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ESG
Um impulsionador-chave para um negócio sustentável
ESG, sigla em inglês (Environmental, Social and Governance).

Esses três pilares são compostos por práticas relacionadas a questões
ambientais, sociais e de governança corporativa e são usados para medir a
sustentabilidade e o impacto ético de um investimento, abrangendo um
amplo espectro além da análise financeira tradicional.
Essas práticas vêm se tornando mais vitais nas tomadas de decisões dos
investidores. Informações de como uma companhia minimiza seus
impactos no meio ambiente, constrói um mundo mais justo e responsável
para as pessoas em seu entorno e mantém os melhores processos de
administração estão presentes nas discussões no mercado de capitais.
A pressão pública, o mercado financeiro e os reguladores nacionais e
internacionais estão cada vez mais responsabilizando as empresas não
apenas por suas próprias ações, mas também pelos impactos causados por
toda a cadeia em que estão envolvidas. Coordenar todas essas dezenas de
dados exige uma gestão robusta, transparente e contínua.

“Conectar atitudes para equilibrar os pilares (ESG) da
sustentabilidade e melhorar o planeta”
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Linha do Tempo do ESG
1971 - Os reverendos da igreja Metodista Luther Tyson e Jack Corbett, com
o intuito de evitar investimento da igreja para empresas que contribuíam para a
Guerra do Vietnã, criaram o fundo de Pax World Fund para desafiar as empresas a
aderirem a um padrão de responsabilidade social e ambiental.

1977 -

Leon Sullivan, reverendo e líder de direitos civis norte-americano,
desenvolveu um código de conduta para as empresas, apelidado de Princípios de
Sullivan. Esses princípios visam promover a responsabilidade social corporativa.

1984 - É fundado o Fórum de Investimentos Sustentáveis, nos EUA.
1986 -

O Congresso americano aprova a Comprehensive Anti-Apartheid Act,
proibindo novos investimentos na África do Sul principalmente em empresas
estatais, mas também cobrindo grande parte de seu setor privado. Isso foi em
resposta à política de apartheid da África do Sul.

1989 -

Diante do derramamento de óleo do Exxon Valdez, no Alasca,
esforços de ativistas levam à criação da organização sem fins lucrativos “Coalition
of Environmentally Responsible Economies”. Ela reúne investidores, líderes
empresariais e grupos de interesse público para acelerar a adoção de práticas
comerciais sustentáveis e a transição para uma economia de baixo carbono.
Fonte: https://lp.softexpert.com/pt-br
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Linha do Tempo do ESG
1992 - As Nações Unidas organizam a Conferência sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra. Uma
cúpula global para discutir a ligação entre desenvolvimento econômico e proteção
ambiental.

2000 -

ONU, lança o Global Compact Initiative, baseado nos Princípios de
Sullivan, para incentivar a integração da governança ambiental, social e corporativa
nos mercados de capitais.

2005 - O Global Compact produz o relatório de referência “Who Cares Wins,”
fornecendo recomendações sobre como incorporar questões ESG em análises,
gestão de ativos e corretagem de valores mobiliários. A iniciativa cunhou pela
primeira vez o termo Investimento ESG.

2015 -

O Acordo de Paris é escrito e formado durante a United Nations
Framework Convention on Climate Change, quando os líderes mundiais chegam a
um consenso no combate às mudanças climáticas e na adaptação aos seus
impactos.

2016 -

Entrou em vigor os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU que servem como um guia para os países que se comprometam com
o desenvolvimento global até 2030. Eles abrangem diferentes aspectos do
desenvolvimento social, proteção ambiental e crescimento econômico.
Fonte: https://lp.softexpert.com/pt-br
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Dados 2019/2020

Fonte: https://www.strategy-business.com/
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Meio Ambiente
ENVIRONMENTAL
Na prática, o pilar meio ambiente do ESG pode ser observado e
gerenciado de diversas maneiras dependendo do ramo de atividade da
empresa.
Alguns dos principais fatores ambientais referem-se ao comportamento
da empresa em questões como:
o o uso de fontes de energia renováveis;
o programa de gestão de resíduos e de recursos hídricos;
o controle da emissão de gases de efeito estufa;
o desmatamento e ações relativas às alterações climáticas.
As ações referente ao fator meio ambiente precisam ser contextualizadas
além das próprias empresas, envolvendo toda a cadeia de fornecedores
onde elas estão inseridas.

Fontes: https://lp.softexpert.com e https://conteudo.amcham.com.br
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Social
SOCIAL
O pilar social inclui métricas sociais com temas que vêm conquistando
cada vez mais espaço nas empresas como inclusão, direitos humanos e
diversidade.
As práticas sociais estão relacionadas ao tratamento da empresa no que
se refere:
o às pessoas, aos trabalhadores e às comunidades locais;
o adoção de políticas de inclusão e diversidade em todos os níveis
da empresa;
o satisfação dos clientes;
o questões de saúde e segurança;
o privacidade e proteção dos dados.

Isso significa que a concretização das ações sociais deve envolver não
apenas seus funcionários, mas também terceirizados, fornecedores e
todos que, de alguma forma, fazem parte do ecossistema no qual a
empresa está envolvido.
Fontes: https://lp.softexpert.com e https://conteudo.amcham.com.br
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Governança Corporativa
GOVERNANCE
O pilar governança corporativa tem ligação com as políticas, estratégias,
processos, valores e princípios adotados pelas companhias para uma
gestão responsável, transparente e ética, se relacionando com assuntos
como:
o adoção de práticas anticorrupção;
o auditorias internas e externas;
o existência de canais de denúncias;
o sólida gestão de riscos;

Temas como independência e diversidade na composição do conselho,
política de remuneração da alta administração e estrutura dos comitês de
auditoria fiscal devem ser gerenciados com muita seriedade, ética e
transparência a fim de estabelecer altos índices de uma boa governança
corporativa na empresa.

Fontes: https://lp.softexpert.com e https://conteudo.amcham.com.br
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Frameworks ESG
Os Relatórios de ESG também conhecidos como relatórios de
sustentabilidade se tornaram indispensáveis para as empresas de capital
aberto que querem ser reconhecidas como investimentos ESG.
Entretanto, as metodologias de medição e relatórios ainda estão longe de
ser padronizados. Por isso os relatórios das organizações estão trazendo
cada vez mais uma diversidade das estruturas oficiais, também chamados
de frameworks, para atender às necessidades do investidor, facilitando
assim uma comparação entre o desempenho das opções disponíveis no
mercado de investimento.

Diversos esforços voltados para alcançar um padrão global de relatórios
estão ocorrendo e, por isso, vem sendo adotada uma definição de
frameworks líderes que hoje são os mais utilizados por empresas e
investidores.
Segundo a pesquisa KPMG de relatórios de sustentabilidade 2020, os
padrões GRI são utilizados por cerca de três quartos (73%) do G250 - 250
maiores empresas do mundo - e por dois terços (67%) do N100 - 100
maiores empresas de 52 países diferentes totalizando 5200 organizações.
Isso significa que hoje, o GRI é o framework de ESG mais utilizado no
mundo.
Fonte: https://lp.softexpert.com
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Frameworks ESG
GRI (Global Reporting Initiative)
Foi o primeiro framework criado e hoje é o mais utilizado no mundo.
Inicialmente, seus objetivos eram fornecer às empresas indicadores de
práticas ambientais responsáveis. Posteriormente, as métricas foram
expandidas para incluir direitos humanos, governança e bem-estar social.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
Este framework foi elaborado individualmente para 77 setores de atuação
diferentes o que é um grande diferencial em relação aos demais. Ele usa
seu próprio sistema de classificação de indústria sustentável para agrupar
empresas e setores semelhantes com base em seus riscos e
oportunidades relacionados à sustentabilidade.

IIRC (International Integrated Reporting Council)
Esse conselho é responsável por divulgar o International Framework (IR)
que adota uma abordagem baseada em princípios fornecendo
orientações que as empresas devem seguir ao preparar relatórios para os
usuários finais abrangendo o conteúdo ESG para ativos tangíveis e
intangíveis.

Fonte: https://lp.softexpert.com
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Frameworks ESG
CDP (Carbon Disclosure Project)
Reúne informações sobre cada organização por meio de um questionário
detalhado e, em seguida, produz uma pontuação usando seus próprios
critérios. O CDP se concentra em tópicos relacionados ao meio ambiente
e não cobre diretamente os aspectos sociais e de governança.
TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)
Em 2020, os relatórios baseados em TCFD tornaram-se obrigatórios para
todos os proprietários e gestores de ativos que aderiram aos Princípios
para Investimento Responsável (PRI) das Nações Unidas. O PRI é a maior
rede de investidores do mundo em investimentos sustentáveis.

Fonte: https://lp.softexpert.com
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Benefícios e Desafios
O ESG não é uma tendência passageira. Ela envolve o futuro do planeta e
de toda a sociedade. Dessa forma, a empresa que optar por colocar essas
missões em prática, não cumprirá apenas um papel humanitário, como
também terá plenas condições de aproveitar as vantagens competitivas na
relação com investidores, instituições financeiras e consumidores,
aumentando tanto a lucratividade quanto o valor de mercado.

Entretanto, a maioria das empresas ainda enfrenta desafios no
planejamento e na implantação dessas práticas sustentáveis em suas
rotinas e no envolvimento de funcionários, fornecedores, clientes e de toda
a cadeia que está envolvida. Na tentativa de estabelecer programas ESG
impactantes e demonstrar o progresso, os líderes defrontam uma batalha
muito árdua uma vez que os processos ainda são muito manuais com dados
em sistemas distintos, não se tem uma clareza sobre por onde começar e o
contexto da elaboração dos relatórios de sustentabilidade ainda é muito
fragmentado.
Hoje, independente do segmento em que uma empresa pertence, é
essencial olhar para fatores externos sob uma visão sustentável e
consciente, com o objetivo de atingir resultados transformadores em todos
os setores.

Fonte: https://lp.softexpert.com
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Para mais informações entre em contato com
Comitê de Sustentabilidade

comitesustentabilidade@fecomercio-rs.org.br

