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Estudo em 3 fases

◼ Desk Research: Varredura sistemática de conteúdos institucionais publicados 

nos web sites de 120 empresas target do estudo, de diferentes segmentos.

» Os conteúdos foram analisados e classificados para identificação de 

presença de conteúdo ESG e determinação de sua ênfase institucional.

◼ Big Data + Inteligência Analítica: captura e análise de um grande volume de 

informações, proveniente de postagens das mesmas 120 empresas nas 

principais mídias sociais: LinkedIn, Facebook e Twitter.

» Detecção e classificação de  14 mil posts quanto ao teor ESG (Jan-Set/2021)

◼ Pesquisa Quali-Quantitativa com executivos responsáveis por ESG:

» Entrevistas com os principais executivos de 45 empresas target.

» Controle de distribuição por segmentos e portes

» Datas de Campo: Agosto a Outubro de 2021)
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+ Ponto de Partida e Destino

◼ Estudo patrocinado pela Percepta com o objetivo de 

mapear o atual estágio de maturidade das empresas 

em relação a suas agendas ESG e seu alinhamento 

com as estratégias de reputação corporativa.

» A Percepta é uma consultoria especializada em reputação 

corporativa que apoia as empresas na implementação de 

estratégias de alinhamento de seus valores e propósitos 

com as demandas do mercado, da sociedade e do planeta.

◼ Coube à Somatório Inteligência planejar e executar 

o estudo Maturidade ESG e Reputação Corporativa, 

cujo sumário executivo lhe apresentamos a seguir.

» A Somatório é uma de inteligência e marketing e pesquisa 

de mercado com 21 anos de atuação.

Esperamos que estas reflexões lhes sejam úteis!
Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG
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+ ESG web positioning

◼ 8 em cada 10 empresas estudadas fazem menções de 

teor ESG nos conteúdos institucionais publicados em 

seus websites, principalmente, sobre suas iniciativas 

ambientais e sociais.

» No entanto, em meio a outras informações institucionais, 

mais da metade destas menções ESG são inespecíficas 

e/ou superficiais, conforme análise léxica realizada.

Ambiental

Social

Governança

Menções de Teor
Específico ESG

42%

38%

20%

Menções ESG
não-específicas

73%

78%

68%

-31%

-40%

-48%

gap

Fonte/ base: website de 120 empresas de 8 segmentos target
Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG

Existe um gap de consistência, com desatualização e/ou 

descompasso nas mensagens ESG publicadas.
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+ Social Media Analysis: ESG

◼ Foram capturadas e analisadas 13,7 mil postagens em 

mídias sociais, realizadas por 120 empresas target, ao 

longo de 12 a 24 meses, conforme o volume de posts:

◼ ¼ dos posts se enquadrou em tipificação de conteúdo 

ESG, definida com auxílio de inteligência analítica:

Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG

LinkedIn 4300 31%

Twitter 5298 39%

Facebook 4080 30%

Posts 13678 100%

Tipificação ESG

ESG (25%)

Não ESG (75%)

Fonte/ base: postagens nas mídias sociais (120 empresas target)

Aumentou significativamente a proporção de        

postagens com teor ESG nos últimos 6 meses.
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+ Social Media Analysis: ESG

◼ As 13,7 mil postagens analisadas geraram 

um total de 4,3 milhões de reações: 

» Likes, comentários, compartilhamentos, retweets.

◼ Estes posts foram classificados quanto ao nível de 

engajamento, em função da quantidade de reações:

Engajamento gerado

Muito alto 12%

Alto 9%

Moderado 15%

Baixo 16%

Muito baixo 32%

Nenhum 15%

4.662

1.436

460

32

3

0

Média de
reações

Os posts de teor ESG analisados geraram engajamento 

significativamente mais alto que os não ESG.

Fonte/ base: postagens nas mídias sociais (120 empresas target)
Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG

6



+ Social Media Analysis: ESG

◼ As mais de 3.400 postagens com teor ESG analisadas 

contém referências predominantemente ligadas a 

questões ambientais e sociais:

Fonte/ base: postagens nas mídias sociais (120 empresas target)

As reações nas mídias sociais nem sempre são favoráveis.

Reações negativas tendem a gerar engajamento maior. 

Engajamento por natureza
das temáticas ESG

Social
(32%)

Governança
(21%)

Ambiental
(47%)

De maneira geral...

» Postagens sobre questões ambientais, além de mais 

frequentes, tendem a gerar maior engajamento.

Temáticas ESG das Postagens

Ambiental 52%

Social 47%

Governança 24%

Somatório Inteligência | Percepta

No auge da primeira onda da pandemia (meados de 2020), 

as postagens de teor social superaram as ambientais.
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+ Pesquisa com Executivos ESG: Perfil

Nível Hierárquico

C Level/
Diretor
(37%)

Gerente (43%)

Coordenador/
Especialista

(20%)

Nomenclatura da Área Responsável por ESG

Conselho/ Diretoria 10%

Sustentabilidade 31%

Marketing/ Comunicação 20%

ESG 16%

Relações Corporativas 10%

EHS 6%

Processos Industriais 6%

◼ Foram entrevistados por telefone e via questionário 

online executivos de 45 empresas target.

Base: amostra = 34 executivos responsáveis por ESG em suas empresas

» Ao menos ¼ das empresas abordadas não tem executivos, 

profissionais ou equipe designados para gestão ESG.

» Entre as empresas com definição funcional e/ou hierárquica 

para gestão ESG, metade tem atribuição formal específica.

Somatório Inteligência | Percepta
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Impacto da agenda ESG nas
políticas da empresa (último ano)

Alto (71%)

Moderado
(26%)

Baixo (3%)

Alocação de recursos em ESG
(último anos)

Aumentou
(79%)

Permaneceu
estável
(21%)

◼ 7 em cada 10 executivos avaliam que a priorização 

da agenda ESG teve alto impacto em suas empresas:

» Destacam a grande importância 

reputacional da agenda ESG.

» Reconhecem que a necessidade 

de integrar a agenda ESG às 

estratégias de negócios vêm 

exigindo uma revisão sistêmica 

de diversos processos.

Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG

» 8 em cada 10 afirmam que 

a quantidade de recursos e 

tempo dedicados à agenda 

ESG aumentou ao longo  

do último ano (2021).

 50% com aumento expressivo.

Pesquisa com Executivos ESG: Impacto
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Prioridades Declaradas da agenda ESG

Ambiental 85%

Sociais 53%

Governança 47%

Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG

◼ Confirmando o que as mensagens institucionais e posts 

nas mídias sociais já revelam, a maioria das empresas 

afirma priorizar as questões ambientais da agenda ESG.

◼ A partir do questionamento do estágio de implementação 

atual de 20 iniciativas ESG alinhadas com os ODS* nas 

empresas (7 ambientais, 7 sociais e 6 de governança), elaboramos 

um score de maturidade (0-100%) por temas:

Pesquisa com Executivos ESG: Prioridades

Estágio de Maturidade Calculado
Implementação de Iniciativas ESG

Ambiental 57%

Sociais 61%

Governança 67%

* Objetivos de desenvolvimento sustentável
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❖“E” drivers: grande visibilidade e 
apelo das questões ambientais.

❖Contradição: complexidade de 
efetivar propostas ambientais  

e maior proximidade dos 
stakeholders das                 

agendas “SG”.
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◼ Em um exercício de autoclassificação do estágio atual de 

maturidade da agenda ESG de suas empresas, a maioria 

dos executivos admite a necessidade de aperfeiçoamentos:

Autoavaliação
Estágio de Maturidade

da Agenda ESG

Alta
(32%)

Média
(56%)

Baixa(12%)

Pesquisa com Executivos ESG: Maturidade

✓ Documentação de processos.

✓ Definição de metas e KPIs.

✓ Implementação de projetos          
de sustentabilidade.

✓ Comunicação com stakeholders.

✓ Alinhamento com fornecedores e 
parceiros da cadeia de negócios.

◼ Sob a mesma metodologia de 

score de maturidade ESG com 

base no estágio de implementação 

de iniciativas ESG, definimos três 

categorias de maturidade:

» Interessantes diferenças por 

segmentos econômicos.

Score de Maturidade ESG

Maduro
(29%)

Intermediário (47%)

Imaturo
(24%)

Somatório Inteligência | Percepta | Estudo ESG
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Reputação Corporativa e Maturidade das Agendas ESG

Reflexões

 Valores ESG impõem mudanças/ realinhamentos na cultura corporativa:

 Adequada contextualização do negócio junto aos stakeholders.

❖ Uma mudança de dentro para fora: legitimidade de propósito e de motivações.

 ESG tem prioridade reconhecida na formação da reputação das empresas.

 Iniciativas de baixo impacto, incoerentes ou ambíguas veiculadas na 
comunicação corporativa (interna e externa) têm um risco reputacional alto.

❖ Repercussão inesperada nas mídias digitais demanda retratações e gestão de crise.

 A maioria das empresas tem procurado avançar no seu posicionamento ESG, 
visando melhorar sua reputação corporativa e/ou a imagem de suas marcas.

 Discrepâncias no grau de sistematização de processos ESG: ativo ou reativo

❖ Dificuldades de conceituação e de priorização da pauta ESG e seu alinhamento      
na estratégia de comunicação são desafios comuns a muitas empresas.
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◼ A Percepta desenvolve e implanta programas 

de reputação corporativa que constroem 

ambientes de negócios mais favoráveis.

 Victor Olszenski
victor@perceptamkt.com.br

11 996 331 953 | 11 3871 3232

 Claudia Bouman
claudia@perceptamkt.com.br

11 999 931 543 | 11 3871 3232

 José Carlos Stabel
Josecarlos.stabel@perceptamkt.com.br

11 971 000 092 | 11 3871 3232

◼ Pesquisa de mercado e inteligência aplicada 

para projetos e estudos voltados para gestão 

de negócios, prospecção e desenvolvimento   

de mercados, posicionamento e reputação     

de marcas e estratégia de comunicação etc.

 Marcello Guerra

mguerra@somatorio.com.br

11 992 370 053 | 11 4153 8897

 Luciana Guerra

luguerra@somatorio.com.br

11 992 370 053 | 11 4153 8897

Vamos agendar uma apresentação para detalhar o estudo?

Percepta Somatório

Reputação Corporativa e Maturidade das Agendas ESG
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www.somatorio.com.br
55 11 4153 8897

A dúvida leva à investigação.

A investigação conduz ao conhecimento.
Tomás de Aquino


