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Aula 06 - O que é ESG 

Para iniciarmos, vamos entender o que significa a sigla ESG.  

Ela vem do inglês e significa Environmental, Social and Governance. Pode ser traduzido 

para o português como “_____________,_________________e________________”. 

 

Saber o que cada letra significa também não adianta muita coisa. Diferente do que muitos 

pensam, ESG não é um checklist de boas ___________ou um selo de_____________.  

 

Essas três palavrinhas estão aí para trazer algumas definições para sustentabilidade, e 

também, para dar algumas direções para o desenvolvimento sustentável das organi-

zações, sendo um tipo de termômetro para saber como está a temperatura de um 

negócio em relação à sobrevivência no futuro.  

 

Através deste indicador é possível verificar se a empresa é saudável e lucrativa finan-

ceiramente e consciente a nível social e ambiental.  

 

Ou seja, o ESG é a forma de medir a ____________________de uma empresa.  

E como surgiu a ESG?  

Nos anos 80, a máxima era que as empresas existem para dar lucro aos seus acionis-

tas. Tudo que fosse diferente disso era considerado desvio da real função. 

 

Já nos anos 90 as discussões sobre a sustentabilidade de uma empresa e/ou organi-

zações começaram a ganhar força, e foi em 2004 que essas três letras aparecem juntas 

pela primeira vez em um relatório de uma iniciativa da ONU com 20 instituições finan-

ceiras de 9 países. Preste atenção nisso! 
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Então, o ESG vem como uma forma de garantir e incentivar o comprometimento ambi-

ental, social e de governança das empresas. Além de ter se tornado um índice importante 

para guiar o mercado de investimento, ou seja, a regra atual diz que o dinheiro que fi-

nancia os diferentes projetos deve ir para quem se compromete com o ESG.  

 

― Agora, vamos entender um pouco mais sobre cada um dos itens.  

Na parte Ambiental, indicam como deve ser o comportamento das empresas em relação 

às pautas ambientais como:________________, esgotamento 

de__________________, tratamento de ____________e_______________. 

 

No Social, indicam como as empresas devem gerir o relacionamento com os 

seus_____________________, _____________________, _____________e 

__________________em que se insere e inclui questões de saúde e segurança. 

 

Por último, mas não menos importante, na parte de Governança, indicam as políticas 

empresariais e de governança que devem ser aplicadas, nisso inclui_____________, 

_____________, ___________da empresa, ____________dos sócios e acionistas, e as-

pectos ____________ou de_____________. 

 
E porque o ESG deve ser discutido nas empresas?  
 
Lembra da reflexão que fiz a pouco?  
 
O ESG vem, em parte, dos grandes capitalistas, de quem detém o dinheiro e assim, 
conseguem direcionar o seu capital para empresas e projetos que têm um comprome-
timento maior com o ESG.  
 
Neste ano, vários países estão enfrentando uma restrição na oferta de gás natural e 
petróleo, que teve sua disponibilidade limitada pela redução nos investimentos na ex-
ploração, que está trazendo impactos enormes na sociedade, e parte disto foi influen-
ciado pelas regras de ESG, pois foi reduzido os investimentos em fontes de origem fóssil 
e poluente.  
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Se ainda não ouviu falar sobre este tema, procure saber mais, pois logo verá que você, 
sua empresa, seus fornecedores e seus clientes, precisarão fazer adequações para 
terem um bom desempenho, uma boa avaliação de ESG, e desta forma estejam aptos a 
ter acesso a investimentos e aos recursos disponíveis no sistema financeiro. Além disso, 
sabia que haverá consequências destas decisões.  
 
A saúde financeira das empresas já não é o único ponto a ser avaliado na hora de captar 
e disponibilizar recursos, outras variáveis estão entrando no check list das operações 
financeiras. 
 
Neste momento de construção e desenvolvimento desta cultura, identificamos que mui-
tos têm o desejo de apoiar e participar, mas ainda não têm entendimento das conse-
quências e também não há regras e métricas desenvolvidas, e sentimos muitas 
dificuldades de implementação. Mas, já podemos ver as pessoas buscando um melhor 
entendimento e compreensão deste assunto, e você também deve buscá-lo. 
 

 

 

 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Ambiental - social - governança - práticas - qualidade - sustentabilidade - mudanças 

climáticas - recursos naturais -  resíduos - poluição -  colaboradores - fornecedores - 

clientes - comunidade - estratégia tributária - remunerações - liderança - direitos - 

estruturais - corrupção -   
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