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Principais mensagens

1. O contexto onde os negócios acontecem mudou, e com ele os riscos, as

oportunidades e as expectativas sobre a liderança também mudaram.

2. Na próxima década, o sucesso dos negócios depende do entendimento

que a liderança tem da relação entre aspectos sociais, ambientais e

éticos e o negócio.

3. Todas as áreas da empresa serão impactadas. Especialmente a área

financeira e de planejamento.



ESG: Definição e importância 



A forma de gestão dos aspectos ESG se tornou uma forma de avaliar a qualidade da liderança 

do negócio, sua capacidade de adaptação ao novo contexto com suas mudanças constantes.

Gestão ESG é…
Gestão dos aspectos Ambientais, Sociais e de Governança em torno dos negócios.

Aspectos que vem de fora do 

negócio e influenciam sua 

performance/sucesso no longo e 

curto prazo 

Ex: 

-mudanças no regime de chuvas 

afetam a produção de energia 

hidroelétrica

-campanhas contra o racismo

Impactos ESG causado pelas 

atividades do negócio

Ex: 

-contaminação

-os critérios de promoção na 

empresa reforçam discriminação 

e reduzem atração de talentos e 

produtividade



GOVERNANÇA

Aspectos ASG (ESG) do negócio:
1 2

Não é filantropia!

Exemplos:

Quanto a empresa ajuda a 

regenerar capital natural 

através de suas cotidianas?

Quanto a empresa ajuda a 

reduzir a produção de resíduos 

e emissões de gases de 

efeitos estufa? 

Exemplos:

Como a empresa divulga 

informações sobre quem e 

como toma decisões?

Quais são seus princípios guia? 

Quão coerente é a empresa em 

relação ao que ela faz e fala?

Exemplos:

Quanto a empresa ajuda a 

reduzir a pobreza através de 

suas atividades cotidianas?

Quanto a empresa ajuda a 

incluir pessoas historicamente 

excluídas dos cargos de 

liderança? 

SOCIAL AMBIENTAL



O mercado esta 

disposto a pagar 

mais pelas ações 

das empresas com 

gestão ESG.

Isso não é um fato 

novo!

Publicado em 2013:

ESG & Market Performance

Stocks os sustainable companies tend to significantly outperform their less sustainable counterparts

Evolution of $1 invested in the stock market in value-weighted portfolios

High 

Sustainability

Low

Sustainability

The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance



Os fundos com 

critério de seleção 

relacionados aos 

aspectos ESG tem 

melhor performance 

que a seleção S&P 

500 nos EUA.

https://www.morningstar.com/articles/973590/us-esg-funds-outperformed-conventional-funds-in-2019

ESG  X S&P 500

2019

https://www.morningstar.com/articles/973590/us-esg-funds-outperformed-conventional-funds-in-2019


https://www.responsability.com/en/

esg-basis-sustainable-investmentMesmo durante a crise da COVID 19



A tendência 

também foi 

medida na 

Bovespa/ISE 

(Brasil)

https://einvestidor.estadao

.com.br/mercado/questoe

s-esg-e-investimentos/

https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/questoes-esg-e-investimentos/


• Redução de custos 

• Melhor relacionamento com reguladores

• Acesso a novos clientes e novos mercados

• Acesso a capital 

• Aumento na produtividade

• Aumento de índice de inovações 

• Reputação/Credibilidade: tem a confiança dos stakeholders

• Atração de talentos

• Melhor adaptação do negocio aos desafios impostos pelo contexto

• Maior capacidade de adaptação `a crises

• Etc.

Benefícios para empresas que tenha 

forte gestão ESG



Origens



“A Comissão concentrou sua atenção nas áreas de 

população, segurança alimentar, perda de espécies e 

recursos genéticos, energia, indústria e assentamentos 

humanos - percebendo que todos eles estão conectados 

e não podem ser tratados isoladamente uns dos outros”.

“...desenvolvimento que atenda às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades".

Além disso, as principais contribuições do Nosso Futuro 

Comum para o conceito de desenvolvimento sustentável 

incluem o reconhecimento de que as muitas crises que o 

planeta enfrenta são crises interligadas que são 

elementos de uma única crise do todo e da necessidade 

vital de participação ativa, de todos os setores da 

sociedade em consultas e decisões relativas ao 

desenvolvimento sustentável.



Agenda da Sustentabilidade → Gestão ESG

2004

1987

1948

1972

1998

Modelo de 

Desenvolvimento 

Sustentável

Tripple Bottom Line | Gestão fatores ESG

https://www.arbexandcompany.com/wp-content/uploads/2019/03/HRD_Roosevelt_1948.jpg


ONU – ODS e o Pacto Global



ESG no contexto atual



https://www.clickenergy.com.au/news-blog/12-countries-leading
the-way-in-renewable-energy/

https://www.ft.com/content/82a1947c-02c9-11e9-bf0f-53b8511afd73

https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_divestment#/media/File:Divestment_growth_en.svg

https://gofossilfree.org/divestment/commitments/

https://www.ft.com/content/82a1947c-02c9-11e9-bf0f-53b8511afd73
https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_divestment#/media/File:Divestment_growth_en.svg
https://gofossilfree.org/divestment/commitments/




Expectativas e responsabilidades mudaram
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_divestment#/media/File:Divestment_growth_en.svg

https://gofossilfree.org/divestment/commitments/

Expectativas e responsabilidades mudaram

https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_divestment#/media/File:Divestment_growth_en.svg
https://gofossilfree.org/divestment/commitments/


https://www.blackrock.com/corporate/literature/publicatio

n/our-2021-stewardship-expectations.pdf

“As principais mudanças para 2021 são: 

• Avaliação do conselho 

• A transição para uma economia de baixo carbono 

• Entendimento dos interesses dos stakeholders

• Diversidade, equidade, inclusão 

• Posicionamento político alinhado com estes 

princípios…”

Expectativas e responsabilidades mudaram
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https://www.forbes.com/sites/forbesinsig

hts/2020/01/15/diversity-confirmed-to-

boost-innovation-and-financial-

results/#19de23f4c4a6

“Pesquisa da Credit

Suisse confirma que 

empresa com uma ou 

mais mulheres nos 

conselhos tem melhor 

RoI e níveis de inovação 

do que empresas com 

conselhos composto 

somente por homens . 

https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2020/01/15/diversity-confirmed-to-boost-innovation-and-financial-results/#19de23f4c4a6


Aprovada multa para empresa que pagar salário menor em função do gênero — Rádio Senado

Expectativas e responsabilidades mudaram

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/03/30/senado-aprova-aplicacao-de-multa-para-quem-pagar-salarios-diferentes-para-homens-e-mulheres-na-mesma-funcao
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https://hbr.org/2017/11/its-never-been-more-important-for-big-companies-to-listen-to-local-communities

Conflitos com 

comunidades de 

entorno chegam a 

custar  US$ 20 

milhões por semana 

para empresas de 

mineração.

Expectativas e responsabilidades mudaram

https://hbr.org/2017/11/its-never-been-more-important-for-big-companies-to-listen-to-local-communities


Indenização da Vale a 10 mil pessoas por desastre em Brumadinho supera R$ 2 bi (cnnbrasil.com.br)

Expectativas e responsabilidades mudaram

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/07/indenizacao-da-vale-a-10-mil-pessoas-por-desastre-em-brumadinho-supera-r-2-bi


June 2021

Like oil and water.... Shell’s climate responsibility and human rights - The BUSINESS of SOCIETY (bos-cbscsr.dk)

http://www.bos-cbscsr.dk/2021/06/18/shell-climate-responsibility-and-human-rights/#:~:text=In%20a%20landmark%20verdict%20at,2030%20against%20a%202019%20baseline.


EU proposes world’s first carbon 
border tax for some imports | 
Reuters

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-proposes-worlds-first-carbon-border-tax-some-imports-2021-07-14/


Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad | The White House

America's climate action and a low-carbon economy | McKinsey

Jan 2021

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/america-2021-renewing-the-nations-commitment-to-climate-action


Climate change: China aims for 'carbon neutrality by 2060' - BBC News

Mar 2021

https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826


Grandes empresas pedem que governo antecipe prazo para zerar emissões de poluentes - 13/04/2021 - Mercado - Folha (uol.com.br) Abr 2021

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/grandes-empresas-pedem-que-governo-antecipe-prazo-para-zerar-emissoes.shtml




https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2020/11/06/brasil-e-o-quinto-maior-

emissor-de-gases-de-efeito-estufa-do-planeta-

aponta-levantamento.ghtml
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World economy set to lose up to 
18% GDP from climate change if 
no action taken, reveals Swiss Re 
Institute's stress-test analysis | 
Swiss Re

https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20210422-economics-of-climate-change-risks.html


Respostas das empresas



Base:

• 5.200 N100

• 250 G250

Relatórios de sustentabilidade (GRI)





KPMG, 2020

The time has come

N100, 49 países

G250, Fortune 500

GRI  - Standard dominante entre as maiores em todos os setores
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ESG Avaliação 

ESG Estratégia e 
posicionamento

ESG 
Transformação

ESG
Implementação

ESG Indicadores e 
índices 

ESG Relatórios e 
Comunicação 

ESG
Asseguração 

Circular Economy

Economic 
and Social 

Development

Sustainable 
Finance 

Bonds

ESG Due Diligence 

Climate 
Change and 

Decarbonisation

Diversity & 
Inclusion

Board level, C level, Management

Apoio em toda a jornada


