Marcas continuam a progredir
na sustentabilidade
Conforme entramos em uma nova década, há sinais positivos de que as
empresas estão totalmente comprometidas com a sustentabilidade. As
marcas estão se tornando agentes de mudança para a sustentabilidade e
progredindo em seus esforços para frear as mudanças climáticas, proteger
o meio ambiente e a saúde humana.

Sustentabilidade ganha mais importância
Há onze anos, a Business for Social Responsibility (BSR) e a GlobeScan lançam o Relatório Estado de
Empresas Sustentáveis. Os resultados revelam que as empresas encaram a sustentabilidade como uma
prioridade cada vez maior.
As empresas estão…

… usando as metas de desenvolvimento
sustentável (SDGs) para definir metas
de desempenho.

48%

responderam que usaram objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU
para traçar as metas de desempenho
em 2019. Para comparação, em 2016,
menos de 20% usavam objetivos de
desenvolvimento sustentável.

… buscando transparência da cadeia
de suprimentos.

… fazendo da sustentabilidade uma
grande prioridade.

Quase três quartos

30%

das empresas estão empregando novas
tecnologias ou abordagens inovadoras
para tratar da sustentabilidade nas
cadeias de suprimentos.

das empresas classificaram
a sustentabilidade entre as
3 maiores prioridades corporativas
em 2019, em comparação com
apenas 15% em 2015.

Há quatro anos, o Índice de Sustentabilidade do The Sustainability
Consortium Thesis acompanha mais de 1.000 fabricantes. Simplificando,
as pontuações de fabricantes de produtos subiram mais de 30% desde
2016, indicando que as marcas estão se tornando agentes de mudança
para a sustentabilidade e progredindo em seus esforços para frear as
mudanças climáticas e proteger o meio ambiente.
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As empresas que tiveram um aumento no desempenho notaram as seguintes mudanças:

Mudanças

Resultados

Mobilização de fornecedores

Aumento de transparência nas
redes de suprimentos.

77%

Além disso, melhor uso de dados para
comunicação e acompanhamento aprimorados.

Comunicações internas melhores

76%
Alteração no design do
produto ou da embalagem

Avaliação de impactos de vida útil de
produtos e/ou embalagens.

33%

Principais áreas de evolução máxima
Outros pontos de dados embasam as constatações dos estudos de que as empresas estão progredindo em várias áreas de grande importância.
Transparência da cadeia
de suprimentos

Segurança cibernética

32%

45%

A segurança cibernética oferece
rastreamento
operacional seguro e
A transparência da cadeia de
conformidade para alcançar os
suprimentos é primordial para
objetivos buscados de
melhorar o desempenho de
sustentabilidade e transparência,
sustentabilidade e entender de fato
além de reduzir o potencial para
os impactos de ciclo de vida de um
ataques virtuais catastróficos.
produto, de sua criação até o descarte.

das empresas responderam ter
grande visibilidade em suas redes
de fornecimento, com outras 35%
informando terem uma visibilidade
moderada. A transparência da
cadeia de suprimentos ficou em
segundo lugar em uma lista de 10
prioridades críticas.¹

das empresas entrevistadas
realizaram esforços para
fortalecer a segurança de rede
de suas cadeias de
fornecimentos. Outras 38%
ainda estão com esforços em
andamento.²

Circularidade

Sustentabilidade

Um termo novo, mas que tem
ganhado destaque com rapidez,
a circularidade é entendida
como imprescindível como
forma de parar as mudanças
climáticas e entender o impacto
ambiental real e vasto.

Não mais um departamento
isolado ou individual,
a sustentabilidade agora
é uma consideração
e prioridade para todos os
departamentos na
organização.

30%

63%

dos executivos disseram que suas
empresas estão adotando práticas
circulares, enquanto 77% afirmam
esperar para implementar ou alinhar
incentivos em torno de metas de
circularidade nos próximos 5 anos.³

dos executivos entrevistados
disseram que a
sustentabilidade está agora
alinhada e integrada com seu
objetivo corporativo.⁴

Maneiras para manter o bom momento
O progresso deve ser celebrado, mas ainda há muito a ser feito para adotar medidas imediatas na redução de resíduos, conservação de
recursos, frear as mudanças climáticas e salvar o planeta. As marcas podem continuar a elevar seu padrão de sustentabilidade com as
ações estratégicas descritas neste documento.

Acelerar a transparência com a digitalização
Embora em meio a problemas como cibersegurança, a tecnologia
é uma grande promessa para melhorar a sustentabilidade ao
proporcionar transparência, informações acionáveis e recursos de
rastreamento e relatórios. As empresas estão em uma fase de
transição na transformação digital, implantando tecnologias que
lhes proporcionarão perspectivas reais e uma base para adotar
medidas mais rápidas e agressivas para a sustentabilidade.

95%

dos participantes dizem ver
a circularidade como um
desenvolvimento positivo para
seus negócios e 42% "concordam
plenamente" com suas vantagens.⁶

A inteligência artificial (IA) pode
dobrar as taxas de crescimento
econômico em 2035 e aumentar
a produtividade da mão de obra
em até

40%

⁵

Buscar a circularidade como uma exigência da
sustentabilidade empresarial
A circularidade leva em conta o impacto ambiental vasto de produtos
e empresas em todo o ciclo de vida: de extração ou aquisição de
materiais até a manufatura/fabricação, o uso e o descarte. Ao mudar
para produtos, modelos de negócios e economias circulares, as
empresas se aproximam de um impacto ambiental real.

Incorporar a sustentabilidade no processo de inovação
Depois de avaliados após o desenvolvimento dos produtos, os
critérios de sustentabilidade são cada vez mais levados em conta
durante essa fase de desenvolvimento de produtos como um
traço essencial, algo crítico. Ao incorporar o design sustentável na
fase de inovação, as empresas demonstram seu compromisso
com a circularidade e um desempenho ambiental superior.
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das empresas entrevistadas disseram que seus
clientes têm exigido que elas comprem uma certa
porcentagem de energia de recursos renováveis
e uma proporção cada vez maior (72%) publica
ativamente suas fontes de energias renováveis.⁸

59%

dos participantes de uma pesquisa
da UL indicaram que o desejo de
aumentar contribuições de
sustentabilidade foi um fator
por trás da inovação.⁷

Aumento da importância de energias limpas
A transição para uso de energias limpas é essencial
para adotar medidas sólidas para frear as mudanças
climáticas e salvar o planeta. Da diversificação de
fontes de energia até a economia de dinheiro com
maior atenção ao uso desnecessário do recurso, as
empresas estão adotando medidas para buscar
a energia limpa.

Explore outras formas para empresas elevarem seu padrão de sustentabilidade em
UL.com/Insights/SustainableBusiness.
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