
Práticas para um

futuro possível

ESG



A ordem mundial foi afetada. Uma transformação profunda foi iniciada a partir de uma crise sanitária – a pandemia do novo Coronavírus –

que arrastou com ela mudanças em âmbitos sociais e econômicos ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito às relações de

trabalho. 

Governos e iniciativa privada são chamados a responder a essas novas demandas com a mesma intensidade e velocidade. A crise obrigou

o uso de uma outra perspectiva ao olhar para essa transformação: o sapato ficou pequeno, a velha roupa já não serve mais! 

Basta uma simples olhada em números do Google Trends e verificar que a busca por termos relacionados a posicionamentos e

investimentos responsáveis em todo o mundo quadriplicou nos últimos cinco anos, o que demonstra que não estamos perante uma simples

moda passageira e sim, uma nova realidade de mercado. No Brasil, os números são ainda mais surpreendentes: em 12 meses, a busca foi

2,5 vezes maior. A pandemia da COVID 19 acelerou esse processo, mas de qualquer maneira é um caminho que não tem mais volta.
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Empresas alteraram seus métodos de produção, ofereceram novos produtos e serviços

e passaram a considerar o trabalho remoto finalmente dentro das suas rotinas. No meio

desse tsunami, um fator ganha mais relevância, não somente no olho do furacão da

crise, e sim, pensando no futuro próximo: trata-se da reputação, um ativo intangível de

fundamental importância para determinar inclusive, a sobrevivência da empresa

durante e após a pandemia.

Como se forma a reputação de uma organização? Ao longo dos anos o conceito foi

fundamentado em diferentes paradigmas: anos de mercado, tamanho de participação,

comportamento na bolsa de valores e por aí vai. 

Hoje, reputação volta a ser a bola da vez, só que revisitada. A fundamentação de uma

reputação diz respeito à sua coerência interna com relação a um propósito forte e a

uma cultura baseada em valores. Propósito, cultura e valores compartilhados por todos

os stakeholders e vividos na prática. Repensar o posicionamento e a gestão como um

todo, questionar profundamente o seu papel e sua responsabilidade enquanto agente

social. Questões que levam as empresas a sair da sua zona de conforto, como

condição de sobrevivência.

O que realmente importa
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? Como vimos, a pandemia acelerou uma situação mundial. Mas a emergência de uma nova postura por parte da iniciativa privada já é cobrada há alguns

anos: o repensar das organizações com relação a uma atuação responsável, ampla e abrangente, que considere de maneira consistente e sistêmica

práticas ambientais, sociais e de governança. 

Esse novo conceito é entendido como investimento responsável e começa a ser amplamente difundido sob a sigla ESG (Environment, Social and

Governance). Foi em 2004, a partir de uma iniciativa do então presidente da ONU, Kofi Annan, que o conceito entrou para o cenário do mercado

financeiro. Annan escreveu para os 50 CEOs e diretores das maiores companhias financeiras do mundo convidando-os a integrarem esses princípios nos

seus investimentos. O resultado disso foi a criação dos PRI - Principles for Responsible Investments, que dão luz a atuação responsável de organizações

sob o viés do interesse do mercado financeiro. Assim, investidores podem ter uma avaliação real de onde realizar e como priorizar suas aplicações

financeiras e ainda, contribuir para um mundo melhor.



Governança

Práticas

relacionadas a

anticorrupção, ética

e respeito à

legislação.

Produto e

Mercado

Produtos e cadeia

produtiva

sustentável e um

marketing

responsável.

Comunidade

Impactos na

comunidade e direitos

humanos.

Um olhar abrangente
As práticas ESG dentro de uma organização dizem respeito basicamente à sustentabilidade, gestão de pessoas

e governança, mas elas envolvem múltiplos aspectos que podemos agrupar da seguinte maneira:

Colaboradores

Bem-estar, saúde,

segurança e

oportunidades de

desenvolvimento dos

colaboradores.

Meio ambiente

Gestão de resíduos e

aproveitamento de

recursos,

responsabilidade com

as mudanças

climáticas.



Números e

pesquisas



O ponto de vista do investimento

Uma pesquisa feita em 2019 pelo Banque Nationale de Paris, o

primeiro banco estatal francês, apontou que 65% dos gestores de

fundos entrevistados, investiam em empresas com práticas

responsáveis (fundos responsáveis). Entre os 35% que ainda não

investiam 15% disseram ter intenções de investir.

Segundo corretoras de valores especializadas, o fato de poder

diversificar a sua carteira e ainda, a satisfação de contribuir para

a preservação do meio ambiente e apoiar práticas de gestão

humanizadas, estão entre os principais motivos para procurar

fundos ESG como investimentos. 

O desempenho alcançado pelo índice de ações ESG foi 14,65%

superior desde 2014 (época do seu lançamento) até 2018. Este

dado foi retirado da comparação feita entre o amplo MSCI

Emerging Markets Index e o MSCI Emerging Markets ESG Leaders

Index.



O ponto de vista da empresa
A Standard&Poors (S&P) fez um estudo, também no ano de 2019,

e mostrou que empresas que atuam com foco nas premissas ESG

reduziram seus custos operacionais e criaram novas oportunidades

de geração de receita, precisamente pelo fato de ampliar o olhar

para todos os stakeholders e não focar apenas nos acionistas. 

A Harvard Business School conduziu um trabalho com empresas ao

longo de 20 anos e constatou um desempenho futuro de

ações e maior crescimento do lucro contábil nas empresas com

práticas responsáveis.

Já a consultoria Mc Kinsey apontou algumas maneiras das

empresas gerarem mais valor com a práticas ESG, a saber:

1) Aumentando a receita, por exemplo, atraindo mais clientes com

produtos sustentáveis.

2) Aumentando a produtividade através da motivação e do bem-

estar dos sus colaboradores.

3) Reduzindo custos como consumo de água e energia.

4) Promovendo conexão com consumidores alinhados com os

mesmos propósitos.



O mesmo relatório da McKinsey que apontou alguns caminhos para a geração de

mais valor para as empresas adotantes de práticas ESG, também mostrou que

mais de 70% dos consumidores estão dispostos a pagar 5% a mais por um produto

sustentável com o mesmo desempenho que um outro não sustentável.

Esta é uma verdadeira transformação no comportamento do consumidor. No

Brasil, uma pesquisa realizada pela Nielsen em 2019 apresentou como primeira

grande constatação o fato de que “não só estamos em transformação, como

estamos também cada vez mais complexos e não cabemos mais nos perfis

demográficos (homem/mulher, nível socioeconômico alto/baixo, velho/jovem) de

antigamente”.

Entre os aspectos levantados pela pesquisa, chama a atenção a mudança nos

hábitos de consumo dos brasileiros, com 42% preocupados em reduzir o impacto

que seu consumo traz ao meio ambiente. Cada vez mais conscientes, 65% dos

entrevistados não compram produtos de empresas associadas ao trabalho

escravo e 58% rechaçam produtos de empresas que fazem testes com animais.

Portanto, se as empresas quiserem a preferência desse consumidor mais

consciente, antenado e participativo, terão que estar cada vez mais alinhadas

com os novos desafios e, nesse sentido, os pilares do ESG fornecem uma boa

referência de atuação.

O ponto de vista do consumidor



Como estabelecer 

os princípios ESG na prática, 

dentro da sua empresa?

 



Produto

Olhe para toda a cadeia produtiva e identifique

pontos de discordância com direitos e dignidade

humana (nos seus fornecedores de matéria prima, por

exemplo); faça um levantamento dos impactos

ambientais na produção, no transporte e na

distribuição dos seus produtos; reduza o consumo de

recursos como energia e água; escolha embalagens

mais sustentáveis.



Respeito, diversidade, benefícios e inclusão. Na

prática, você precisa olhar para a questão de

equidade de gênero e para a abolição de todo

tipo de preconceito racial, religioso, cultural ou de

qualquer outra espécie. Precisa incluir as minorias

e aproveitar a riqueza desse tecido humano.

Pessoas



Adote uma gestão cuidando ativamente da

prática diária desses pilares. Mantenha um

código de ética firme em prática e um

programa anticorrupção ativo e rigoroso.

Respeite a legislação aplicável na sua região.

Governança



Comunicação

Comunique com responsabilidade suas ações depois de

efetivamente realizadas e não apenas para marketizar um

posicionamento que internamente não é vivenciado



Transparência

Mantenha relatórios e dados acessíveis para documentar

com transparência as ações escolhidas e seus resultados.

Você pode montar a sua rede de fornecedores exigindo

deles os mesmos relatórios.



Este termo vem sendo bastante utilizado

ultimamente e ele diz respeito ao conceito de

“maquiar”uma realidade. Ou seja, engloba práticas

de algumas companhias que adotam um

posicionamento consciente na sua comunicação,

porém, internamente, esse conceito não é vivido

efetivamente.

Nossa opinião é que esse tipo de prática não se

sustenta por muito tempo e, mais cedo ou mais

tarde, mercado, consumidores e investidores

acabam descobrindo a verdade com enormes

prejuízos econômicos e de imagem.

Greenwashing 

O que é?



Investindo nessa nova realidade



Há dois principais motivos para a preferência de investimentos em organizações que adotam as práticas ESG: em

primeiro lugar, pelo valor agregado de contribuir para a sobrevivência do planeta e da própria raça humana e em

segundo lugar, porque empresas que baseiam suas ações nos pilares ESG são, a longo prazo, mais resilientes a crises e

mais lucrativas.

Existem outros indícios que nos mostram que essa realidade, concretamente, veio para ficar. O Relatório Global de Riscos

do Fórum Econômico Mundial listou como principais, os riscos relacionados ao meio ambiente. Por outro lado, a meta

definida no Acordo de Paris que coloca o limite do aquecimento global para menos de 2ºC está ficando cada vez mais

longe e será difícil de ser alcançada se não existir um esforço conjunto.

A União Europeia adotou a Regulação de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR, em inglês) e classificou as

atividades econômicas sustentáveis numa ferramenta chamada EU Taxonomy. Esta ferramenta ajudará investidores e

empresas a definirem as bases para atuarem numa economia mais consciente no uso de recursos e com baixa emissão de

carbono. Na prática, as instituições financeiras precisarão apresentar métricas e relatórios transparentes sobre os

impactos dos seus investimentos, numa postura clara contra o Greenwashing. 

Além disso, alguns países da Europa já lançaram seus títulos verdes soberanos, como o caso de Alemanha e Suécia. Na

América Latina, o Chile saiu na frente com essa prática. No Brasil, o interesse por investimentos responsáveis também

cresce e já temos exemplos concretos de movimentos de companhias privadas e de instituições financeiras como o

BNDES e o Banco Central.



Estamos vivenciando uma época de transição e de

alguma maneira todos nós, indivíduos, instituições,

governos e organizações de iniciativa privada

precisaremos nos abrir para uma iminência atual, que

urge, que grita. 

Métodos e indicadores são revisitados em volta de

perguntas como: "bom para quem?", "bom para que?"

e um "por que?" cada vez mais forte e presente. Um

novo capitalismo, com consciência e responsabilidade

compartilhada. 

Práticas ESG que atraem investimentos além dos lucros

financeiros, nos parece um excelente começo.

Conclusão


