Decodifique o DNA da Sustentabilidade
e entregue valor e impacto para todos os stakeholders
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Seja a organização que todo stakeholder gostaria de ser
Stakeholders estão demandando mais do negócio e os líderes sabem disso. Operar
de forma sustentável não é mais uma opção. É um imperativo para o negócio.

Funcionários

65%
acreditam que as organizações
devem ser responsáveis por deixar
seu pessoal melhores por meio do
trabalho

Clientes

66%
planejam fazer compras mais
sustentáveis ou éticas durante
os próximos seis meses

Acionistas

28%
de aumento nos signatários
investidores dos Princípios
da ONU para Investimento
Responsável em 2020

3 desafios e soluções

Soluções

Desafios

para moldar uma organização sustentável
Relacionamento

Insight

As organizações não conseguem
entender profundamente as
necessidades e desejos das
partes interessadas

Eles lutam para incorporar
as necessidades das partes
interessadas nos processos
de tomada de decisão

Propriedade
compartilhada
Eles são incapazes de cultivar
uma ampla propriedade para a
sustentabilidade operacional

Responsabiliade em
todos os níveis

Conexões humanas

Inteligência coletiva

Relações fortes e simbióticas com
os stakeholders constroem uma
compreensão do que constitui
valor em todo o ecossistema

Mecanismos específicos de
tomada de decisão que
transformam as perspectivas
dos stakeholders em ação

Responsabilidade em toda a
organização para fazer escolhas
responsáveis que elevam o valor
de uma ampla base de
stakeholders

DNA da Sustentabilidade
A chave para a construção de conexões humanas, inteligência
coletiva e responsabilidade em todos os níveis

Defende a inclusão, a
diversidade e a igualdade
dentro e fora da organização

Dignidade Humana

St

É consultivo e escuta
por padrão

Incorpora o propósito da
organização em todas as
atividades

Eleva a boa cidadania do
ambiente natural e
humano da Terra

Prepara as pessoas para o
mundo futuro do trabalho por
meio de aprendizagem e
desenvolvimento direcionados

Diálogo Aberto

Propósito Vivo

Limites Planetários

Cultura do Aprendizado

Inclusão de
Stakeholder

Empatia Tangível
Sustenta os direitos e
responsabilidades de
todos os stakeholders

Em

Emoção
& Intuição

Mi

Missão
& Propósito

Te

Tecnologia
& Inovação

In

Intelecto
& Insight

Resiliência Ativa

Ética Dinâmica

Tecnologia Progressiva

Métricas Profundas

Molda os locais de trabalho
e as experiências dos
stakeholders para construir
a resiliência mental e física

Adota uma abordagem
sistemática para sustentar e
melhorar a ética comercial

Aproveita a tecnologia
emergente para resolver
problemas sem criar efeitos
colaterais nocivos

Analisa entradas, impactos
e riscos em múltiplos
horizontes temporais

Inteligência Coletiva

O DNA da sustentabilidade é necessário para
gerar valor e impacto. Estas práticas, sistemas e
processos convertem valores de liderança responsável
em metas e resultados tangíveis através de mudanças
comportamentais centradas nos stakeholders.

Forte DNA de
Sustentabilidade
esulta em maior
valor financeiro e
impacto do ESG
Desempenho das empresas
do quartil superior em nosso
Índice de Organização
Sustentável em comparação
com o quartil inferior.

Organizações sustentáveis são lideradas
propositadamente empresas. Eles inspiram seu pessoal
e seus parceiros a proporcionar um desempenho
financeiro duradouro, um impacto equitativo e um valor
social que ganhe e mantenha a confiança de todas as
partes interessadas. Você também pode desbloquear
este potencial.

21%

21%

margem EBITDA mais alta, em
comparação com o quartil inferior
(+3,4 pontos percentuais)

maior desempenho
em sustentabilidade
(+9,2 pontos index)

3 ações para liderar a mudança
Ações práticas que as equipes de liderança podem tomar para fortalecer
seu DNA de Sustentabilidade e gerar valor para todos os stakeholders
Diagnostique

Defina

Desenvolva

a força do DNA de
Sustentabilidade
de sua organização

intervenções para
abordar áreas para
o desenvolvimento

seu roteiro para criar
valor enquanto
conduz com valores

Faça o diagnóstico para
medir a força do DNA de
Sustentabilidade de sua
organização
Construindo Organizações Sustentáveis
accenture.com/sustainableorganization (EN)

Responsabilidade em todos os níveis

Responsabilidade em todos os níveis

Conexões Humanas

