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O que é ESG -
O business case da 
Sustentabilidade?



Milton Friedmann 
Agent Theory (1970´s) 

● NYT, 13 Setembro, 1970
● Teoria de negócio – Há 2 tipos de partes 

interessadas – O Principal e O Agente;
● Em uma empresa, o Acionista é o Principal e 

o Gerente é o Agente;
● Agente / Gerente deve agir em concordância 

aos interesses do Principal; 
● Propósito de uma empresa é gerar lucro: 

“Negócio do negócio é o negócio.” 
● Será que os negócios atuais sobreviveriam a 

este impacto reputacional ? 
● Narrativa está mudando: Lucro deve ser um 

resultado do Propósito.



Por quê “Sustentabilidade 
Corporativa” ?  

● Sustentabilidade Corporativa é uma 
abordarem de NEGÓCIO que cria valor a 
longo prazo;

● Por ser NEGÓCIO, Sustentabilidade é base 
para a ESTRATÉGIA e portanto precisa ser 
parte do coração da gestão;

● Gerencia 2 dimensões importantes: RISCO & 
OPORTUNIDADES.



BRUTLAND, 1987 ELKINGTON, 1998



17 Objetivos
Desenvolvimento 
Sustentável - ONU

● Os ODS endereçam os problemas globais 
que enfrentamos, incluindo ações para 
mitigar pobreza, desigualdade, mudanças 
climáticas, degradação Ambiental, paz e 
justiça.

● Os 17 objetivos são todos sistêmicos e 
interconectados.

● https://www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-development-goals/



Johan Rockstöm:
Os nove limites físicos do planeta





Contexto e importância do ESG

ESG –
Environmental, 
Social & Governance

● ESG – Environmental, Social & Governance;

● Environmental, Social & Governance (ESG) refere-se à 
análise e consideração desses 3 fatores intangíveis nas 
práticas de investimentos e tomada de decisão;

● Trata-se da inclusão de aspectos como sustentabilidade 
ou questões éticas, na definição de investimentos;

● Esses critérios ajudam a determinar a performance 
futura das empresas em função de retorno e risco.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics
_ext_content/ifc_external_corporate_site/sust
ainability-at-
ifc/publications/publications_report_whocares
wins__wci__1319579355342



3 momentos & 
personalidades nessa 
transição:

● Michael Porter - CREATING SHARED VALUE/ 
2011 HBR: “Sustainability is creating a new 
kind of capitalism.”

● Larry Fink – Carta do CEO da Blackrock/2016:   
“Without sense of purpose, no company, 
either public or private, can achieve its full 
potential. It will ultimate lose the license to 
operate from key stakeholders.”

● Bob Eccles – Congresso IBGC/2020: 
“Sustainability shifting the moment from 
Corporate to Financial.”



Qual a diferença entre o valor 
contábil e o valor econômico 
de uma empresa ?

● O preço de qualquer ação em 
qualquer bolsa de valores no mundo 
não será o mesmo que o valor 
patrimonial;

● Intangíveis, como goodwill, marca, 
reputação, qualidade da governança, 
qualidade da gestão, histórico de 
respeito aos direitos humanos, 
aspectos sociais e trabalhistas e a 
consideração dos ecossistemas na 
comunidade onde a empresa opera, 
tornaram-se temas relevantes.



Top Risks Davos 2022



Por quê “Sustentabilidade 
Corporativa”?

● Principal motivo é a proteção da marca e da 
reputação;

● Sustentabilidade contribui para aumento da 
vantagem competitiva, melhora do 
resultado, lucro;

● Sustentabilidade reduz riscos.



Compreendendo 
dimensões e links 
sistêmicos: 
Sustentabilidade & ESG

● SUSTENTABILIDADE: Une preocupação com a 
capacidade de suporte dos sistemas naturais com os 
desafios sociais que a humanidade enfrenta - 3 
DIMENSÕES – Ambiental, Social, Econômica;

● ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE -
Trata-se da inclusão de aspectos da  Sustentabilidade, 
ética e governança, na definição de investimentos - 3 
DIMENSÕES – Ambiental, Social, Governança;

● Ao integrar as dimensões E S S e G constitui-se  numa 
abordarem de NEGÓCIO que cria valor a longo prazo;

● Por ser NEGÓCIO,  é base para a ESTRATÉGIA; - Possui 
interface com 2 dimensões importantes na análise 
estratégica: RISCO & OPORTUNIDADES.



Como integramos 
“ESG” à estratégia? 

Por onde 
iniciamos? 

Qual é o papel da 
Governança ? 





Sustentabilidade é visão e estratégia!

Por quê fazer?
Onde queremos chegar 
integrando Pessoas, 
Lucro, Planeta?

O que fazer?
Estratégias de Sustentabilidade 
são o desdobramento da visão 
para a realidade do negócio!

Fazer!
É o que transforma a 
Estratégia em algo vivo 
e a aproxima da visão.

VISÃO

ESTRATÉGIAS

PRÁTICAS



Estruturas em uma empresa “Sustentável” 

● OPERACIONAL: Inclui todas as atividades com 
impacto socioambiental.

● LEGAL: Inclui todas as atividades de 
cumprimento de requisitos legais.

● GESTÃO: Inclui todas as atividades para gestão 
socioambiental.

● ESTRATÉGICO: É quando se estabelece um 
propósito para sustentabilidade, que pode vir de 
uma diretriz corporativa ou conselho de 
administração.



Compreendendo os aspectos 
materiais e riscos



Integrando Sustentabilidade 
ao negócio - Externalidades



Integrando Sustentabilidade ao 
negócio – aspectos socioambientais



Principais elementos na construção 
das Estratégias de Sustentabilidade



Finanças, Governança & 
Sustentabilidade?

● Um dos princípios da boa governança corporativa é que o 
Conselho de Administração (CA) tem o dever de prover a 
orientação estratégica para a empresa;

● No desenvolvimento da estratégia empresarial, os aspectos 
de curto e longo prazos precisam ser considerados;

● Pode-se deduzir logicamente, então, que governança, 
estratégia e sustentabilidade se tornaram inseparáveis;

● Não se pode mais planejar estrategicamente sem levar 
em conta os temas da sustentabilidade.

MISSÃO DO CA



O papel do Conselho:
É no contexto da alta administração que são tratados os valores e a filosofia de 

gestão, dentro dos quais os princípios da sustentabilidade devem estar inseridos.  
Assim os conselheiros devem dedicar tempo e atenção às seguintes atividades:



Comitê de 
Sustentabilidade

● O comitê de sustentabilidade é uma 
instância fundamental para conectar a 
agenda ESG à estratégia do negócio, uma 
vez que tem como premissa assessorar o 
principal órgão de tomada de decisão da 
empresa.



Caminhada para a conexão entre 
Sustentabilidade & negócio

A integração entre desempenho e sustentabilidade requer que esta esteja inserida 
na cadeia de valor, no processo de gestão e no modelo de negócio.

Cuidado especial deve ser tomado para não confundir sustentabilidade com 
filantropia, ou ações socioambientais isoladas da atividade central (core business).



Quais as perguntas de negócio 
que respondemos hoje ? 

INOVAÇÃO É RESOLVER PROBLEMAS COM 
SOLUÇÕES DE MERCADO EM AMBIENTE DE 
INCERTEZAS

PENSAMENTO SISTÊMICO É A PRINCIPAL COMPETÊNCIA DA 
SUSTENTABILIDADE

ESG, AO INTEGRAR AS 4 DIMENSÕES EESG CONSTITUI-SE
NUMA ABORDAREM DE NEGÓCIO QUE CRIA VALOR A 
LONGO PRAZO,  GERENCIANDO RISCOS E OPORTUNIDADES

GOVERNANÇA É A PORTA DE ENTRADA PARA A 
SUSTENTABILIDADE
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