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Nesta quinta edição do nosso Rela-
tório Anual, trazemos os principais 
números e destaques da atuação da 
CAUSE no ano de 2020, considerando 
os resultados para questões ambien-
tais, sociais e de governança ( ESG na 
sigla em inglês) e guiando-nos pelas 
diretrizes do Global Reporting Initiative 
(GRI), que estabelece indicadores para 
relatórios empresariais no mundo todo.

Apesar de não sermos obrigados a 
comunicar nossos resultados, julgamos 

G4-15, G4-32

que deveríamos dar o exemplo. É por 
isso que você recebe agora este docu-
mento, que busca compartilhar com 
todos os nossos públicos de interesse 
nossas conquistas e percalços, em 
um ano que entrará para a história da 
humanidade – e, particularmente, do 
Brasil – como um dos mais desafia-
dores do século.

Boa leitura!

A P R E S E N T A Ç Ã O
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Em 2020, o mundo começou a 
enfrentar uma pandemia global 
que causou a morte de milhões de 
pessoas em todos os continentes. No 
Brasil, o impacto foi agravado pela 
má gestão do atual governo federal, 
que, desde o início, negou a crise e 
não convocou nem articulou estados e 
municípios para discutir uma solução 
de alcance nacional, que atacasse 
ao mesmo tempo as questões sani-
tárias e econômicas.  Ao contrário, 

G4-1, G4-56

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

a atual administração fez da crise 
uma plataforma política desastrosa, 
com consequências que vão além da 
economia e atingem também a própria 
democracia. Como não poderia deixar 
de ser, os mais pobres ficaram mais 
pobres, e os miseráveis, mais miserá-
veis, o que aumenta ainda mais nossos 
abismos sociais.

Tendo em vista esse cenário de 
grandes desafios, organizações da 
sociedade civil, governos locais, 

empresas e lideranças comunitárias 
se uniram de maneira inédita para 
fazer frente a algumas demandas 
emergentes no período. Essa união 
em torno de causas nos mostra que é 
possível operar modelos verdadeira-
mente multistakeholders, como sempre 
buscamos na CAUSE. Ainda assim, o 
resumo do ano para a sociedade brasi-
leira foi trágico: “luto” foi escolhida a 
palavra que mais representou o espírito 
da época em 2020, segundo a pesquisa 

da Palavra do Ano, realizada desde 
2016 pela CAUSE, em parceria com o 
Idea Big Data.

Se a realidade foi turbulenta, nosso 
negócio também foi afetado. Assim, 
tivemos uma redução de 1,5% no fatu-
ramento, em ao ano anterior. Para 
atravessar o período sem corte de 
posições, recebemos investimentos 
do Covida20, por meio de uma 
parceria do Sistema B, para o qual 
fomos recertificados, e da Tre Inves-
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timentos. Com esse aporte no último 
trimestre de 2020, pudemos não só 
concentrar energia em nossos atuais 
clientes, o que aumentou nosso 
índice de recompra de 38% para 40% 
em um ano, mas também iniciamos 

um plano que inclui novos serviços, 
uma comunicação mais voltada para 
o negócio e a expansão de nossa 
proposta de valor a partir de 2021.

Estamos cada vez mais certos de 
que as causas têm o poder de mobi-

lizar as pessoas para mudar o mundo. 
Portanto,  continuaremos apostando 
e atuando para convocar  ONGs, 
empresas e organizações a agir. 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 2 0

G4-1, G4-56
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O Conselho e a Diretoria Executiva da 
CAUSE são responsáveis pela estra-
tégia de longo prazo e pela gestão 
eficaz dos negócios. Para expandir 
a conexão com outras organiza-
ções e desenvolver novas maneiras 
de aumentar o impacto positivo da 
empresa, nossos sócios e diretores 
participam de entidades de classe e 
organizações da sociedade civil. 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
REPRESENTANTE CARGO

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

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REPRESENTANTE CARGO

Monica Gregori 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
TemMeuVoto.org Leandro Machado Vice-presidente
Mulheres do Brasil Francine Lemos Membro
The House of Beautiful Business Francine Lemos Host Brasil 
36x36 Francine Lemos Membro
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 efetivo
Sistema B Francine Lemos Diretora executiva
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 (EM REAIS)
(em % da receita) (em % da receita)

ÍNDICE DE RECOMPRA

Empresas Advocacy & Engajamento

ONGs, Institutos e Fundações Marcas & Propósito

Associações de Classe Incubação de Movimentos

Outros

48% 49%

39% 45%

12% 6%
1%

PERFIL DE CLIENTES PERFIL DE PROJETOS

G4-4, G4-8, G4-9 

R$ 4.980.334,00 R$ 4.901.501,86

-1,5% da receita bruta 
em relação a 2019

+2%  em relação a 2019

A cada dez clientes que 
contratam a CAUSE, quatro 
voltam a fazer negócio.  

2019 2020

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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Apesar dos desafios do último ano, 
como a instabilidade de mercado em 
decorrência da crise sanitária, nosso 
índice de recompra manteve-se em 
patamares elevados  em 2020. Concen-
tramos nossa atenção na melhoria dos 
serviços oferecidos, com investimento 
em planejamentos diários.

Firmamos parcerias com empresas 
que se mostraram resilientes frente 
aos desafios atuais. Esse movimento, 
inclusive, foi registrado pelo relatório 
"Causas para Observar", publicado 
anualmente pela CAUSE e que, no ano 

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

AS CAUSAS QUE APOIAMOS ESTÃO LIGADAS A 11 DOS 17 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

FOME ZERO E AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

ODS 2   

SAÚDE E BEM-ESTAR  
ODS 3   

IGUALDADE DE GÊNERO ODS 5   

TRABALHO DECENTE E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO

ODS 8   

ÁGUA LIMPA E 
SANEAMENTO BÁSICO

ODS 6   

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO  
E INFRAESTRUTURA 

ODS 9   

CONSUMO E PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEIS 

ODS 12   

AÇÃO CONTRA MUDANÇA 
GLOBAL NO CLIMA

ODS 13   

PARCERIAS E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

ODS 17   

REDUÇÃO
DAS DESIGUALDADES 

ODS 10   

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ODS 4   

passado, considerou urgências sociais 
escancaradas pela pandemia. 

O plano de ação da ONU, que contém 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e 169 metas, foi nova-
mente fundamental para guiar-nos 
no apoio às causas. A partir desses 
norteadores, estimulamos empresas e 
organizações a se apropriarem de seu 
papel de agentes de transformação, 
aliando impacto social positivo a cres-
cimento financeiro. 

G4-SO1, G4-EC8
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Apesar dos impactos negativos 
na economia mundial com o avanço 
da Covid-19, a CAUSE conseguiu se 
adaptar à nova realidade  e manteve 
sua equipe, sem que fosse necessário 
fazer cortes de posições. No fim de 
2020, inclusive, houve novas contra-
tações de colaboradores, com o obje-
tivo de montar um time diversificado, 
com repertórios profissionais e de vida 
sensíveis à promoção de mudanças 
sociais. É um conjunto de especialistas 

PARTICIPAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS NA 
DIVISÃO DE LUCROS 
DA EMPRESA

FUNCIONÁRIOS COM  
ATUAÇÃO EM 
ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL

SÓCIOS E 
COLABORADORES  
POR GÊNERO

VALE-REFEIÇÃO E 
EQUIPAMENTOS PARA 
TRABALHO EM HOME 
OFFICE OFERECIDOS PARA 
TODOS OS FUNCIONÁRIOS

2 SÓCIAS 2 SÓCIOS 
7 COLABORADORAS 3 COLABORADORES 

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

G4-LA2, G4-10

$ $ $

formado por antropólogos, cientistas 
políticos, gestores públicos, jorna-
listas, designers, relações públicas e 
administradores. Propomos um olhar 
integrado a partir dessas competên-
cias para promover as causas nas 
quais acreditamos.

A visão holística de cada membro da 
equipe CAUSE reverbera em projetos e 
estratégias que atendem às demandas 
de cada cliente em diferentes etapas 
de maturidade. 



10

5.24 22

TONELADAS DE CO2  
EMITIDAS E COMPENSADAS

ÁRVORES NATIVAS  
DA MATA ATLÂNTICA PLANTADAS

Há sete anos, a CAUSE tem uma prática 
efetiva de responsabilidade ambiental. 
Com a chegada da pandemia e a necessi-
dade do isolamento social, tivemos como 
decorrência uma redução de emissão de 
carbono em mais de 77%. A prática de 

 IMPACTO EMISSÃO DE CO2  POR FONTE

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

17% 

TRANSPORTE DOS 
FUNCIONÁRIOS

6% 

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

52% 

TÁXI - UBER

25% 
TRANSPORTE 
AÉREO

alívio do impacto ambiental da CAUSE, 
em parceria com a organização Inicia-
tiva Verde, é vinculada ao Plano Conser-
vador da Mantiqueira, que colabora 
para a preservação e a restauração das 
florestas do bioma da Mata Atlântica.
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Um dos principais papéis da CAUSE 
é entender o espírito da época para 
incentivar marcas e organizações a 
identificarem demandas sociais com 
as quais possam colaborar. Contudo, 
as perdas significativas que tivemos 
em 2020 impactaram a sociedade 
brasileira – tanto que o termo “luto” 
foi destacado na quinta edição da 
pesquisa Palavra do Ano, realizada 
pela CAUSE em parceria com o Insti-
tuto Idea Big Data. A expressão, 
infelizmente, é corroborada pelos 
números de mortes decorrentes 
da pandemia da Covid-19 e aponta 
para a urgência de uma ação coor-

G4-M6, G4-M7

E N G A J A M E N T O 

denada, entre poder público e organi-
zações, para que cenários como esse 
não continuem assombrando o país de 
forma tão avassaladora.

No mesmo período, tivemos que 
lidar com uma redução importante 
de eventos presenciais, respeitando 
os protocolos para conter a dissemi-
nação da doença. Nesse sentido, os 
eventos digitais foram cruciais para 
ativar outras formas de comunicação 
entre a CAUSE e seus stakeholders. 

Participamos do RedibraTalks, 
através de uma live no Instagram, a fim 
de discutir a importância do propósito 
das marcas. Também integramos a 

grade da Campus Party Digital Brasil, 
que foi realizada pela primeira vez 
de forma on-line. Para potencializar 
nossas parcerias, estivemos, ainda, 
no webinar “O Papel da Liderança na 
Responsabilidade Social Empresa-
rial”, do Instituto GESC, debatendo o 
compromisso das empresas com o 
impacto positivo.

A tradicional parceria da CAUSE com 
a ESPM, o Instituto Ayrton Senna e a 
Ipsos se manteve na quarta edição 
do Fórum de Marketing Relacionado 
à Causa, que se reinventou em um 
formato 100% on-line. Foram dois 
dias de evento e mais de 10 pales-

trantes. Mantivemos nosso vínculo com 
a Associação Brasileira de Comuni-
cação Empresarial, realizando o Evento 
Aberje, com conversas – também no 
ambiente digital – sobre o novo ativismo 
empresarial e o crescente engajamento 
em causas. Além disso, participamos 
do Festival Alma, cuja proposta foi 
debruçar-se sobre as transformações 
vividas no tempo presente. 
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  REDES SOCIAIS 

 � 15,5 mil seguidores nas 
redes sociais

 � Um aumento de 13% em 
relação à 2019

  ESTUDOS E PESQUISAS 

 � Causas para Observar 2020
 � 4º Estudo de Marketing 
Relacionado à Causa (2020)

 � Pesquisa Palavra do Ano 2020

ENGAJAMENTO / DADOS NAS REDES PROJETOS PRO BONO

Ao longo de 2020, a CAUSE participou de 
forma inteiramente gratuita em sete projetos 
de diferentes organizações. Ao todo, foram 224 
horas pro bono:

 � Campanha Ao Vivo Pela Vida 
 � Campanha #cadeoministro
 � Coalizão pela Vida
 � CUFA (Central Única de Favelas)
 � Manifesto COVIDA-20
 � Matriztica
 � RAC (Rede de Advocacy Colaborativo)
 � Okena
 � RAC (Rede de Advocacy Colaborativo)

G4-M6, G4-M7

E N G A J A M E N T O
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PALAVRA DO ANO NA EXAME  
19.12.2020

A pesquisa Palavra do Ano 2020, uma 
parceria entre a CAUSE e o Instituto 
IDEIA Big Data, foi destaque em uma 
matéria da EXAME. Confira. 

PALAVRA DO ANO NA FOLHA  
19.12.2020

A coluna Empreendedor Social, da 
Folha de S. Paulo, destacou um artigo 
autoral do cofundador da CAUSE 
Leandro Machado, sobre o termo 
“luto”, escolhido por especialistas e 
voto popular. Veja aqui.

DESTAQUES NA IMPRENSA

PALAVRA DO ANO NO MEIO&MENSAGEM  
18.12.2020

Em sua quinta edição, A Palavra do 
Ano também apareceu em matéria do 
site Meio&Mensagem, que explica um 
pouco sobre o desenvolvimento e a con-
clusão  do estudo. Acesse.

CAUSE NO PODCAST NEGNEWS DA 
ÉPOCA NEGÓCIOS  
09.10.2020

Rodolfo Guttilla, cofundador da 
CAUSE, foi convidado para comentar 
o impacto da pandemia no marketing 
de causas e argumentou que ações 
de responsabilidade social ganharam 
mais força do que nunca durante o 
momento de crise. Escute aqui.

FMRC NA EXAME  
15.09.2020

O artigo explicou os impactos da 
responsabilidade social no mundo 
corporativo, bem como os retornos 
econômicos, políticos, ambientais e 
sociais para as organizações. Também 
divulgou o Fórum de Marketing 
Relacionado à Causa, que teve a 
responsabilidade social como tema em 
sua quarta edição. Leia.

PROPMARK  
15.09.2020

A matéria trouxe uma reflexão sobre 
a situação das marcas no cenário 
pandêmico e ainda divulgou o evento 
Fórum de Marketing Relacionado à 

Causa, que aconteceu 100% on-line em 
2020. Acesse.

MEIO&MENSAGEM 
09.04.2020

Em matéria do Meio&Mensagem, a 
cofundadora da CAUSE Monica Gregori 
avaliou que, com o despontar caótico da 
pandemia, o posicionamento social das 
marcas poderia ser um divisor de águas 
para as empresas que buscassem se 
fortalecer em meio à crise. Confira.

G4-M6, G4-M7

E N G A J A M E N T O

https://exame.com/brasil/para-brasileiros-palavra-que-define-2020-e-luto/
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/brasil-qual-palavra-melhor-define-2020.shtml
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/12/18/luto-e-a-palavra-do-ano-de-2020-no-brasil.html?fbclid=IwAR16jcuMy4ir9FGTw3p7G--ETSNWrgMxwPBLhJOnYqTplNJXXTWr-WWr1iI
https://epocanegocios.globo.com/Podcast/Negnews/noticia/2020/10/coronavirus-o-impacto-da-pandemia-no-marketing-de-causa.html
https://exame.com/esg/da-boca-para-fora-empresas-mais-falam-do-que-fazem-por-causas-sociais/
https://propmark.com.br/opiniao/as-marcas-em-tempos-de-pandemia/
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/04/09/responsabilidade-social-pandemia-exige-coerencia-das-marcas.html
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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 e 05

G4-4 Marcas, produtos e serviços mais importantes da organização. 07

G4-8 Mercados atendidos (com detalhamento regional por setores e tipos de clientes e destinatários). 07

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.

 09

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. 04 e 05

G4-EC8 Impacto econômico dos produtos e serviços. 08

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. 09

G4-M6 Métodos de engajamento com a audiência, número de pessoas engajadas. 11 a 13

G4-M7 Ações tomadas para empoderar audiências e desenvolver habilidades, resultados obtidos  
com essas ações. 11 a 13

G4-SO1 Porcentagem de operações com envolvimento da comunidade local implementados, avaliações de impacto e 
programas de desenvolvimento 08

C O N T E Ú D O  G R I
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