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Apresentação Como causamos CAUSE em ação

Nosso ano de 2019 Colaboradores Conteúdos GRI
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Instabilidade econômica, política e 
institucional; desemprego em dois 
dígitos e adiamento das esperadas 
reformas estruturais marcaram o 
ano de 2019. Empresas, associações, 
institutos e fundações da iniciativa 
privada acusaram o golpe e poster-
garam investimentos em consulto-
rias estratégicas – nosso negócio. 
Tendo em vista esse cenário instável, 
as lideranças da CAUSE decidiram 
revisitar sua governança e seus 
processos. E traçar novos caminhos 
de crescimento nos nossos pilares 
de atuação, especialmente no que 
se refere à área de advocacy, na qual 
somos precursores.

G4-15, G4-32

Apesar das adversidades, continu-
amos a investir em pesquisa e geração 
de conhecimento. Prova disso foi a 
produção do e-book de tendências 
“Causas para se Observar”, que ajudou 
a atualizar e pautar clientes, forma-
dores de opinião e imprensa sobre os 
novíssimos movimentos de engaja-
mento e mobilização. Ainda de forma a 
revelar o espírito de nossa época, pelo 
quarto ano consecutivo realizamos a 
pesquisa Palavra do Ano, que, nessa 
edição, contou com a participação de 
mais de 30 especialistas de diversas 
áreas do conhecimento.

 No mesmo período, contando com 
a parceria da Escola Superior de 

A P R E S E N T A Ç Ã O

Propaganda e Marketing (ESPM), 
Instituto Ayrton Senna e Ipsos, e 
com o apoio institucional da revista 
Exame, realizamos a terceira edição 
de um estudo sobre marketing rela-
cionado a causas. Seus resultados 
foram divulgados, em primeira mão, 
em evento que contou com mais de 
800 inscritos, e que foi amplamente 
divulgado pela imprensa nacional. 

Em outra frente, também demos 
continuidade à nossa parceria com 
a Associação Brasileira de Comuni-
cação Empresarial (Aberje). Com seu 
apoio, promovemos um evento para 
discutir os desafios das marcas na 
era do engajamento. O evento contou 
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poderia deixar de ser, ficamos espe-
cialmente felizes por contribuir para 
a conscientização de uma novíssima 
geração de eleitores e cidadãos.

Há seis anos, decidimos nos tornar 
uma empresa carbono neutro, 
compensando nossas emissões em 
parceria com a organização Inicia-
tiva Verde. Desde que iniciamos 
nossas divulgações de resultado, em 
2016, adotamos o padrão de relató-
rios de sustentabilidade da organi-
zação Global Reporting Initiative (GRI), 
por acreditar que ele traduz o espí-
rito de um novo modelo de negócio, 
mais transparente. Com base nesse 
“jeito de ser e de fazer negócios”, 

com uma apresentação das principais 
ideias do Engage for Good, o maior 
evento internacional sobre marketing 
de causas, e um debate com execu-
tivos de organizações que usaram a 
mobilização para potencializar uma 
causa.

Outro motivo de orgulho foi o 
reconhecimento do projeto de 
engajamento e mobilização polí-
tica #TemMeuVoto: elaborado pela 
CAUSE, o projeto foi premiado nas 
categorias Case do Ano, Public 
Affairs e Melhor Agência no certame 
do Troféu Jatobá, que reconhece 
casos de excelência de comuni-
cação e relações públicas. Como não 

nos tornamos uma “Empresa B”, 
certificada desde 2014. O Sistema B 
é um movimento global que pretende 
redefinir o conceito de sucesso nos 
negócios e criar um ecossistema de 
empresas que utilizam seu poder de 
mercado para solucionar problemas 
sociais e ambientais.  

Assim, convidamos o leitor a acom-
panhar, neste exercício de síntese, 
nosso propósito e nossas expecta-
tivas para os próximos anos de cres-
cimento.

Desejamos uma boa leitura.
Equipe CAUSE

G4-15, G4-32

A P R E S E N TA Ç Ã O
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Há quatro anos, a CAUSE e o 
instituto IDEIA Big Data perguntam 
à população brasileira, a formadores 
de opinião e a especialistas em 
comunicação qual é a “palavra do 
ano”, que melhor reflete o espírito do 
tempo presente. Em 2019, a palavra 
do ano foi “dificuldades” — assim 
grafada, no plural. 

A escolha da palavra do ano não deve 
causar estranheza para quem acom-
panha os cenários econômico, social 
e político de nosso país: na última 
década, a economia do Brasil colapsou 
e os princípios republicanos do Estado 

G4-1, G4-56

N O S S O  A N O  D E  2 0 1 9

democrático de direito, os direitos dos 
cidadãos e a liberdade de expressão 
foram afrontados em uma escalada 
antidemocrática sem precedentes. 
Estamos, afinal, vivendo tempos de 
“dificuldades”. Mas com esperança: 
os movimentos da sociedade civil 
organizada por uma agenda de reno-
vação da representação política, que 
extrapolam o campo dos partidos e da 
política tradicional, estão se estrutu-
rando e ganhando força. Acreditamos 
que, no tempo, teremos uma nova 
geração de cidadãos conscientes de 
seu papel político, comprometidos 

com os princípios democráticos, com 
a coisa-pública e o bem-estar comum. 
A acompanhar.

As expectativas da CAUSE para 
2019 eram boas: ano de reformas 
estruturais e de um novo ciclo de 
crescimento. As reformas não vieram 
no tempo esperado e o mercado 
acusou o golpe. As organizações e 
empresas, por sua vez, postergaram 
investimentos em nosso segmento de 
atuação. Nesse cenário adverso, não 
crescemos como o esperado. Todavia, 
mantivemos uma taxa de recompra 
em linha com anos anteriores, por 

volta de 40% – o que demonstra 
a confiança de nossos clientes na 
qualidade de nossos serviços.

No último ano, para nos ajustarmos 
a um novo ciclo de crescimento, 
revisitamos nosso propósito, nossas 
competências essenciais, nossa 
governança e nossos processos 
—especialmente de prospecção, 
comunicação e conexão causa-pro-
pósito. Em 2019, também contamos 
com a volta da nossa sócia-fundadora 
Mônica Gregori, por dois anos licen-
ciada da CAUSE para envolver-se  
em um projeto que foi reconhecido 
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com um Prêmio Effie. Seu retorno 
reforça ainda mais nossa expertise 
em conectar marcas a causas que 
geram valor e impacto positivo.

Todos esses fatores nos deixam 
confiantes para um 2020 de reto-
mada do crescimento, com um 

grupo de colaboradores ajustados aos 
nossos valores e que nos aproximam 
do nosso propósito inicial: conectar 
as pessoas às demandas do nosso 
tempo e mobilizar indivíduos e orga-
nizações a serem parte da solução 
dos problemas da sociedade.

Nas próximas páginas, traduzimos 
em números e ações a maneira como 
a CAUSE atuou em 2019 para atingir 
esses objetivos. Estamos, sem dúvida, 
prontos para apoiar organizações e 
empresas a buscarem suas causas com 
convicção, coerência e consistência.

F R A N C I N E  L E M O S ,  L E A N D R O  M A C H A D O , 
M O N I C A  G R E G O R I  E  R O D O L F O  G U T T I L L A

N O S S O  A N O  D E  2 0 1 9

G4-1, G4-56
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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.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REPRESENTANTE CARGO

Francine Lemos Sócia
Leandro Machado Sócio-fundador
Monica Gregori Sócia-fundadora
Rodolfo Guttilla Sócio-fundador

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REPRESENTANTE CARGO

Francine Lemos Diretora executiva

REPRESENTAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE
ORGANIZAÇÃO REPRESENTANTE TIPO DE REPRESENTAÇÃO

Agora! Leandro Machado Co-Fundador e Diretor Executivo

Articule Rodolfo Guttilla Membro do Comitê de Planejamento 
Estratégico

Global Teacher Prize Leandro Machado Membro do Júri Internacional
Juntos pela Renovação (#TemMeuVoto) Leandro Machado Presidente
Mulheres do Brasil Francine Lemos Membro
Narrativas Francine Lemos Co-fundadora
Página 22 Rodolfo Guttilla Representante do Conselho Editorial 
Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps) Leandro Machado Membro do Conselho Diretor
Sistema B Rodolfo Guttilla Membro do Conselho Fiscal
World Economic Forum Leandro Machado Membro do Young Global Leaders

E S T R U T U R A
D E  L I D E R A N Ç A

G4-34, G4-38
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RECEITA BRUTA

TIPO DE PROJETO
(em % da receita)(em % do total de projetos)

ÍNDICE DE RECOMPRA  

Engajamento e ComunicaçãoONGs, Institutos e Fundações
Consultoria de CausasEmpresas

Outros
Advocacy & Coalizões

Associações de Classe 12%
8%

16%
32%24%
48%60%

CLIENTES ATENDIDOS

G4-4, G4-8, G4-9 

R$ 3.021.157

R$ 5.397.402
R$ 4.980.333 

-7% da receita bruta 
em relação a 2018

2017 2018 2019

38%38%

I N D I C A D O R E S 
F I N A N C E I R O S
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Em 2019, nosso número de 
projetos decresceu 24% em relação 
a 2018. Todavia, como informado 
anteriormente, nosso índice de 
recompra se manteve em patamares 
elevados, totalizando quase 40%.

No ano passado, voltamos nossa 
atenção para a melhoria de nossos 
serviços. Revisitamos processos, como 
planejamento estratégico, planeja-
mento financeiro e desenvolvimento 
de pessoas. 

Em uma nova frente, inauguramos 
uma área de incubação de movi-

C O M O  C A U S A M O S + O D S

AS CAUSAS QUE APOIAMOS EM 2019 ESTÃO LIGADAS A 10 DOS 17 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

FOME ZERO E AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

IGUALDADE DE GÊNERO 

CONSUMO E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS 

REDUÇÃO
DAS DESIGUALDADES SAÚDE E BEM-ESTAR  

TRABALHO DECENTE E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO

VIDA 
TERRESTRE

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO  
E INFRAESTRUTURA 

PARCERIAS E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

ODS 2   

ODS 5   

ODS 12   

ODS 10   ODS 3   

ODS 8   

ODS 15   

ODS 4   

ODS 9   

ODS 17   

mentos, voltada para formação e 
gestão de coalizões e grupos de inte-
resse, como ativação de causas em 
múltiplos canais e campanhas.

Também continuamos atentos à 
agenda dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. O plano de ação 
da ONU, que contempla 17 objetivos 
e 169 metas, serviu como guia para 
a CAUSE. Assim, convocamos orga-
nizações e empresas a assumir o 
papel de agentes de transformação, 
combinando crescimento financeiro e 
impacto social positivo.

G4-SO1, G4-EC8
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Para acompanhar o crescimento 
do negócio, a CAUSE também 
realizou novas contratações para 
a equipe, mantendo um time de 
competências múltiplas (adminis-
tradores, antropólogos, cientistas 
políticos, designers, gestores 
públicos, jornalistas e relações-

PARTICIPAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS NA 
DIVISÃO DE LUCROS 
DA EMPRESA 

FUNCIONÁRIOS COM  
ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL

SÓCIOS E 
COLABORADORES  
POR GÊNERO

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

2 SÓCIAS 2 SÓCIOS 
8 COLABORADORAS 4 COLABORADORES 

C O L A B O R A D O R E S

G4-LA2, G4-10

$ $ $

-públicas) que acredita no poder 
das causas para transformar a 
sociedade. 

O olhar atento e apurado de cada 
um reflete-se em projetos flexíveis 
e totalmente adaptados às neces-
sidades de clientes em diferentes 
estágios de maturidade.
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  FONTE DE EMISSÃO     EMISSÃO DE CO2  
    (em toneladas)

Transporte terrestre 15,09

Transporte aéreo 7,19

Eletricidade e água 0,69

Materiais de consumo 0,29

Total 0,59

TOTAL 23,26

23,26

99

TONELADAS DE CO2  
EMITIDAS E COMPENSADAS

ÁRVORES NATIVAS  
DA MATA ATLÂNTICA PLANTADAS

Pelo sexto ano seguido, a CAUSE 
compensou suas emissões de 
carbono, reafirmando o compro-
misso da empresa com o meio 
ambiente e a favor da responsabili-
dade socioambiental.  

 IMPACTO

G E S T Ã O  
A M B I E N T A L

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

1% 

MATERIAL DE CONSUMO

65% 

TRANSPORTE TERRESTRE

31% 
TRANSPORTE AÉREO

3% 

ELETRICIDADE E ÁGUA

As ações de mitigação do impacto 
ambiental da CAUSE estão vinculadas 
ao Plano Conservador da Mantiqueira, 
que colabora para a preservação e 
restauração de florestas.
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Em outra frente, também demos 
continuidade à nossa parceria com a 
Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje). Com o seu apoio, 
promovemos um evento para discutir 
um dos maiores desafios das marcas em 
relação a seus clientes: o engajamento. 

A ocasião contou com uma apresen-
tação das principais ideias exibidas no 
Engage for Good, evento internacional 
sobre marketing de causas, e com um 
debate com executivos que usaram a 

mobilização de múltiplos 
atores para potencia-
lizar uma causa e fazer 
a diferença no mercado.

Um dos principais 
papéis da CAUSE é 
entender o espírito 
da época para 
incentivar marcas 
e organizações a 
identificar causas 
com as quais 
possam colaborar a 
partir de seu propósito. 
Em 2019, como forma de 
dar publicidade à nossa visão de 
mundo, realizamos a quarta edição 
da pesquisa A Palavra do Ano – e 
demos um passo adiante, ouvindo um 
número maior de especialistas sem 

G4-M6, G4-M7

E N G A J A M E N T O 

deixar de considerar a 
população. 

Em 2019, também 
demos continuidade 
à nossa parceria 
com ESPM, Insti-

tuto Ayrton Senna 
e Ipsos, que resultou 

em uma pesquisa 
exclusiva divulgada na 

terceira edição do Fórum de 
Marketing Relacionado à Causa. O 
evento contou com a participação de 
ONGs, empresas, institutos e influen-
ciadores digitais, reunindo mais de 200 
participantes e 14 painelistas.
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  SITE  

 � 92,4 mil visualizações
 � 43% de crescimento

  REDES SOCIAIS 

 � 14,6 mil seguidores nas 
redes sociais

 � Um aumento de 29% em 
relação à 2018

   E-MAIL 

 � 22,1 mil e-mails disparados 
com o Radar de Causas

  ESTUDOS E PESQUISAS 

 � Causas para Observar 2019
 � 3º Estudo de Marketing  
Relacionado à Causa

 � Pesquisa Palavra do Ano 2019

NOSSO ALCANCE NAS REDES PREMIAÇÕES

PRÊMIO JATOBÁ 
Em 2019, com o case Tem Meu Voto, 

conquistamos o Prêmio Jatobá em três 
categorias: Case do Ano, Public Affairs 
e Melhor Agência. 

O prêmio reconheceu a contribuição 
do aplicativo para a sociedade em sua 
missão de ajudar os eleitores 
de todo o Brasil a encontrar 
os candidatos ao legislativo 
que melhor os representam. 
Com apenas seis perguntas, 
que iam de processos e 

condenações às principais propostas 
e ao posicionamento sobre economia 
e costumes, o aplicativo mostrava 
um ranking com os candidatos 
mais alinhados à visão de mundo 
de seus usuários. Em menos de 30 

dias de funcionamento, mais de 
4 milhões de pessoas foram 

alcançadas, 250 reportagens 
foram publicadas na 
imprensa e  um terço dos 
candidatos mais populares 

da plataforma foi eleito. 

G4-M6, G4-M7

E N G A J A M E N T O
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PALAVRA DO ANO NA GLOBONEWS  
29.11.2019

A pesquisa Palavra do Ano 2019, 
uma parceria entre a CAUSE e o 
Instituto IDEIA Big Data, foi destaque 
em um dos principais programas da 
GloboNews. Assista. 

GO ALL NA REVISTA SAÚDE  |  02.08.2019

A falta de dados sobre o câncer 
no nosso país e a campanha do Go 

DESTAQUES NA IMPRENSA All pela notificação compulsória da 
doença foram temas da revista Saúde, 
que ressaltou como as tecnologias 
de combate ao câncer desenvolvidas 
nas últimas décadas mudaram o 
paradigma das neoplasias como 
doenças “incuráveis”. Confira.

REVISTA ÉPOCA NEGÓCIOS  |  01.07.2019

Na edição de julho, a revista abordou 
como as empresas com causas estão 
atraindo talentos e consumidores, contri-
buindo para uma sociedade mais justa. 
Nós comentamos sobre os avanços 

desse mercado e a diferença entre opor-
tunismo e propósito genuíno. Leia

CAUSAMOS NA VEJA  |  26.04.2019

Contamos para a revista como os 
millennials estão pressionando as 
empresas a assumir posições mais 
ambiciosas quanto às grandes causas 
do momento. Acesse.

NEGÓCIOS COM PROPÓSITO NA 
CONSUMIDOR MODERNO   |  01.03.2019

Em matéria da revista Consumidor 
Moderno, explicamos como as orga-

nizações estão mais atentas às trans-
formações da sociedade e o que deve 
ser levado em consideração pelas 
empresas na hora de engajar seus 
consumidores e abraçar uma causa.  
Assista.

CAUSE NO MEIO&MENSAGEM  
19.02.2019

Nesta entrevista para o Meio & 
Mensagem, falamos sobre como é 
possível para uma empresa ser perti-
nente no mundo das causas sem ser 
oportunista. Leia.

G4-M6, G4-M7

E N G A J A M E N T O

https://g1.globo.com/globonews/estudio-i/video/dificuldades-e-palavra-do-ano-dos-brasileiros-8127369.ghtml
https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/dados-sobre-casos-de-cancer-no-brasil-devem-ser-aprimorados-com-urgencia/
http://www.cause.net.br/imprensa/clippings/empresas-com-causas-na-epoca-negocios/
http://www.cause.net.br/imprensa/clippings/a-geracao-y-no-poder/
http://www.cause.net.br/imprensa/clippings/negocios-com-proposito/
http://www.cause.net.br/imprensa/clippings/marketing-de-causa-entre-a-oportunidade-e-o-oportunismo/
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G4-M6, G4-M7

C A U S E 
E M  A Ç Ã O

EVENTOS, PRÊMIOS, PALESTRAS E  WORKSHOPS:

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTE

Seminário de lançamento do estudo Moradia e Expansão 
das Metrópoles Brasileiras 22/1/2019 SP Leandro Machado

Global Leadership and Public Policy - Harvard Kennedy 
School 26/3/2019 e 5/4/2019 USA Leandro Machado

Capitalismo Consciente | Conferência Latino- Americana 
2019 20/3/2019 SP Francine Lemos

Evento Audiences First | Socialbakers 20/3/2019 SP Renata Barbosa

Encontro de Líderes B 2/4/2019 SP
Francine Lemos, Monica 
Gregori, Rodolfo Guttilla 
e Leandro Machado

Encontro de Líderes B | Nós 3/4/2019 SP Francine Lemos  
e Rodolfo Guttilla

Por que a Transformação Cultural Vem Antes da 
Transformação Digital | Inovabra 8/5/2019 SP Renata Barbosa
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EVENTOS, PRÊMIOS, PALESTRAS E  WORKSHOPS:

EVENTO DATA LOCAL PARTICIPANTE

Bett Educar | Wks 3: Escolha Transformar a Escola: 
Como Mobilizar a Demanda pela Inovação  
na Educação

15/5/2019 SP Francine Lemos

Engage for Good 29/5/2019 e 31/5/2019 USA Francine Lemos

Festival Path 1/6/2019 e 2/6/2019 SP Renata Barbosa  
e Renata Oliveira

YGL Summit – China 28/6/2019 e 30/6/2019 China Leandro Machado

The World Economic Forum’s Annual Meeting of the New 
Champions 2019 1/7/2019 e 3/7/2019 China Leandro Machado

Peru Sostenible 21/8/2019 Peru Leandro Machado

Seminário Desafios da Democracia no Brasil:  
Inovação, Participação e Representação num Mundo 
Hiperconectado

4/9/2019 SP Leandro Machado

House of Beautiful Business 2/11/2019 e 6/11/2019 Portugal Francine Lemos  
e Renata Barbosa

Planejamento Estratégico do Sistema B 13/12/2019 SP Francine Lemos  
e Rodolfo Guttilla

G4-M6, G4-M7

C A U S E  E M  A Ç Ã O
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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. 05 e 06

G4-4 Marcas, produtos e serviços mais importantes da organização. 08

G4-8 Mercados atendidos (com detalhamento regional por setores e tipos de clientes e destinatários). 08

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. 08

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.

 10

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. 07

G4-38 Composição do órgão superior de governança e de seus comitês. 07

C O N T E Ú D O 
G R I
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IND. CONTEÚDO PG.

G4-56 Missão, visão e valores da organização, como códigos de conduta ou códigos de ética. 05 e 06

G4-EC8 Impacto econômico dos produtos e serviços. 09

G4-EN3 Redução de consumos e emissões: Consumo interno de energia. 11

G4-EN5 Redução de consumos e emissões: Intensidade energética. 11

G4-EN8 Redução de consumos e emissões: Captação total de água de acordo com a fonte. 11

G4-EN15 Emissões diretas de gases do efeito estufa. 11

G4-EN16 Emissões indiretas de gases do efeito estufa ao gerar energia. 11

G4-EN19 Redução das emissões de gases do efeito estufa. 11

G4-EN27 Grau de mitigação do impacto ambiental dos produtos e serviços. 11

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. 10

G4-M6 Métodos de engajamento com a audiência, número de pessoas engajadas. 12 a 16

G4-M7 Ações tomadas para empoderar audiências e desenvolver habilidades, resultados obtidos  
com essas ações. 12 a 16

G4-SO1 Porcentagem de operações com envolvimento da comunidade local implementados, avaliações de impacto e 
programas de desenvolvimento 09

C O N T E Ú D O  G R I
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