
CENSO GIFE 2016:

Alinhamento entre
investimento social
e o negócio

SAIBA MAIS

Os dados do censo GIFE 2016 acompanham uma tendência 
de crescente aproximação, diálogo e influência mútua 
entre as estratégias de negócio das empresas e os 96 in-
vestidores sociais privados que tem relação com mantene-
dores empresariais.

Os investidores sociais, incluindo aqui as áreas de investimento social priva-

do (ISP) das empresas, os institutos e fundações empresariais e os institutos 

e fundações familiares que tenham ligação com as empresas da família mante-

nedora, percebem que influenciam e são influenciados pelos negócios das 

empresas.

Investidores sociais sempre levam em conta as atividade da empresa para:

São influenciados pela empresa

Influenciam a empresa
Em relação às estratégias das empresas, os investidores sociais se envolvem

Como esperado, em relação aos tipos de investidores sociais, os institu-

tos e fundações familiares tanto se envolvem menos com as estraté-

gias de negócio das empresas das famílias mantenedoras, quanto são 

menos influenciados pelas atividades das empresas em comparação 

com os institutos e fundações empresariais e com as áreas que coorde-

nam o ISP dentro das próprias empresas.

Influência mútua

Em ações de 
comunicação 
para agregar 
valor à marca

No acompanha-
mento e supervi-
são do desempe-
nho socioambiental 
das áreas de negó-
cio da empresa 

Em ações rela-
cionadas a negó-
cios de impacto 
em articulação 
com a empresa 

No mapeamento de 
problemas e soluções 
socioambientais para o 
desenvolvimento de 
negócios, incluindo 
controle e mitigação de 
externalidades 

Na incorporação de 
práticas de susten-
tabilidade na empre-
sa, incluindo a sen-
sibilização de lide-
ranças e equipes

Na implementação 
de projetos / progra-
mas voltados aos 
colaboradores da(s) 
empresa(s), incluin-
do voluntariado

Definição dos 
locais (bairros 
/ municípios) 
de atuação 

das iniciativas 

54%

Definição
dos projetos / 

programas buscan-
do assegurar, ao 
mesmo tempo, 

impactos positivos 
para a sociedade e 

para o negócio

51%

Definição dos 
conteúdos 
temáticos 

trabalhados

41%

Definição do 
público-alvo 
beneficiado 

pelas
iniciativas 

40%

56% 50% 42%

81% 76%

Definição das 
parcerias do 

associado
com o poder

público

31%

Desenho / 
implementação 
das iniciativas, 

utilizando a 
expertise de 

negócio da(s) 
empresa(s).

32%

Definição das 
metas e crité-

rios para avalia-
ção dos proje-

tos / programas 
do associado

29%

Implementa-
ção de iniciati-
vas relaciona-
das a fornece-

dores / à 
cadeia de valor 
do associado

27%

Definição das 
parcerias do 

associado com 
outras organi-

zações e asso-
ciações

24%

82%

mais:

menos:

Entre institutos
e fundações
familiares é
diferente
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https://gife.org.br/censo-gife/

