL, 2013) ou motivação para 

colaborar (MELEWAR et al., 2015) exige altos níveis de comprometimento dos stakeholders. 

Assim, compromisso e lealdade com a marca ou Brand Equity (AAKER, 2013) dependem de 

atribuição de confiança à identidade, reputação e marca. 

Os Investidores (stakeholders externos relevantes), conforme observado em relatórios e 

pesquisas bibliograficamente referenciadas (como relatórios: Building trust and credibility in 

the Green Bonds Market e Climate Bonds Initiative), estabelecem confiança a partir do 

alinhamento de valores e interesses entre investidor e organização, especialmente para seleção 

de ativos específicos vinculados com a sustentabilidade (ilustrado na pesquisa por meio dos 

Green Bonds).  Assim, Governança transparente, percepção de valor, por meio de integridade 

indiscutível e reputação ética inerente tanto a gestão, quanto Governança Corporativa, em 

conformidade com os entendimentos de Janney e Gove (2010), Monzoni e Vendramini (2015) 

e Kim, Hur e Yeo (2015) são essenciais para aferir confiança, reputação e interiorização da 

sustentabilidade.  

A pesquisa aplicada, realizada por entrevistas semiestruturadas (CRESWELL, 2007), 

demonstrou que executivos demonstraram desconforto diante de roteiro de entrevistas 

relacionadas com medição de impactos das ações de marketing que utilizam alegações 

correlacionadas com Imperativo Sustentável (EREVELLES et al., 2016) nas ações de 

marketing quando, concomitantemente, planejamento estratégico aponta sustentabilidade 

como diretriz (Categoria Estratégia Empresarial) e não há usufruto de ferramentas de 

excelência para métricas eficazes (Categoria Aplicação das ferramentas de excelência). 

Observa-se que o alinhamento e medições eficazes de resultados permitiriam a viabilização da 

captação por Green Bonds. Observou-se, adicionalmente, que as métricas das mídias digitais, 

apontadas como existentes em todas as entrevistas, ou seja, em todas as aferições empresariais 

de comunicação, do setor privado e estatais, com stakeholders definidos como público-alvo, 

não alteraram o panorama de desconforto, demonstrando-se insuficientes para aferição da 

eficácia da interiorização da sustentabilidade nas cadeias de valores relacionais (TESCARI e 

BRITO, 2016) organizacionais, reverberadas como sustentáveis (JANNEY e GOVE, 2010; 

MONZONI e VENDRAMINI , 2015; KIM, HUR e YEO, 2015).   
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A pesquisa primária também explicitou, quanto à inferência dos resultados, que há 

vinculação entre o desconforto executivo observado em perguntas relacionadas com as 

categorias, explicitado quando há presença da sustentabilidade no planejamento estratégico 

(Categoria Estratégia Empresarial), com concomitante falta de aplicação de ferramentas de 

excelência, Balanced Scorecard e Lean (WOMACK e JONES, 1996) na Categoria Aplicação 

das Ferramentas de Excelência, coincidentes com rara orientação sobre vantagens 

competitivas ou elementos das cadeias relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) que devem ser 

priorizados nas contratações de patrocínios (Categoria Patrocínios e Gestão de Expectativas). 

A ocorrência de qualquer uma das categorias remanescentes concomitante com a inclusão da 

sustentabilidade no planejamento estratégico proporciona desconforto comportamental em 

executivos de todos os níveis hierárquicos, tanto no setor privado, quanto estatais.  

Observou-se, empiricamente, que nenhuma das empresas que tiveram executivos 

entrevistados, por meio da entrevista semiestruturada, realiza captação por Green Bonds 

(Categoria Green Bonds e Financiamentos). Dessa forma, somente captam valores, para 

projetos sustentáveis, foram obtidas informações de diversos setores econômicos, com portes 

diversificados, por financiamentos com taxas mais altas, aportes de acionistas e linhas de 

crédito financeiro de mercado, em Bancos de Fomento ou Comerciais.  

Observou-se, adicionalmente, que a emissão e captação de Green Bonds exige que haja 

confiança dos investidores e entes influentes da cadeia transacional e relacional (TESCARI e 

BRITO, 2016). Todavia, a simples inclusão de sustentabilidade, no planejamento estratégico, 

não é suficiente para alcance da vantagem competitiva sustentável e que seja alcançado 

necessário alinhamento dos stakeholders (RIEL, 2013).  

Assim, em resposta à questão de pesquisa “Qual a relação entre a interiorização dos 

objetivos estratégicos sustentáveis e o uso de indicadores táticos para sustentabilidade 

efetiva?” observa-se que a inclusão de indicadores inadequados, impossibilita o 

desenvolvimento de ações efetivas de interiorização da sustentabilidade, o que não possibilita 

alcançar certificações essenciais para alcance da capitalização em mercado de títulos verdes. 

Para tal, em conformidade com as indicações da pesquisa aplicada e relatório de pesquisa de 

opinião, pesquisa secundária bibliográfica, com investidores do mercado de Green Bonds, 

faz-se necessário que haja efetiva interiorização da sustentabilidade na cadeia de valores 

relacionais (TESCARI e BRITO, 2016), com assertivo tratamento dos paradoxos 
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organizacionais e mitigação dos riscos de apoderamento inescrupuloso da imagem 

empresarial socialmente responsável, conforme estudos de Janney e Gove (2010) e Kim, Hur 

e Yeo (2015). A diminuição do número de estudos acadêmicos, pesquisa secundária 

bibliográfica, auferidos na Web of Science (Clarivate Analytics), nas bases de referência para 

a associação entre os termos "marketing" e "sustentabilidade" demonstra como a identificação 

da questão ética limitou o aproveitamento de oportunidades de integração e estudos 

acadêmicos sobre confiança e reputação, impossibilitando estudos e pesquisas sobre 

resultados éticos, íntegros e efetivos de interiorização da sustentabilidade, a partir de ações 

integradas para propriedades de marketing.  

Destaca-se que a simples aplicação do Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; 

KAPLAN e NORTON, 1997) ou do Lean (WOMACK e JONES, 1996), isoladamente, não é 

suficiente para que a internalização de objetivos, especialmente sustentáveis, seja traduzida no 

Branding (AAKER, 1996; HILLER, 2012 e RIEL, 2013). O ideal é que as empresas 

encontrem formas equilibradas (entre funcionalismo e participação das equipes) para gerir 

equipes adhocráticas por meio de indicadores, gestão integrada e colaborativa, fomentando-se 

inovação, equidade de marca e internalização de objetivos estratégicos. Tal entendimento 

pragmático percebido em experiência pessoal na gestão de contratos de patrocínios e projetos 

de Lean (WOMACK e JONES, 1996) foi confirmado nos resultados da Pesquisa Empírica, 

mesmo com a inclusão isolada do Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e 

NORTON, 1997) ou de Lean (WOMACK e JONES, 1996), sem medição efetiva, para 

acompanhamento dos efeitos da interiorização dos objetivos estratégicos, houve a ocorrência 

de desconforto executivo quanto ao uso do argumento da sustentabilidade no Planejamento 

Estratégico.  

Adicionalmente, observou-se que as métricas em mídias digitais não são suficientes 

para acompanhamento efetivo da interiorização da sustentabilidade. Deste modo, associando-

se Balanced Scorecard (KAPLAN et al., 1992; KAPLAN e NORTON, 1997), Lean 

(WOMACK e JONES, 1996) e Design Thinking (BROWN et al., 2008) alcança-se a 

organização empreendedora, inovadora e resiliente, conforme Vasconcelos e Pesqueux 

(2017), constituindo-se modelo tático customizável de Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade. 
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Ainda, ressalta-se que a associação entre Lean (WOMACK e JONES, 1996) e Design 

Thinking (BROWN et al., 2008) possibilita, pragmaticamente, interiorização de 

sustentabilidade empresarial, como vantagem competitiva sustentável, por meio de cocriação 

efetiva de cadeia de valor sustentável e relacional (TESCARI e BRITO, 2016), 

proporcionando-se efetiva interiorização de aspectos de sustentabilidade sugeridos pela 

AGENDA 2030 da ONU, por meio dos processos integrados de marketing e Elementos de 

Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) Relacionais. Assim, sugere-se a aplicação de 

Elementos de Valor Relacionais, criados a partir da pesquisa para correlacionar Elementos de 

Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ONU-BR, 2015) 

A gestão da reputação, em um mundo conectado, vem constituindo novos desafios para 

as organizações no âmbito da imagem, reputação e valor dos ativos intangíveis. Assumir 

somente o compromisso de maximização do capital com o acionista e deixar de observar a 

necessidade de confirmação da interpretação social, por importantes stakeholders, 

impossibilita a valorização da imagem, construção de Brand Equity (AAKER, 1996) e 

reputação organizacional, independente do segmento de atuação da empresa ou do porte.  

A confiança dos investidores é construída com base nos resultados financeiros, 

reputação da gestão empresarial e relação estabelecida entre as partes interessadas, ou seja, 

confiança. Demandando-se necessariamente alinhamento dos stakeholders.  

Surge, nesse panorama, a necessidade de monitoramento e gestão assertiva da reputação 

para monitorar e administrar impactos da percepção pública dos efeitos colaterais dos 

equívocos e paradoxos das operações empresariais, em consonância com os entendimentos de 

Kim, Hur e Yeo (2015) sobre a hipocrisia corporativa correlacionada à temática do Marketing 

e sustentabilidade associados (JANNEY e GOVE, 2010), impossibilitando confiança na 

percepção dos consumidores diante da reputação corporativa. Dessa forma, Integridade, 

Compliance, Ética e Transparência associam-se com reputação irrefutável, gerando-se 

confiança.  

A integração das áreas de Marketing e Responsabilidade Social surge em resposta às 

demandas estratégicas de inclusão da sustentabilidade na proposição de valor empresarial e 

possibilita, em uma visão estratégica do marketing, influenciar processos internos de áreas 

operacionais, por meio de grupos de trabalho multifuncionais. 
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Sugere-se, como solução, para efetiva interiorização dos objetivos estratégicos 

sustentáveis,  implantação de modelo customizável de Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade para gestão adhocrática e cooperativa de equipe, como stakeholders internos 

(JANNEY e GOVE, 2010; BROWN et al., 2008), com comunicação plena, de forma focada 

nas percepções e necessidades dos clientes (inovando empaticamente), possibilitando-se que 

seja utilizado, holisticamente, patrocínios como ponte integradora do Marketing 

(CORNWEELL, 2008) entre percepções, observações e comportamentos dos stakeholders, 

por meio de construção colaborativa, em cocriação, utilizando-se contrapartidas para 

sensibilização e criação de vínculo emocional, alinhamento e engajamento dos stakeholders, 

para que seja proporcionado “salvo conduto de atuação”, conforme Riel (2013).  

Almeja-se cooperação espontânea dos stakeholders, considerando-se reputação 

atribuída à marca como essenciais para que se obtenham benefícios mútuos, por meio de 

cooperação coletiva e alinhamento dos interesses, por confiança, atribuída à reputação 

construída por meio da valorização do capital intelectual da equipe, de forma relacional e 

colaborativa. 

A Gestão Integrada do Marketing de Sustentabilidade permite, por meio da 

interiorização dos objetivos estratégicos sustentáveis, aplicação de capitalismo consciente 

(SISODIA e MACKEY, 2012; 2013), e, dependendo dos objetivos almejados e da cadeia 

sustentável de valor relacional (TESCARI e BRITO, 2016) construída em coautoria, 

possibilita-se, inclusive, aplicação de economia circular (KIRCHHERR, REIKE e 

HEKKERT, 2017). Ainda, segundo Sisodia e Mackey (2012, 2013), negócios podem ser 

geridos de forma consciente, mantendo lucratividade, com proposição de valor culturalmente 

alinhada com a sustentabilidade e ética. Para tal, sugere-se na Gestão Integrada de Marketing 

de Sustentabilidade (integrando-se Patrocínios, Publicidade, Comunicação e Responsabilidade 

Social) que o foco de cada ação seja o compromisso com estratégia que utilize Elementos de 

Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) relacionais (TESCARI e BRITO, 2016) 

priorizados de acordo com o alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ONU-BR, 2015) eleitos como prioritários pela alta gestão. A aplicação de Design Thinking 

(BROWN et al., 2008), nas ações integradas de Marketing, utilizando-se a ferramenta 

contratual dos patrocínios, por meio das contrapartidas negociadas, colaborativamente, 

permite valorização do capital intelectual tornando-o estratégico (MONOBE, 1986; 

BROOKING, 1996) na gestão dos ativos intangíveis (Goodwill), dispondo do usufruto de 
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expertises e habilidades humanas (soft e hard skills) para construção colaborativa e geração de 

sentimento de pertencimento, com concomitante uso de novas tecnologias para geração de 

soluções inovadoras.  

O objetivo é alcançar compromisso dos stakeholders com a identidade corporativa, 

valores e reputação por meio da confiança, lealdade e comprometimento dos stakeholders 

(internos e externos). Assim, influenciando-se opções e percepção de valor. O uso dos 

Elementos de Valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016), como referências para a 

equipe de marketing, permite alinhar as expectativas mundiais de sustentabilidade em relação 

à existência humana (ilustradas na Agenda 2030 da ONU), adicionando percepção de valor a 

cada iniciativa, convergindo esforços corporativos em direção aos ganhos com o 

reconhecimento da sustentabilidade em sua cadeia de valor relacional (TESCARI e BRITO, 

2016). 

Essa dinâmica de administração dos ativos intangíveis permite endereçar os esforços, 

reconfigurando capacidades dinâmicas (TEECE, PISANO, SHUEN, 1997; SCHWEIZER, 

2005) para obtenção do chamado “alinhamento de stakeholders”, em conformidade com os 

entendimentos de Riel (2013). Almeja-se, dessa forma, possibilitar às empresas uma “espécie 

de salvo-conduto de atuação”, conforme Riel (2013). Almeja-se, de fato, que se possibilite o 

desenvolvimento customizado e inimitável de cadeia relacional sustentável, reconfigurando 

capacidades dinâmicas (SCHWEIZER, 2005 p. 51) e diferenciando-se por meio da cocriação 

de valor (TESCARI e BRITO, 2016) para que se possa viabilizar, efetivamente, inovação. 

Estabelecendo-se vantagem competitiva sustentável, obtendo-se alinhamento dos stakeholders 

(RIEL, 2013) e possibilitando provável capitalização por títulos verdes (Green Bonds), 

conforme Monzoni e Vendramini (2015). Em uma perspectiva de cocriação de valor 

relacional (TESCARI e BRITO, 2016) e transacional, em perspectiva simbólica adaptável, 

permitindo-se encontrar equilíbrio entre liberdade criativa e visão funcionalista. Evitando-se 

gerencialismo (GAULEJAC, 2007) e obtendo-se esforço sinergético para focalizar a solução 

para o cliente ou stakeholders, por meio da empatia (BROWN et al., 2008).  

Admite-se as possibilidades de endereçamento reputacional a partir da associação entre 

Elementos de valor (ALMQUIST, SENIOR e BLOCH, 2016) relacionais (TESCARI e 

BRITO, 2016) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU-BR, 2015), em construção 

colaborativa e envolta em fatores emocionais e simbólicos, alcança-se: Sustentabilidade 
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Sociológica, Sustentabilidade Ética, Sustentabilidade nas relações de Reputação e de 

Confiança e Sustentabilidade Financeira. 

Observou-se também, com base na exploração bibliográfica, que o alinhamento entre 

investidor e organização deve ocorrer, concomitantemente, de forma ética, íntegra e 

responsável e que a confiança do mercado depende dessas relações no mercado de capitais. 

Recomenda-se que Investidores e/ou Fundos de Pensão estejam alinhados eticamente quanto 

às escolhas de alocação de seus investimentos. No mercado de capitais é indispensável 

reputação e confiança para que seja mantido equilíbrio dinâmico dos investimentos. Assim, 

fundos de pensão e operadores de ações devem manter critérios rígidos de seleção, mesmo 

para escolher títulos entre empresas certificadas. 

Proporciona-se, com a adoção do modelo de Gestão Integrada de Marketing de 

Sustentabilidade, usufruto de Patrocínio para convergência entre Aesthético e os códigos 

culturais e emocionais dos stakeholders. Aproximando a cultura corporativa e os anseios dos 

stakeholders, como referência para alcance da vantagem competitiva embasada no imperativo 

da sustentabilidade. 
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APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevistas semiestruturadas abertas 

Roteiro de entrevistas semiestruturadas abertas, respondidas pessoal ou digitalmente, utilizadas com executivos 

das empresas brasileiras (públicas e privadas), de diversos setores. 

1 A empresa utiliza Balanced Scorecard no planejamento de marketing? 1- Does the company use 

Balanced Scorecard in Marketing planning? 

2 A empresa faz uso de Lean para melhoria contínua dos processos de marketing e gestão de patrocínios? 

2 - Does the company make use of Lean for continuous improvement of the marketing and sponsorship 

management processes? 

3 Os indicadores de desempenho que a empresa utiliza, para acompanhamento da realização de objetivos 

estratégicos correlacionados com pilares da sustentabilidade, estão presentes no planejamento 

estratégico empresarial? 3 - Are the performance indicators that the company uses to monitor the 

achievement of strategic objectives correlated with sustainability pillars, are they present in the 

strategic business plan? 

4 Antes de iniciar as negociações de contrapartidas de projetos de patrocínios há indicação institucional 

de quais objetivos estratégicos devem ser priorizados nessas negociações? Os indicadores, relacionados 

com a sustentabilidade, estão presentes no plano anual de Marketing?  4 - Before starting the 

negotiations of counterparts of sponsorship projects, is there an institutional indication of which 

strategic objectives should be prioritized in these negotiations? Are the indicators, related to 

sustainability, present in the annual Marketing Plan? 

5 Os negociadores conhecem qual é a vantagem competitiva que a empresa pretende reforçar com cada 

projeto de patrocínio? 5 - Do the negotiators know what the competitive advantage the company 

intends to reinforce with each sponsorship project? 

6 A empresa tem conseguido realizar captações por meio de Green Bonds? Quais foram? Has the 

company been able to fund through Green Bonds? Which was? 

7 A empresa utiliza métricas e indicadores específicos para acompanhar a reputação junto aos 

stakeholders? Quais métricas? Does the organization use metrics and specific indicators to follow up 

the reputation though stakeholders? Which metrics? 

8 A empresa faz gestão de expectativas dos stakeholders quanto aos patrocínios?  8 - Does the company 

manage stakeholders expectations for sponsorships? 
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APÊNDICE 2 - Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Indicadores comportamentais I. 

Análise de Dados obtidos nas Entrevistas Qualitativas 

Categorias de 

aferição 

Relação entre categorias e critérios qualitativos identificados Distribuição da Frequência 

Questão reverenciadora do roteiro de 

entrevistas qualitativo 
Critério identificável na fala executiva 

Setor 

Privado 
Total % 

Setor 

Público 
Total % 

Estratégia 

Empresarial 

3 - Os indicadores de desempenho que a empresa utiliza, 

para acompanhamento da realização dos objetivos 

estratégicos, correlacionados com os pilares da 

sustentabilidade, estão presentes no planejamento 

estratégico empresarial?  

Argumenta Sustentabilidade nas campanhas de marketing 5 9 55,56 3 3 100,00 

Indica Objetivos Estratégicos Sustentáveis no Planejamento 

Estratégico 
4 9 44,44 3 3 100,00 

Aplicação de 

Ferramentas de 

Excelência 

1 - A empresa utiliza Balanced Scorecard no 

planejamento de Marketing?   
Utiliza BSC no Planejamento de Marketing 3 9 33,33 0 3 0,00 

2 - A empresa faz uso do Lean para melhoria contínua 

dos processos de marketing e gestão de patrocínios?  
Utiliza Lean nos planos táticos de Marketing 2 9 22,22 0 3 0,00 

 7 - A empresa utiliza métricas e indicadores específicos 

para acompanhar a reputação junto aos stakeholders?  

Faz uso de ferramentas próprias ou terceirizadas para 

acompanhamento das métricas de sustentabilidade e 

reputação (Pesquisas de campo, etc.) - KPI por pesquisa 
4 9 44,44 3 3 100,00 

Faz somente métricas secundárias (marketing digital e 

pesquisas de opinião) - KPI digitais 
9 9 100,00 3 3 100,00 

Não faz uso de ferramentas de aferição de resultados em 

reputação (KPI) 
5 9 55,56 0 3 0,00 

Patrocínios e 

gestão das 

expectativas 

4 - Antes de iniciar negociações de contrapartidas de 

projetos de patrocínio há indicação institucional de quais 

objetivos estratégicos devem ser priorizados nas 

negociações?  

Instrui negociadores sobre quais objetivos estratégicos que 

devem ser focados em patrocínios 
2 9 22,22 1 3 33,33 

 8 - A empresa faz gestão de expectativas dos 

stakeholders quanto aos patrocínios?   

Estabelece Gestão de stakeholders englobando patrocínios 5 9 55,56 2 3 66,67 

Não faz projetos de patrocínio ou faz eventualmente 4 9 44,44 0 3 0,00 
 5 - Os negociadores conhecem qual é a vantagem 

competitiva que a empresa pretende reforçar com cada 

projeto de patrocínio?  

Instrui negociadores quais são as vantagens competitivas 

que devem ser focadas 
3 9 33,33 0 3 0,00 

Recursos e 

Financiamentos 
 6 - A empresa tem conseguido captar recursos por meio 

de Green Bonds? Quais foram?  

Capta recursos por financiamentos e linhas de crédito 

financeiro 
9 9 100,00 3 3 100,00 

Capta recursos por Green Bonds 0 9 0,00% 0 3 0,00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE 3 - Análise dos dados obtidos com pesquisa empírica – Indicadores comportamentais II 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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ANEXO 1 – 17 ODS PELA ONU (reprodução parcial) 

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NOSSO MUNDO  

 
 

AGENDA 2030 
 
Preâmbulo 
 
Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também 
busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza 
em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Todos os países e todas as partes 
interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. 
Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o 
nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são 
urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao 
embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. 
 

Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável 
 

 
 

Crédito da arte: Ken Robinson/Global Goals 
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Acesse o documento final da agenda pós-2015 ao lado ou acesse no formato PDF em português 
(clique aqui) e em inglês (clique aqui). 
 
Acesse os objetivos globais clicando sobre cada um deles: 
 
• Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 
 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje 
demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles se constroem sobre o legado 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. 
Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 
Os Objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial 
para a humanidade e para o planeta: 
 
Pessoas 
Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e 
garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade, em 
um ambiente saudável. 
Planeta  
 
Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da 
produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando medidas 
urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa suportar as necessidades das gerações 
presentes e futuras. 
 
 
Prosperidade 
• Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável 
• Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 
• Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos 
• Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 
• Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 
• Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos 
• Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos 
• Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação 
• Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 
• Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida 
próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em 
harmonia com a natureza. 
 
Paz 
Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo 
e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem 
desenvolvimento sustentável.  
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Parceria 
Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta Agenda por meio de 
uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, com base num espírito de 
solidariedade global reforçada, concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais 
vulneráveis e com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas. 
 
Os vínculos e a natureza integrada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são de importância 
crucial para assegurar que o propósito da nova Agenda seja realizado. Se realizarmos as nossas 
ambições em toda a extensão da Agenda, a vida de todos será profundamente melhorada e nosso 
mundo será transformado para melhor. 
 

Declaração 
Introdução 
• Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis  
• Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 
• Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável 
• Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade 
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 
• Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável 
 

1. Nós, chefes de Estado e de Governo e altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas 
em Nova York de 25 a 27 de setembro de 2015 no momento em que a Organização comemora seu 
septuagésimo aniversário, decidimos hoje sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
globais. 
2. Em nome dos povos que servimos, nós adotamos uma decisão histórica sobre um conjunto de 
Objetivos e metas universais e transformadoras que é abrangente, de longo alcance e centrado nas 
pessoas. Comprometemo-nos a trabalhar incansavelmente para a plena implementação desta 
Agenda em 2030. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 
dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para 
o desenvolvimento sustentável. Estamos empenhados em alcançar o desenvolvimento sustentável 
nas suas três dimensões – econômica, social e ambiental – de forma equilibrada e integrada. 
Também vamos dar continuidade às conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 
buscar atingir suas metas inacabadas. 
3. Nós resolvemos, entre agora e 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares; 
combater as desigualdades dentro e entre os países; construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das 
mulheres e meninas; e assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais. 
Resolvemos também criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente 
sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os 
diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais. 
4. Ao embarcarmos nesta grande jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém será deixado 
para trás. Reconhecendo a dignidade da pessoa humana como fundamental, queremos ver os 
Objetivos e metas cumpridos para todas as nações e povos e para todos os segmentos da sociedade. 
E faremos o possível para alcançar, em primeiro lugar, aqueles que ficaram mais para trás. 
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5. Esta é uma Agenda de alcance e significado sem precedentes. Ela é aceito por todos os países e é 
aplicável a todos, levando em conta diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de 
desenvolvimento e respeitando as políticas e prioridades nacionais. Estes são objetivos e metas 
universais que envolvem todo o mundo, igualmente os países desenvolvidos e os em 
desenvolvimento. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável. 
6. Os Objetivos e metas são o resultado de mais de dois anos de consulta pública intensiva e 
envolvimento junto à sociedade civil e outras partes interessadas em todo o mundo, prestando uma 
atenção especial às vozes dos mais pobres e mais vulneráveis. 
Esta consulta incluiu o valioso trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral e pelas Nações Unidas, cujo secretário-geral 
apresentou um relatório síntese em dezembro de 2014. 
 
Nossa visão 
7. Nestes Objetivos e metas, estamos estabelecendo uma visão extremamente ambiciosa e 
transformadora. Prevemos um mundo livre da pobreza, fome, doença e penúria, onde toda a vida 
pode prosperar. Prevemos um mundo livre do medo e da violência. Um mundo com alfabetização 
universal. Um mundo com o acesso equitativo e universal à educação de qualidade em todos os 
níveis, aos cuidados de saúde e proteção social, onde o bem-estar físico, mental e social estão 
assegurados. Um mundo em que reafirmamos os nossos compromissos relativos ao direito humano à 
água potável e ao saneamento e onde há uma melhor higiene; e onde o alimento é suficiente, 
seguro, acessível e nutritivo. Um mundo onde habitats humanos são seguros, resilientes e 
sustentáveis, e onde existe acesso universal à energia acessível, confiável e sustentável. 
8. Prevemos um mundo de respeito universal dos direitos humanos e da dignidade humana, do 
Estado de Direito, da justiça, da igualdade e da não discriminação; do respeito pela raça, etnia e 
diversidade cultural; e da igualdade de oportunidades que permita a plena realização do potencial 
humano e contribua para a prosperidade compartilhada. Um mundo que investe em suas crianças e 
em que cada criança cresce livre da violência e da exploração. Um mundo em que cada mulher e 
menina desfruta da plena igualdade de gênero e no qual todos os entraves jurídicos, sociais e 
econômicos para seu empoderamento foram removidos. Um mundo justo, equitativo, tolerante, 
aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as necessidades das pessoas mais 
vulneráveis. 
9. Prevemos um mundo em que cada país desfrute de um crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável e de trabalho decente para todos. Um mundo em que os padrões de consumo 
e produção e o uso de todos os recursos naturais – do ar à terra; dos rios, lagos e aquíferos aos 
oceanos e mares – são sustentáveis. Um mundo em que a democracia, a boa governança e o Estado 
de Direito, bem como um ambiente propício em níveis nacional e internacional, são essenciais para o 
desenvolvimento sustentável, incluindo crescimento econômico inclusivo e sustentado, 
desenvolvimento social, proteção ambiental e erradicação da pobreza e da fome. Um mundo em que 
o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia são sensíveis ao clima, respeitem a biodiversidade e 
são resilientes. Um mundo em que a humanidade viva em harmonia com a natureza e em que 
animais selvagens e outras espécies vivas estão protegidos. 
 
Nossos princípios e compromissos compartilhados 
10. A nova Agenda é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o 
pleno respeito pelo direito internacional. Fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, tratados internacionais de direitos humanos, a Declaração do Milênio e os resultados da 
Cúpula Mundial de 2005. Ela é informada por outros instrumentos, tais como a Declaração sobre o 
Direito ao Desenvolvimento. 
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11. Reafirmamos os resultados de todas as grandes conferências e cúpulas das Nações Unidas que 
estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e ajudaram a moldar a nova 
Agenda. Estas incluem a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Cúpula 
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável; a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social; o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Plataforma 
de Ação de Pequim; e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 
Reafirmamos também a continuidade dada a estas conferências, incluindo os resultados da Quarta 
Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos, a Terceira Conferência 
Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento; a Segunda Conferência das 
Nações Unidas sobre Países em Desenvolvimento Sem Litoral; e da Terceira Conferência Mundial da 
ONU sobre a Redução do Risco de Desastres. 
12. Reafirmamos todos os princípios da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e desenvolvimento, 
incluindo, entre outros, o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas, tal como 
estabelecido no princípio 7º desta Declaração. 
13. Os desafios e compromissos contidos nestas grandes conferências e cúpulas são inter-
relacionados e exigem soluções integradas. Para resolvê-los de forma eficaz, é necessária uma nova 
abordagem. O desenvolvimento sustentável reconhece que a erradicação da pobreza em todas as 
suas formas e dimensões, o combate às desigualdades dentro dos e entre os países, a preservação do 
planeta, a criação do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a promoção da 
inclusão social estão vinculados uns aos outros e são interdependentes. 
Nosso mundo hoje 
14. Encontramo-nos num momento de enormes desafios para o desenvolvimento sustentável. 
Bilhões de cidadãos continuam a viver na pobreza e a eles é negada uma vida digna. Há crescentes 
desigualdades dentro dos e entre os países. Há enormes disparidades de oportunidades, riqueza e 
poder. A desigualdade de gênero continua a ser um desafio fundamental. O desemprego, 
particularmente entre os jovens, é uma grande preocupação. Ameaças globais de saúde, desastres 
naturais mais frequentes e intensos, conflitos em ascensão, o extremismo violento, o terrorismo e as 
crises humanitárias relacionadas e o deslocamento forçado de pessoas ameaçam reverter grande 
parte do progresso do desenvolvimento feito nas últimas décadas. 
O esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da degradação ambiental, incluindo a 
desertificação, secas, a degradação dos solos, a escassez de água doce e a perda de biodiversidade 
acrescentam e exacerbam a lista de desafios que a humanidade enfrenta. A mudança climática é um 
dos maiores desafios do nosso tempo e seus efeitos negativos minam a capacidade de todos os 
países de alcançar o desenvolvimento sustentável. Os aumentos na temperatura global, o aumento 
do nível do mar, a acidificação dos oceanos e outros impactos das mudanças climáticas estão 
afetando seriamente as zonas costeiras e os países costeiros de baixa altitude, incluindo muitos 
países menos desenvolvidos e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. A sobrevivência 
de muitas sociedades, bem como dos sistemas biológicos do planeta, está em risco. 
15. Este é também, no entanto, um momento de enorme oportunidade. Um progresso significativo 
foi feito no cumprimento de muitos desafios ao desenvolvimento. Dentro da geração passada, 
centenas de milhões de pessoas emergiram da pobreza extrema. O acesso à educação aumentou 
consideravelmente tanto para meninos quanto para meninas. A disseminação da informação e das 
tecnologias da comunicação e interconectividade global tem um grande potencial para acelerar o 
progresso humano, para eliminar o fosso digital e para o desenvolvimento de sociedades do 
conhecimento, assim como a inovação científica e tecnológica em áreas tão diversas como medicina 
e energia.  
16. Quase quinze anos atrás, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram acordados. 
Estes forneceram um quadro importante para o desenvolvimento e um progresso significativo foi 
feito em diversas áreas. Mas o progresso tem sido desigual, particularmente na África, nos países 
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menos desenvolvidos, nos países sem litoral em desenvolvimento e nos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento, e alguns dos ODM permanecem fora dos trilhos, em particular os relacionados 
com a saúde materna, neonatal e infantil e à saúde reprodutiva. Nos comprometemos com a plena 
realização de todos os ODM, incluindo os ODM não cumpridos, em particular por meio da assistência 
focada e ampliada para os países menos desenvolvidos e outros países em situações especiais, em 
conformidade com os programas de apoio relevantes. A nova Agenda se baseia nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e pretende completar o que estes não alcançaram, particularmente em 
alcançar os mais vulneráveis. 
17. No seu âmbito de aplicação, no entanto, o quadro que estamos anunciando hoje vai muito além 
dos ODM. Ao lado das contínuas prioridades de desenvolvimento, tais como a erradicação da 
pobreza, a saúde, a educação e a segurança alimentar e nutricional, a nova Agenda define um vasto 
leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais. Ela também promete sociedades mais pacíficas 
e inclusivas. E define também, fundamentalmente, meios de implementação. Refletindo a 
abordagem integrada pela qual optamos, existem interconexões profundas e muitos elementos 
transversais através dos novos Objetivos e metas. 

 (...) 
91. Reafirmamos nosso firme compromisso em alcançar este Agenda e utilizá-la ao máximo para  
transformar o nosso mundo para melhor em 2030. 
 
Traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), última edição em 
13 de outubro de 2015. Acesse este documento em inglês em http://bit.ly/2030agenda 
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