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A P R E S E N TA Ç Ã O
Historicamente, no Brasil, algo em torno de

os desafios desse novo momento em que o

políticas públicas em saúde no país. Como

seis em cada dez empresas fecham as portas

cidadão, cuja confiança nas instituições só faz

resultado desse esforço, vencemos o Prêmio

antes de completar cinco anos de existência.

cair, está mais atento ao posicionamento de

Jatobá, um dos mais importantes no universo

O ano de 2018 foi muito especial para a CAUSE

marcas e organizações. Realizamos, com a

das relações públicas no Brasil, na categoria

porque não apenas superamos esse primeiro

ajuda de três parceiros – Ipsos, ESPM (Escola

Public Affairs.

ciclo de vida, mas também cumprimos o

Superior de Propaganda e Marketing) e

Neste relatório, você vai encontrar detalhes

objetivo primordial de fazê-lo com crescimento

Instituto Ayrton Senna –, a segunda edição de

de como trilhamos esse caminho e os

sustentado, tanto em indicadores financeiros

uma pesquisa sobre marketing relacionado a

valores que nos ajudaram a percorrê-lo. Para

como socioambientais.

causas. Seus resultados foram publicizados

construir o documento, seguimos, mais uma

em um evento com cerca de 700 inscritos, em

vez, as diretrizes do Global Reporting Initiative

novembro do ano passado.

(GRI), padrão global de mensuração de

Em 2018, nossa receita bruta cresceu quase
80%, e nosso número de projetos expandiu
em mais de um terço. São resultados que

Nossa crença de que, juntas, as organizações

resultados no Triple Bottom Line (TBL). Já para

refletem o avanço da preocupação das marcas

podem transformar a realidade também

a avaliação dos projetos que abraçamos em

e organizações brasileiras com o tratamento

se provou verdadeira. O movimento Go All,

2018, usamos como referência os Objetivos

adequado dos temas de maior impacto em

coalizão que reúne empresas e organizações

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para

nossa sociedade. Definitivamente, a conversa

que trabalham com a pauta da oncologia

2030, estabelecidos pela ONU.

sobre causas veio para ficar.

contemporânea, foi peça fundamental na

Procuramos fomentar a discussão sobre

aprovação de uma lei que vai aperfeiçoar as

Boa leitura!

G4-1, G4-56

MENSAGEM
DOS SÓCIOS
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O ano de 2018 será lembrado por nós e pelas

fúria, o papel das redes sociais e a mobilização

procedimentos de boa governança e preceitos

os direitos humanos, os deveres dos cidadãos

gerações futuras como um período turbulento,

popular foram decisivos para o sucesso de um

de lisura e transparência em suas relações.

e a agenda ambiental.

caótico e ruidoso, de grandes e extraordinárias

movimento de viés moralizador.

Só assim, serão capazes de inaugurar uma

Desde 2013, ano em que os brasileiros deram

mudanças. Em sintonia com um movimento

A partir de agora, o setor privado e as

renovada interlocução com formuladores de

um recado inequívoco de insatisfação nas ruas,

global, nas recentes eleições majoritárias,

organizações da sociedade civil comprometidos

políticas públicas e agentes de governo. Da

a CAUSE convoca organizações privadas e da

o povo brasileiro elegeu representantes dos

com avanços sociais e ambientais terão

mesma forma, acreditamos que a sociedade

sociedade civil a promover a mudança em

poderes Executivo e Legislativo com ideais

que rever suas agendas, pautados por

civil organizada se mobilizará para promover

nosso país. Em 2018, não seria diferente.

conservadores.

Acreditamos

que

mobilizar

atores

de

É inegável que a insatisfação dos brasileiros

relevância no debate público em torno de

com os rumos do país nos últimos anos levou

causas do nosso tempo é a contribuição mais

a essa reação. Diante da situação de anomia

efetiva que podemos dar para uma sociedade

social, ética e moral, tudo indica que o brasileiro

mais justa, inclusiva e digna. Especialmente

se posicionou contra o establishment – algo

quando temos consciência de quão necessitada,

que atestamos na terceira edição de nossa já

ignorada e historicamente excluída é boa

tradicional pesquisa Palavra do Ano, que em

parcela da população do nosso país.

2018 foi Mudança.

Nas próximas páginas, traduzimos em

Infelizmente, como vimos ao longo da

números e ações a maneira como a CAUSE

campanha eleitoral, os candidatos à presidência

atuou em 2018 para alcançar esse objetivo,

não apresentaram, em suas plataformas

que é de todos nós. Com convicção, coerência

eleitorais, um projeto de governo ou de país.

e consistência, iremos seguir assim em 2019

Nesse cenário confuso, cheio de barulho e

FRANCINE LEMOS

LEANDRO MACHADO

MONICA GREGORI

RODOLFO GUTTILLA

e no porvir.

G4-34, G4-38
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ESTRUTURA
DE LIDERANÇA

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REPRESENTANTE

CARGO

Francine Lemos
Leandro Machado
Monica Gregori
Rodolfo Guttilla

Sócia
Sócio-fundador
Sócia-fundadora
Sócio-fundador

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REPRESENTANTE

CARGO

Francine Lemos
Daniel Serra

CEO
Diretor de Operações

REPRESENTAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE

O Conselho de Administração e a Diretoria
Executiva da CAUSE são responsáveis pela
gestão eficiente e a perenidade dos negócios.
Como forma de ampliar o diálogo com outras
organizações e desenvolver novas maneiras
de ampliar o impacto positivo da empresa,
nossos diretores participam de entidades
de classe e organizações da sociedade civil.

ORGANIZAÇÃO

REPRESENTANTE

TIPO DE REPRESENTAÇÃO

Agora!
Global Teacher Prize
Narrativas
Página 22
Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps)
Sistema B
Worldwide Association of Female Professionals
World Economic Forum
Juntos pela Renovação (#TemMeuVoto)
Mulheres do Brasil

Leandro Machado
Leandro Machado
Francine Lemos
Rodolfo Guttilla
Leandro Machado
Rodolfo Guttilla
Francine Lemos
Leandro Machado
Leandro Machado
Francine Lemos

Cofundador e Coordenador
Membro do Júri Internacional
Cofundadora
Representante do Conselho Editorial
Membro do Conselho Diretor
Membro do Conselho Fiscal
Membro
Young Global Leader
Presidente
Membro

G4-4, G4-8, G4-9, G4-10

INDICADORES
FINANCEIROS
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RECEITA BRUTA
R$ 5.397.402

CLIENTES ATENDIDOS
(em % do total de projetos)

TIPO DE PROJETO
(em % da receita)

R$ 3.021.157
R$ 2.240.927
R$ 1.711.582
2015

2016

2017

2018

78%
Crescimento da receita
bruta em relação a 2017

Institutos e Fundações 53%

Engajamento e Comunicação 41%

Empresas 36%

Consultoria de Causas 36%

Associações de Classe 11%

Advocacy & Coalizões 23%

G4-SO1, G4-EC8
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COMO
CAUSAMOS

Em 2018, o número de projetos realizado
pela CAUSE cresceu 36% em relação a 2017.

AS CAUSAS QUE APOIAMOS EM 2018 ESTÃO LIGADAS A 14 DOS 17
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

No ano passado, também construímos
as bases de um novo tipo de serviços, o de
comunicação recorrente para clientes que
querem dar visibilidade a suas causas. Nessa
nova unidade de negócios, atuamos como uma
agência especializada na divulgação de causas
relevantes, bem como na conscientização e
engajamento de públicos específicos.

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA (ODS 1)

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES (ODS 10)

FOME ZERO E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL (ODS 2)

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS (ODS 11)

SAÚDE
E BEM-ESTAR (ODS 3)

CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS (ODS 12)

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE (ODS 4)

AÇÃO CONTRA A MUDANÇA
GLOBAL DO CLIMA (ODS 13)

ÁGUA POTÁVEL E
SANEAMENTO (ODS 6)

VIDA NA ÁGUA (ODS 14)

TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO (ODS 8)

PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES
EFICAZES (ODS 16)

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA (ODS 9)

PARCERIAS E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO (ODS 17)

Também continuamos atentos à agenda dos
objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

36%

de crescimento no número de
projetos realizados em relação 2017

O plano de ação da ONU, que contempla 17
Objetivos e 169 metas, serviu como guia para
a CAUSE. Assim, convocamos organizações
e empresas a assumir o papel de agentes
de transformação, combinando crescimento
financeiro e impacto social positivo.
As causas que apoiamos em 2018 estão
ligadas a 14 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

G4-LA2, G4-10

COLABORADORES
Para acompanhar o crescimento do negócio, a CAUSE também
realizou novas contratações para reforçar a equipe, mantendo um time
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SÓCIOS E COLABORADORES
POR GÊNERO

de competências múltiplas (administradores, antropólogos, cientistas
políticos, designers, gestores públicos, jornalistas e relações públicas)
que acredita no poder das causas para transformar a sociedade.

VICTOR
PUCCI

RENATA
BARBOSA

JULIA
PETERS

DANIEL
SERRA

NATHALIA
ROCHA

PARTICIPAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS NA DIVISÃO
DE LUCROS DA EMPRESA

2 Sócias

2 Sócios

10 Colaboradoras

6 Colaboradores

LUCIANA
FERNANDES

RENATA
OLIVEIRA

CHRISTIAN
MIGUEL

VR, VT E PLANO DE
SAÚDE OFERECIDOS
A TODOS OS
FUNCIONÁRIOS

BRUNO
BARBOSA

$ $

THAIS
SCUDELLETTI

$

FUNCIONÁRIOS
COM ATUAÇÃO EM
ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

ELISA
CARDAMONE

MANOELA
ONOFRIO

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN8,
G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19, G4-EN27

G E S TÃ O
A M B I E N TA L
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Pelo

quinto

ano

seguido,

a

CAUSE

compensou suas emissões de carbono,

IMPACTO

reafirmando o compromisso da empresa
com o meio ambiente e a responsabilidade
socioambiental.
As ações de mitigação do impacto ambiental
da CAUSE em 2018 estão vinculadas ao Plano
Conservador da Mantiqueira, que colabora
para a preservação e restauração de florestas.

FONTE DE EMISSÃO

12,69
TONELADAS DE CO2

EMITIDAS E COMPENSADAS

109
ÁRVORES NATIVAS

DA MATA ATLÂNTICA PLANTADAS

EMISSÃO DE CO2

(em toneladas)

Transporte terrestre

5,39

Transporte aéreo

11,10

Eletricidade e água

0,52

Materiais de consumo

0,62

Total

0,59

TOTAL

17,27

64% TRANSPORTE AÉREO
4% ELETRICIDADE E ÁGUA
1% MATERIAL DE CONSUMO
31% TRANSPORTE TERRESTRE

G4-M6, G4-M7

ENGAJAMENTO
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Um dos principais papéis da CAUSE é entender

preferida pelo público. E demos um passo

o espírito da época para incentivar marcas e

adiante: em parceria com a ESPM, Instituto

organizações a identificar causas com as quais

Ayrton Senna e Ipsos, realizamos uma pesquisa

possam colaborar a partir de seu propósito. Em

exclusiva, que foi divulgada no 2º Fórum de

2018, continuamos engajando os brasileiros

Marketing Relacionado à Causa. O evento

na discussão da palavra que melhor define o

trouxe ao Brasil o escritor John Grant, autor

ano no país. Em sua terceira edição, a pesquisa

de The Green Marketing Manifesto. Confira os

Palavra do Ano indicou que Mudança era a

principais destaques da nossa comunicação:

2º FÓRUM DE MARKETING
RELACIONADO À CAUSA
Além do lançamento da segunda edição de
um estudo exclusivo sobre o tema, o evento
contou com painéis com representantes de

1

palestrante
internacional

empresas e da sociedade civil. O Fórum

14

atraiu grande interesse de profissionais de
comunicação,

sustentabilidade,

assuntos

corporativos e academia – uma prova de que o
marketing relacionado à causa é um tema que
merece reflexão.

painelistas

Quase

700

Francine Lemos, CEO da CAUSE, e John Grant,
autor de The Green Marketing Manifesto

inscritos

G4-M6, G4-M7

ENGAJAMENTO
Em 2018, nossos canais digitais como
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NOSSO ALCANCE

PREMIAÇÕES

DESTAQUES NA IMPRENSA

LinkedIn e Instagram dobraram o número de
seguidores e se consolidaram como duas das
principais plataformas para engajar nossos
públicos na discussão sobre causas.
Além disso, por meio de estudos, pesquisas
e eventos, reforçamos a necessidade de que
os projetos abraçados pelas organizações
sejam mais do que campanhas pontuais, para
manter a coerência e a consistência.

SITE
• 64,5 mil visualizações
• 162% de crescimento

REDES SOCIAIS
• 11,3 mil seguidores nas redes sociais
• Aumento de 40% em relação a 2017

E-MAIL
• 13,7 mil e-mails disparados com o
Radar de Causas

PRÊMIO JATOBÁ

CAUSE NO VALOR SETORIAL | 12.12.2018

Em 2018, conquistamos o Prêmio Jatobá

A CAUSE marcou presença na revista Valor

na categoria Public Affairs com o case Go All,

Setorial que tratou do tema Comunicação

um movimento sem fins lucrativos, composto

Corporativa. O destaque foi o engajamento das

por diversos atores, cujo foco é impulsionar a

empresas em causas sociais. Veja.

oncologia contemporânea.
O prêmio reconheceu a contribuição da

JOHN GRANT NA VEJA | 23.11.2018

coalizão, que é gerida pela CAUSE desde

O escritor John Grant, que participou do 2º Fórum

2015, na aprovação da Lei 13.685/2018, que

de Marketing Relacionado à Causa, organizado

prevê a notificação compulsória dos casos de

pela CAUSE, esteve nas Páginas Amarelas. Leia.

câncer no Brasil – algo que deve aperfeiçoar
4 ESTUDOS E PESQUISAS
• Desafios e oportunidades da
inserção econômica dos refugiados
no Estado de São Paulo
• Presente e futuro na governança de
associações e entidades de classe
• Estudo de marketing relacionado
à causa
• Pesquisa Palavra do Ano 2018

EVENTOS
• 11 eventos como palestrantes
• 1 evento como moderador
• 1 evento como anfitrião

as políticas públicas da área no futuro.

GO ALL NO JORNAL NACIONAL | 19.07.2018
A notificação compulsória do câncer virou lei e os
esforços do Go All, coalizão gerida pela CAUSE,
foram exibidos no Jornal Nacional. Assista.

PALAVRA DO ANO NO DOMINGO
ESPETACULAR | 30.12. 2018
A pesquisa Palavra do Ano de 2018, uma parceria
entre a CAUSE e o instituto Idea Big Data, foi
destaque num dos principais programas da
Record. Confira.

CAUSE
EM AÇÃO

G4-M6 G4-M7
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EVENTOS, PRÊMIOS, PALESTRAS E WORKSHOPS:
EVENTO

DATA

LOCAL

PA R T I C I PA N T E

FUNÇÃO

SXSW

Março

AUSTIN, TEXAS

Christian Miguel

Participante

WEF LATAM

Março

SÃO PAULO

Leandro Machado

Palestrante

EVENTO FOODPASS - Mulheres & Cadeia de Alimentos

Março

SÃO PAULO

Julia Peters

Participante

8º FÓRUM ONCOGUIA

Abril

SÃO PAULO

Leandro Machado

Palestrante

X CONGRESSO GIFE

Abril

SÃO PAULO

Francine Lemos

Palestrante

PROXXIMA

Maio

SÃO PAULO

Christian Miguel

Participante

FÓRUM SAÚDE | EDITORA ABRIL A Revolução do Acesso

Maio

SÃO PAULO

Leandro Machado

Moderador

FESTIVAL PATH

Maio

SÃO PAULO

Daniel Serra, Nathalia Rocha e Christian Miguel

Palestrante

FÓRUM WOMEN IN LEADERSHIP

Maio

SÃO PAULO

Elisa Cardamone

Participante

FÓRUM ESTADÃO/ FAAP

Junho

SÃO PAULO

Julia Peters

Participante

Encontro ABRASCE

Julho

MACEIÓ

Christian Miguel

Palestrante

ONE YOUNG WORLD BRAZIL CAUCUS

Julho

SÃO PAULO

Leandro Machado

Palestrante

FÓRUM IDIS

Agosto

SÃO PAULO

Julia Peters, Daniel Serra e Victor Pucci

Participante

PRÊMIO COMUNIQUE-SE

Setembro

SÃO PAULO

Rodolfo Guttilla

Participante

CONNECTED SMART CITIES

Setembro

SÃO PAULO

Leandro Machado

Palestrante

HESKETH DIÁLOGOS

Setembro

SÃO PAULO

Rodolfo Guttilla

Palestrante

PRÊMIO ABIHPEC BELEZA BRASIL

Novembro

SÃO PAULO

Rodolfo Guttilla e Daniel Serra

Participante

FUTURE OF STORYTELLING

Novembro

NOVA YORK

Christian Miguel

Participante

SESCOOP

Novembro

SÃO PAULO

Rodolfo Guttilla

Palestrante

2º FÓRUM DE MARKETING RELACIONADO À CAUSA

Novembro

SÃO PAULO

Equipe

Anfitrião

SUSTAINABLE BRANDS

Dezembro

SÃO PAULO

Christian Miguel

Palestrante

IMPACT EXPEDITION WEF/INTERNATIONAL RED CROSS

Dezembro

LÍBANO

Leandro Machado

Participante

REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL

Dezembro

SÃO PAULO

Christian Miguel

Palestrante

APOIO A NOVOS NEGÓCIOS
PERÍODO

ORGANIZAÇÃO

ESCOPO

R E S P O N S ÁV E L

2018

Instituto Articule, que tem a missão de promover o diálogo e a articulação interinstitucional
para aprimorar a gestão pública e acelerar a promoção dos direitos sociais.

Mentoria

Rodolfo Guttilla

2018

Egalitê, que trabalha pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e pelo
cumprimento da lei de cotas no recrutamento das empresas.

Mentoria

Rodolfo Guttilla

CONTEÚDO
GRI

G4-M6 G4-M7
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IND.

CONTEÚDO

PG.

G4-1

Declaração do responsável principal pelas decisões da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e a estratégia da mesma para abordar essa
questão.

04

G4-4

Marcas, produtos e serviços mais importantes da organização.

06

G4-8

Mercados atendidos (com detalhamento regional por setores e tipos de clientes e destinatários).

06

G4-9

Número de funcionários; operações; vendas líquidas ou receita líquida; capitalização detalhada em termos de dívida e patrimônio, e quantidade de produtos ou serviços
oferecidos.

06

G4-10

Número de funcionários por contrato de trabalho e gênero; número de funcionários fixos por tipo de contrato e gênero; tamanho da folha de pagamento por funcionários,
trabalhadores contratados e gênero; tamanho da folha de pagamento por região e gênero. Indicar se uma parte substancial do trabalho da organização é desempenhada por
trabalhadores autônomos reconhecidos como pessoas jurídicas. Mudanças significativas no número de trabalhadores.

06

G4-15

Lista das cartas, princípios ou outras iniciativas externas de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou adota.

03

G4-32

Índice de GRI da opção escolhida. Referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação.

03

G4-34

Estrutura de governança da organização sem omitir os comitês do órgão superior de governança. Quais comitês são responsáveis pela tomada de decisões sobre questões
econômicas, ambientais e sociais.

05

G4-38

Composição do órgão superior de governança e de seus comitês.

05

G4-56

Missão, visão e valores da organização, como códigos de conduta ou códigos de ética.

04

G4-EC8

Impacto econômico dos produtos e serviços.

07

G4-EN3

Redução de consumos e emissões: Consumo interno de energia.

09

G4-EN5

Redução de consumos e emissões: Intensidade energética.

09

G4-EN8

Redução de consumos e emissões: Captação total de água de acordo com a fonte.

09

G4-EN15

Emissões diretas de gases do efeito estufa.

09

G4-EN16

Emissões indiretas de gases do efeito estufa ao gerar energia.

09

G4-EN19

Redução das emissões de gases do efeito estufa.

09

G4-EN27

Grau de mitigação do impacto ambiental dos produtos e serviços.

09

G4-LA2

Benefícios sociais para os funcionários de período integral, não oferecidos a temporários ou a funcionários de meio período, detalhados por locais com atividades significativas.

08

G4-M6

Métodos de engajamento com a audiência, número de pessoas engajadas.

10 , 11, 12

G4-M7

Ações tomadas para empoderar audiências e desenvolver habilidades, resultados obtidos
com essas ações.

10 , 11, 12

G4-SO1

Porcentagem de operações com envolvimento da comunidade local implementados, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento

07

EXPEDIENTE
Este Relatório Anual de Sustentabilidade
seguiu as diretrizes essenciais da Global
Reporting Initiative (GRI)

Iniciativa
Sócios-diretores da CAUSE

Coordenação geral
Rodolfo Guttilla

Coordenação editorial
Christian Miguel

Coordenação de conteúdo
Renata Oliveira

Coordenação de indicadores
Thais Scudelletti

Apoio à pesquisa de indicadores
Bruno Barbosa e Elisa Cardamone

Design

Luciana Fernandes
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