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Rota Empresarial Sustentável 

 O que afeta a sustentabilidade do seu negócio? 

 Como a sustentabilidade do seu negócio “conversa” com a 

sociedade do território de atuação do negócio? 

 Qual é efetivamente a área de atuação do seu negócio? 



Rota Empresarial Sustentável 

A empresa... 



Rota Empresarial Sustentável 



Rota Empresarial Sustentável 

Como obter essas 
respostas? 

Como assegurar 
que respostas 

serão executadas? 



Rota Empresarial Sustentável 

Como obter essas 
respostas? 

Como assegurar 
que respostas 

serão executadas? 

Por meio da interação com os 
atores sociais que influenciam e 
são influenciados pelo negócio 



Rota Empresarial Sustentável |INTERAÇÕES 

STAKEHOLDERS 



Rota Sustentável |PLANEJAMENTO DA ROTA 

Um conjunto de valores é uma referência/ marcos/ direções que devem nortear o 

comportamento de todos os integrantes de um grupo e a forma como ações são 

planejadas e executadas, de forma que resultados sejam atingidos de forma ética 

e, portanto, sustentável. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bússola 
Orientação / Valores 

  Excelência 

 Inovação 
 Dinamismo 
 Equipe 
 Responsabilidade Social 
 Parceria 
  Comunicação Integrada 

 Gestão de Riscos 



Rota Empresarial Sustentável| TRIPULAÇÃO 

O Planejamento da Rota Sustentável requer que a 

tripulação de todos os barcos que compõe a Frota, 

conheçam as diretrizes e os marcos chave da rota 

 

 Conhecer + aplicar = internalizar 

 

 

Cultura de Valores 

A  ROTA SUSTENTÁVEL / COLABORADORES: 

 

 planejamento de ações que contribuam para o envolvimento dos colaboradores  

das empresas, de forma lúdica e participativa – em formato de gincana, na 

experimentação e divulgação dos valores do Grupo Solví. Essa gincana é de 

desafios – Os Desafios da Bússola. 



Quantidade 
empresas 

participantes 
(t. 32) 

Quantidade 
empregados 

participantes* 
Quantidade de evidências 

Desafio 1  
Geração de 
Inovação 

27 18.935 3.310 (formulários) 

Desafio 2 
Gerenciamento de 
Crise 

31 785 125 (peças de defesa) 

Desafio 3 
Código de 
Conduta e 
Compliance 
interno 

26 4.591 

182 (vídeos-case) 
 26 (treinamentos) 

3.114 (aplicação de provas 
sobre os assuntos 

trabalhados) 

Desafio 4 
Responsabilidade 
Social 

28 2.578 
28 (projetos para 
fortalecimento do 

voluntariado) 

Desafios da Bússola 2015 



Desafios da 
Bússola 2016 

Programa de Gestão 
Estratégia de 

Relacionamento 

com Stakeholders   





O que é esse material? 

Manual para Criação e Implantação do PRO.GERS 
 

Programa de  
Gestão  
Estratégica de  
Relacionamento com 
Stakeholders.  

 
 
Estruturado em quatro partes, ele traz exemplos, conceitos, reflexões e estudos de casos para auxiliar o líder 
empresário e suas equipes na implementação de uma gestão estruturada de relacionamento com seus 
stakeholders. Isso permitirá desenvolver as competências essenciais para lidar com os desafios atuais da 
gestão empresarial no que tange tanto ao posicionamento de seu empreendimento em territórios já 
ocupados por pessoas e outras organizações, como também à otimização da contribuição gerada à 
sociedade local . 

 



PRO.GERS  

Proposta de 
roteiro para 

construção de 
um programa de 
relacionamento 
com a sociedade 

Programa de  
Gestão  
Estratégica de  
Relacionamento com 
Stakeholders.  

Capacitar as 
equipes em 
como fazer 



O que é esse material? 
Parte 1 – Introdução 

 
 

Por que devemos ter uma gestão 
estruturada de relacionamento com 

stakeholders? 
 
 

Parte 2 - Gestão de Relacionamentos: 
Conceitos e Habilidades 

 
 

São 4 aulas, embasadas em uma atividade 
de reflexão, exercícios e estudos de caso 

comentados. 
 

Parte 4 – Referência para consolidação do 
seu PRO.GERS 

Parte 3 – Roteiro Metodológico 
 

Procedimento metodológico para a 
implementação de um PRO.GERS – 
Programa de Gestão Estratégica de 

Relacionamento com Stakeholders em sua 
empresa. Conteúdo composto por fichas, 

que apresentam os 10 passos de 
implementação, constituídos por 14 

ferramentas. 



Policarpo – Narrador, professor e coach   
 



O que é esse material? 

Parte 2 - Gestão de 
Relacionamentos: Conceitos e 

Habilidades 
 
 

São 4 aulas, embasadas em uma atividade de reflexão, 
exercícios e estudos de caso comentados. 

 



Exercícios orientados 
 



Explicações teóricas de conceitos e habilidades 
estudados 
 



Estudos de casos comentados 



O que é esse material? 

Parte 3 – Roteiro Metodológico 
 

Procedimento metodológico para a implementação de um 
PRO.GERS – Programa de Gestão Estratégica de 

relacionamento com Stakeholders em sua empresa.  

Conteúdo composto por fichas, que apresentam os 10 passos 
de implementação, constituídos por 14 ferramentas. 



 

10 passos – 14 ferramentas 



Como utilizar este roteiro? 





Rota Empresarial Sustentável 



Rota Empresarial Sustentável 



Principal premissa 

orientadora 

 

  Interdependência 
 

A interdependência pode ser entendida como um estado 

ou uma qualidade daquilo que está ligado entre si. 

 

Essa ligação pode ocorrer, por exemplo, entre uma 

empresa e um território ou entre uma empresa e um ator 

social.  

 

O que é importante observar nesse vínculo é a 

existência da reciprocidade entre as partes, seja porque 

elas tem os mesmos objetivos ou porque, de alguma 

maneira, podem se ajudar mutuamente. 



Claudia Sérvulo 

cservulo@solvi.com 

(11) 3124-3690 

 

mailto:cservulo@solvi.com

