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Como elaborar uma 

efetiva matriz de materialidade?

ESTRATÉGICA



1. Compreenda e 
dissemine o conceito, 
interna e 
externamente 

• O que é? 

• Para que serve?

• Por que é importante?



2. Estude o contexto de sustentabilidade da organização

Interno

- Impactos e externalidades das operações:
O que causamos –positivo e negativo; direta ou indiretamente – para a sociedade e o 
meio ambiente?

- Planejamento estratégico, matriz de risco, visão de longo prazo: 
Quais aspectos ESG estão presentes, contemplados ou vislumbrados? Como se
conectam à gestão de riscos?

- Políticas, práticas e projetos (estratégicos) em curso: 
Quais as prioridades de nossa agenda corporativa? Em que medida abrangem 
aspectos ESG?

- Visão da Alta Gestão:
O que desafia nossa empresa a chegar no futuro de forma competitiva? Como 
pretendemos superar esses desafios? Em que tempo?



2. Estude o contexto de sustentabilidade da organização

Externo

- Análise setorial (bench):
Qual a agenda prioritária (declarada) de nossos principais players? A que  impactos e 
estratégia esses temas se conectam? Por que o setor está olhando para isso? 

- Cenário regulatório: 
De que forma a legislação vigente (ou em tramitação) afeta nossas operações e 
objetivos? A que condicionantes estamos sujeitos? Quais os riscos envolvidos?

- Frameworks globais: 
O que vem sendo recomendado, como boa prática e monitoramento, em relação aos 
temas que se mostram potencialmente materiais? (ex: água> regiões de estresse hídrico)



3. Dialogue com stakeholders

- Que temas os principais públicos com 
os quais nos relacionamos destacam? 
Análise de interações a partir de
diferentes plataformas de interação: 
pesquisa de clima; Canal Confidencial; 
SAC; ouvidoria, audiências públicas, 
diálogos com comunidades locais etc. 

- Qual a relevância dos temas pré-
elencados para esses públicos? Consulta 
direta, via pesquisa on-line, de caráter 
amostral. ATENÇÃO A VIÉS; INTERESSES DIFUSOS.



4. Faça as combinações e filtros 

- O que é mais relevante para nossa organização
agora e no longo prazo? 

- O que é mais relevante para nossos  
stakeholders? 
Definições: olhe para grupos estratégicos (ex: 
colaboradores, órgãos de controle, investidores...)

Para quais desses tópicos
temos gestão efetiva?

Quais os riscos envolvidos?



5. Priorize tópicos relevantes 

- Volte ao planejamento estratégico e à matriz de riscos: quais 
desses tópicos estão refletidos? 

- Discuta internamente a aderência dos temas elencados à 
estratégia, bem como aos compromissos públicos assumidos. 

(impacto X esforço; relevância X urgência)

- Agrupe temas afins, comunique de forma clara. 

- Avalie conexão dos temas com metas da Agenda 2030.

ATENÇÃO: Não inserir na materialidade não significa negligenciar 
– o tema “excluído” segue no radar e sua inserção na estratégia 

dependerá da evolução da jornada.



6. Transforme materialidade em agenda efetiva

- Valide junto aos órgãos de governança; 

- Apresente às lideranças; retome sempre que houver 
oportunidade (ex: discussões de orçamento);

- Conecte aos projetos em curso;

- Estabeleça governança e direcionadores estratégicos 
(responsabilidades, políticas e diretrizes claras sobre os temas);

- Defina indicadores de monitoramento;

- Elabore planos de ação. 

- Comunique!



Temos exemplos?



















Vamos conversar? 




