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O QUÊ?

O que muda na comunidade local 
com a operação de uma empresa?

• Obter um retrato dos contributos 
associados à existência de um negócio / 
projeto para a sociedade numa lógica 
local, em termos económicos, sociais e 
ambientais

• Identificar, quantificar e valorizar o 
contributo de uma empresa para a 
sociedade, de forma a potenciar a sua 
comunicação

objetivo

YOUR SOCIAL MARK STARTS LOCALLY.

Remete para a presença e 
contributo de determinada 

empresa/negócio na 
comunidade envolvente. 
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PORQUÊ?

• Medir o CONTRIBUTO DA EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO: identificar os 
contributos económicos, sociais e ambientais que se destacam e beneficiam 
uma comunidade, uma região, o país, dando às políticas uma dimensão real

• COMPARAR O DESEMPENHO da minha empresa com outras empresas locais ou 
com os pares /concorrentes: identificar onde se pode maximizar ainda mais 
impactos positivos e melhorar o desempenho

• Ter as bases para contar UMA NOVA HISTÓRIA: importante para a gestão da 
relação com as partes interessadas da empresa

motivações
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COMO?

metodologia

RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO
QUANTITATIVA

3 fontes

EMPRESA

Colaboradores, Cadeia de valor, 
Ambiente, Responsabilidade 
social

RECOLHA DE INFORMAÇÃO
QUALITATIVA

Consulta a stakeholders

2

PÚBLICA - Região

Estatísticas locais | População, 
Emprego, Empresas 

INFORMA D&B – Empresas

Dados Setoriais | Emprego, 
Operações, Impacto economia, 
Distinções 

ANÁLISE E 
TRATAMENTO 

DA 
INFORMAÇÃO

SAIR DA CASCA E 
INFORMA D&B

3

DEFINIÇÃO 
DOS 

CONTRIBUTOS
MAIS 

RELEVANTES E 
RECOMENDAÇÕES

4

PONTO DE 
PARTIDA

1

DURAÇÃO: 3 MESES

STAKEHOLDERS 
PRIORITÁRIOS

INDICADORES A 
MONITORIZAR 

PLANO DE AÇÃO E 
COM E 
ENVOLVIMENTO

RECOMENDAÇÕES
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QUE RESULTADOS?

outputs

• Relatório da consulta qualitativa
• Relatório de contributos
• Recomendações

• Agregado da recolha de indicadores feita junto da 
empresa e de fontes públicas

• Relatório de indicadores da empresa – comparação 
com o universo empresarial definido

• Base de dados com os indicadores recolhidos do 
universo empresarial

TEMAS OBJETO DE 
ANÁLISE:

Emprego
Produtos e Serviços

Economia local
Cadeia de fornecedores

Comunidade
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COMO INTEGRAR?

na realidade das empresas

Nova perspetiva sobre o seu 
desempenho e o impacto local da 

atividade

Novos conteúdos e abordagens para 
partilhar com as partes interessadas

EMPRESA TEM RELATO DE 
SUSTENTABILIDADE JÁ MADURO

Abordagem focada na região/local torna 
relevante os conteúdos a partilhar e 

permite uma maior identificação pelos 
stakeholders locais

EMPRESA NÃO TEM INFORMAÇÃO 
SISTEMATIZADA A NÍVEL LOCAL

Proximidade dos stakeholders locais e 
levantamento de informação ajuda a 
mostrar o contributo continuado na 

região

EMPRESA QUER IMPLEMENTAR UM PROJETO 
INOVADOR LOCAL

Balanço da atividade, que relaciona o 
desempenho direto com o impacto 

indireto da presença numa determinada 
região

EMPRESA QUER MOSTRAR O SEU 
CONTRIBUTO LOCAL, APESAR DE SER UMA 

MARCA GLOBAL



Quem somos

Sair da Casca

Informa D&B
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QUEM SOMOS?

parceria

Sair da 
Casca

Coordenador

Conduz o trabalho da definição do 
ponto de partida à entrega dos 

outputs finais

Constrói sobre os indicadores 
qualitativos e quantitativos

Apresenta o SMARK da empresa – a 
sua marca na sociedade – e 

recomenda para uma atuação futura

Parceiro

Desenvolve o módulo de análise de 
informação e de dados quantitativos 

referentes à empresa e ao tecido 
empresarial

Faz recomendações para uma 
otimização da utilização dos indicadores 
disponíveis, face ao desafio apresentado 

pela empresa

Informa 
D&B



SAIR DA CASCA

1ª empresa em Portugal de consultoria em 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO SOCIAL

CO-CRIAÇÃO

COOPERAÇÃO

PARCERIAS

ENVOLVIMENTO DAS 
PARTES INTERESSADAS

INVESTIGAÇÃO



SAIR DA CASCA

20 anos de experiência

Militante do desenvolvimento sustentável, a empresa quer incentivar e acompanhar os 
processos de transformação das empresas e das suas relações com a Sociedade.

Estimular a mudança e acelerar a transformação, através de ações focadas em 
resultados e impactos.

Dinamizar a cooperação entre as empresas e a sociedade, como reforço da 
confiança entre as diferentes partes interessadas.

Criar competências, educar e mobilizar para a sustentabilidade.

MISSÃO



PARCERIAS

Nacionais

Internacionais



CLIENTES 2012-2015



INFORMA D&B

www.informadb.pt

V2



A Informa D&B é a empresa que, em Portugal e Espanha, lidera a oferta de informação e 
conhecimento sobre o tecido empresarial, ajudando a fundamentar as decisões de negócio 
dos seus clientes, há mais de 100 anos. Faz parte da maior rede de informação empresarial do 
mundo, a D&B Worldwide Network, com acesso a informação sobre mais de 243 milhões de 
agentes económicos em 221 paises.

A base de dados empresariais da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal servindo mais de 
450 mil utilizadores através das duas marcas INFORMA e eInforma. 95 % das entidades 
bancárias, 45 % das grandes empresas e 21 % das PME portuguesas são clientes ativos da 
Informa D&B, que consultam anualmente mais de três milhões de relatórios sobre empresas.

A A INFORMA D&B



DADOS OU BIG DATA?

BIG DATA
informação empresarial Informa D&B

milhões de 
entidades

mil ativas

milhão de 
gestores

conteúdos sobre as 
empresas

mil ligações 
societárias

1,5

682

1

Mais de 

Mais de 

2400

65

3Com cerca de 
mil alterações 
diárias



QUEM SOMOS
CONHECIMENTO ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA 

EMPRESA EMPRESAATIVIDADE

Desde 1906 em Portugal, 
integramos a maior rede 
mundial de informação 
empresarial a “D&B 
Worldwide Network”.

Líder no mercado de 
informação para negócios.

Cobertura total do 
universo empresarial 
português.

14 mil clientes empresariais ativos e mais de 450 mil 

utilizadores em Portugal.

Escritórios em Lisboa e Porto com 120 colaboradores

Volume de negócios: 13,3 milhões de euros em 2014



A nossa 
experiência

Casos mais relevantes 
para este trabalho
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A NOSSA EXPERIÊNCIA

casos mais relevantes para este trabalho

O CONTRIBUTO 
LOCAL DE DOIS 
RESTAURANTES 
MCDONALD’S

O CONTRIBUTO DA 
TERRA NOSTRA NOS 

AÇORES

Restaurante McD
Santarém

Restaurante McD
Barcelos

OBJETO DE 
ANÁLISE

Fábricas Terra 
Nostra Açores

O impacto da 
marca McD e do 

gestor na criação e 
desenvolvimento 
locais do negócio

DESAFIO

O impacto da 
atividade da marca 

Terra Nostra na 
região dos Açores, 
antes e depois do 
Programa Leite de 

Vacas Felizes

Dinamização da 
economia local

Criação de 
emprego inclusivo

Criação de um 
ponto de encontro

SMARK
(ASPETOS MAIS 
DISTINTIVOS)

Empregador de 
referência

Promoção dos 
Açores

Contributo para a 
economia local 




