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ESG e o universo corporativo brasileiro.

Em meio à crise sanitária devido ao COVID 19, que se instalou no mundo desde 2020, a

sigla ESG vem ganhando espaço no universo corporativo brasileiro

Alguns pensam que é um simples modismo, um fenômeno passageiro, mas não o é.

A sigla ESG, que hoje é pauta incontornável em qualquer conselho de administração e

reunião de diretoria, invadiu os departamentos das empresas e quando não implantado e

ou implementado, torna-se cobrança dos colaboradores e da sociedade em geral.

O processo ESG veio para ficar, inclusive será fator decisivo para os consumidores de

serviços ou produtos, análise de instituições financeiras para investimentos.



O que é ESG

ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou a sigla ASG “ambiental, social e 

de governança” em português,  indicando as empresas que estão atentas aos impactos que provocam 

no meio ambiente e na sociedade, devido ao seu negócio. 

O sistema ESG ou ASG é usado para medir o quanto as empresas se preocupam em minimizar os 

impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo e aplicar as melhores práticas 

de administração.



Alguns fatores para melhor entender o sistema ESG/ ASG.

Fatores ambientais: biodiversidade, uso de recursos naturais, emissões de gases de efeito estufa 

(CO2, gás metano), eficiência energética, poluição, gestão de resíduos e efluentes.

Fatores sociais: políticas e relações de trabalho, saúde, inclusão e diversidade, engajamento dos 

funcionários, treinamento da força de trabalho, direitos humanos, relações com comunidades, 

qualidade dos produtos.

Fatores de governança: ética e transparência em todos os setores da corporação, conduta ética 

concorrencial, transparência e gestão de riscos, ações anti corrupção, privacidade e proteção de 

dados.



Algumas ações que promovem o sistema ESG/ASG.

Ambientais

✓Gestão de energia (fotovoltaica, eólica, ex. Grandes áreas cobertas.)

✓Gestão de água (captação de água de chuva, controle de desperdício)

✓Gestão de Resíduos (redução na geração e consequentemente redução dos custos para o descarte. Ex-

Alimentos da produção a distribuição,  Hospitais , eventos, etc.)

✓Educação ambiental corporativa, entre outras.

Social

✓Programas que promovam a qualidade de vida do colaboradores e das comunidades do entorno

✓Promover a qualidade da saúde do colaborador.

✓Programas de inclusão a diversidade – Respeito

✓Promover o consumo consciente



Suzano emite US$ 1 bilhão em bônus ‘verdes’

“A Suzano emitiu hoje US$ 1 bilhão em sustainability-linked notes que vencem em 

2032. Inicialmente, a empresa pretendia levantar US$ 750 milhões, mas a operação 

foi elevada em função da demanda, que superou US$ 3,5 bilhões. O yield (retorno) 

da operação ficou em 3,28% ao ano. “Os investidores continuam a valorizar as 

iniciativas da Suzano em sua forte agenda ESG e isso fica traduzido pelo redução do 

custo de capital da companhia”, afirma Julio Raimundo – Diretor de Finanças.”

Fonte: Valor Econômico, 28/06/2021



Existem diversas formas e processos para enquadramento de sua empresa no processo ESG, na 

melhoria de seus procedimentos na área ambiental e social.

O mercado consumidor atual e futuro estará mais atento aos produtos e serviços, e exigindo uma 

postura mais eficiente com relação ao meio ambiente, responsabilidade social e governança 

corporativa, consequentemente os investimentos estarão direcionados a estas empresas que tem 

sustentabilidade corporativa como norte.

De acordo com Larry Fink CEO da Black Rock, a maior gestora de investimentos do mundo, 

aconselhando outros CEO´s ao redor do globo a reverem suas atuações ESG.

“O risco climático é uma ameaça real e contemporânea para o valor de mercado das empresas. 

Quem não demonstrar interesse e comprometimento com as questões socioambientais pode ser 

taxado como um negócio de alto risco, perder investimentos dos fundos e valor no mercado”.



Ficou com dúvida?

Entre em contato:

leandroguerise8@gmail.com


