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A nova cultura do ESG  

 

A nova cultura do ESG, que não é tão nova assim, vem da sigla em inglês 

Environmental, Social, Governance, que em português significa meio ambiente, social e 

governança. É um conjunto de boas práticas de integração dos fatores sociais, ambientais 

e de governança de uma organização. Ou seja, é uma forma de definir se as operações de 

uma empresa são socialmente responsáveis, sustentáveis e corretamente gerenciadas. O 

conceito é usado para descrever o quanto um negócio busca meios de minimizar seus 

impactos ao meio ambiente, se preocupa com as pessoas e adota boas práticas 

administrativas.  

Essa sigla surgiu no ano de 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria 

com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, por intermédio do secretário-geral da 

ONU, Kofi Annan, a 50 CEO’s de grandes instituições financeiras, sobre como integrar 

fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais.  

Hoje, cada vez mais, torna-se uma realidade e uma necessidade para as 

empresas brasileiras, pois o ESG é a indicação de solidez, custos mais baixos, reputação 

ilibada, transparência, trazendo maior competitividade no mercado interno e externo.   

Mas o que é o ESG realmente, como funciona, quais suas vantagens e 

características, o impacto que gera para as empresas e sociedade? Para responder a essa 

pergunta é necessário começar pelos seus fundamentos, pelos pilares. 

 Assim, o primeiro pilar do ESG – E, de environmental ou simplesmente ambiental, 

são todas as práticas corporativas voltadas ao meio ambiente. A preocupação e ações 

relativas ao aquecimento global, diminuição de emissão de carbono, poluição de água e ar, 

desmatamento, gestão de resíduos, uso de materiais recicláveis, são exemplos de desse 

pilar. Tudo que envolver meio ambiente, sustentabilidade, pertencem às práticas do E. 

Muitas vezes são pequenas ações, pois o ESG atinge desde a grande empresa até o 

empresário individual, pois é de qualquer forma a preocupação da organização de como agir 

em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. A separação do lixo reciclável, o uso de 

copos descartáveis, diminuição em impressões, são algumas das ações que toda empresa 

pode adotar e estará cumprindo com a agenda E.  
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A inicial S do ESG diz respeito ao social. É a responsabilidade social da empresa 

e o impacto que ela gera em prol da comunidade. São as práticas desenvolvidas pela 

companhia no sentido de melhorar o seu entorno, tanto com relação aos seus colaboradores 

direto como a comunidade que de alguma forma é impactada pela organização.  

Aqui entra a figura dos stakholder, termo em inglês para designar os grupos de 

pessoas ou organizações que podem ter algum tipo de interesse pelas ações de uma 

determinada empresa e compreende desde os colaboradores internos até investidores, 

fornecedores, clientes, comunidade adjacente, etc.  

Todas as ações que a empresa pratica voltadas ao bem estar social, políticas 

focadas na diversidade e inclusão, na motivação da equipe, na satisfação dos clientes, nos 

direitos humanos, no relacionamento e na escolha dos fornecedores, em trabalhos 

voluntários, entre outros aspectos sociais fazem parte do S. Tem-se inúmeros exemplos de 

práticas sociais que qualquer empresa pode adotar, de forma simples e eficaz. E, isso não 

cabe apenas às grandes empresas, o ESG é para todos.  

E o que é a governança, esse terceiro pilar do ESG? É o conjunto de medidas 

relacionado à administração de uma empresa. Tudo que está ligado às políticas, processos, 

estratégias e orientações de administração trata-se de governança.  

Como exemplo, podemos citar a conduta corporativa da empresa, a composição 

do seu conselho, a estruturação de missão, visão e valores, as práticas anticorrupção, 

existência de canais de denúncia. É a forma como regras, normas e ações serão 

estruturadas, sustentadas, reguladas e responsabilizadas. Portanto, governança são as 

diretrizes definidas para o bem governar que essa empresa deve seguir.  Tudo isso está 

intimamente ligado aos dois outros termos, social e ambiental, por sem quem dita, orienta, 

fiscaliza e responde às práticas sustentáveis. 

Muitos empresários acreditam que a sustentabilidade é somente para grandes 

companhias. Cada vez mais vê-se que isso é uma crença limitante que deve ser 

abandonada. A sustentabilidade, que envolve o social, meio ambiente e governança, deve 

ser prioridade de todos independentemente do tamanho da empresa e atividade 

desenvolvida. Não deve ser apenas uma obrigação, mas sim a introdução de uma nova 

cultura preocupada com o impacto que o negócio gera no meio ambiente, no social.  
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É um compromisso da empresa, que pode trazer ao empreendedor novas 

oportunidades de negócio e maior margem de lucro. Pequenas e médias empresas que 

adotam práticas de ESG têm maior probabilidade de atrair investidores, bem estar dos 

funcionários, maior motivação no trabalho e maior proximidade de seus clientes. Muitas 

vezes são pequenas atitudes, mudanças indolores  que podem ser adotadas que tornam a 

empresa verde e adeptas ao ESG. 

Para dar o primeiro passo a empresa necessita de um plano de governança bem 

elaborado, com diretrizes claras a seguir. Isso serve tanto para uma grande empresa quanto 

para as de menor porte. Com isso é delineado a forma de “governar”, com regras, missão, 

visão, valores, ações a serem implementadas. Tendo isso definido a empresa pode partir 

nas definições de ações, coerentes com sua realidade e contexto, a serem implementadas 

e seguidas, em relação ao meio ambiente e social.  

É muito importante ser adotado um planejamento de medidas sustentáveis, para 

que possa ser efetivamente cumprido. Também, que se tenham indicadores periódicos de 

qual a efetividade dessas medidas adotadas e quais os resultados das mesmas, para 

entender se devem ser mantidas ou reformuladas. Para exemplificar seguem algumas 

medidas de fácil inserção para empresas de qualquer porte, que observam as políticas de 

ESG:  

E – (ambiental) - uso de canecas e garrafinhas no lugar de copos descartáveis; 

reciclagem de lixo; uso de rascunhos; uso do digital ao invés do impresso, descarte de lixo 

digital, conscientização dos funcionários sobre preservação do meio ambiente e atitudes que 

possam mudar;  

S – (social) – inclusão de pessoas portadoras de deficiência; inventivo à 

diversidade; programas de bem estar dos funcionários; compra de fornecedores locais;  

G – (governança) – adoção de valores éticos; diretoria engajada; transparência 

na prestação de contas; ações da empresa coerentes com sua missão, visão e valores; 

criação de canal de denúncia. 

Esses são apenas alguns dos inúmeros exemplos de práticas de ESG que 

qualquer empresa, independente do porte, pode adotar. Com certeza existem mais inúmeras 

ações que visam a sustentabilidade as empresas podem aderir, tornando-se mais 

competitivas, resilientes, capazes, transparentes e lucrativas. O ESG a cada dia mais torna-
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se uma necessidade, um caminho sem volta, que só traz benefícios às companhias e a 

sociedade como um todo.  


