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Assim como os demais materiais 
disponibilizados pela LEC, este e-book foi 
pensado pelos autores para auxiliar 
profissionais e pessoas interessadas a se 
desenvolverem sobre as práticas que 
envolvem a seara de ESG – Environmental, 
Social and Governance e reflete o ponto de 
vista dos autores com base em suas 
experiências profissionais e não de suas 
empregadoras ou pessoas jurídicas 
representadas. O conteúdo aqui 
mencionado não deve ser interpretado 
como serviço de consultoria ou 
aconselhamento jurídico.

Boa leitura! 

INTRODUÇÃO



Os modelos modernos de gestão 
empresarial devem direcionar 
esforços para visões de futuro, de 
acordo com a evolução do 
ambiente de negócios e 
necessidades e aspirações da 
sociedade complexa em que 
vivemos.  

A sigla ESG – Environmental, Social 
and Governance ou, em 
português, ASG – Ambiental, Social 
e Governança, assume, a cada dia, 
maior protagonismo no ambiente 
corporativo. Mas, para que 
possamos entender a abrangência 
e a importância das práticas ESG 
nas empresas, precisamos 
defini-las e contextualizá-las a 
partir de alguns marcos 
importantes, nacionais e 
internacionais. 

Este trabalho, coordenado pelos 
membros do Comitê de 
Governança Corporativa da LEC, 
tem como objetivo trazer ao 
conhecimento aspectos sobre o 

tema ESG, sem a pretensão de 
esgotar as discussões sobre o 
assunto. Nesse sentido, são 
apresentados aos leitores breve 
evolução histórica, abrangência de 
cada pilar da sigla ESG, a 
importância das lideranças, 
formais e informais, reputação e 
imagem corporativa, 
responsabilidade social, 
gerenciamento de riscos ESG, o 
novo perfil dos investidores, 
métricas de monitoramento, a 
importância da tecnologia nesse 
processo e, por fim, o papel do 
Compliance, especialmente 
quanto à visão estratégica exigida 
para a governança nesses novos 
tempos.

Agradecemos a todos que 
participaram, direta e 
indiretamente, na 
elaboração deste material.  
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HISTÓRICO

O primeiro marco histórico importante que antecedeu a temática ESG foi a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também conhecida 
como Conferência de Estocolmo, em 1972, a qual reuniu líderes para, pela 
primeira vez, debaterem sobre as relações entre o homem e o meio 
ambiente. Foi a partir desta Conferência que o homem passou a ter o direito 
a um meio ambiente de qualidade, essencial para uma vida digna e saudável. 
A partir desse marco foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da ONU. 

Já em 1987, a citada Comissão divulgou o Relatório Brundtland, documento 
intitulado Nosso Futuro Comum, o qual auxiliou a disseminação do conceito 
de desenvolvimento sustentável, qual seja, aquele que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras 
gerações satisfazerem suas próprias necessidades. 

Histórico

No ano de 1992 foi realizada a 
Segunda Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente, no 
Rio de Janeiro, a chamada ECO-92. 
Este encontro culminou na criação 
da Agenda 21, documento que teve 
a função de criar um roteiro, um 
planejamento, para a atuação de 
governos, da sociedade e de 
empresas no sentido da 
sustentabilidade do planeta, um 
novo paradigma econômico, 
voltado para a proteção de valores 
sociais e ambientais. 

Outro marco importante no ano de 
1992 foi a criação da 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC, em inglês), ocasião na 
qual as principais nações 

uniram-se para discutir os 
impactos das ações humanas 
sobre o clima e o meio ambiente. 

Em 1994, o sociólogo britânico 
John Elkington, idealizou o 
conceito que conhecemos hoje 
como Triple Bottom Line ou Tripé 
da Sustentabilidade. Esse conceito 
inclui três dimensões em relação 
às atividades de uma empresa 
enquanto visão de longo prazo. 
Caso uma empresa se proponha a 
ser sustentável, deve considerar de 
forma integrada as dimensões de 
impactos sociais, econômicos e 
ambientais em seu negócio. Ou 
seja, além de gerar lucro, deve 
gerar valor.  



5
POR DENTRO DO ESG

HISTÓRICO

Já a sigla ESG, surgiu pela primeira vez no ano de 2004, em uma publicação 
do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares 
Wins. Foi uma provocação do Secretário-Geral da ONU à época, Sr. Kofi 
Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, sobre como integrar 
fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Em 
resumo, o termo ESG remete ao estímulo dado às empresas ao assumirem e 
adotarem medidas que gerem impactos sociais, ambientais e de governança 
cada vez mais positivos.

Com base em todo esse movimento, algumas empresas, principalmente as 
grandes e de atuação internacional, criaram seus próprios programas de 
sustentabilidade e passaram a se preocupar, de forma declarada, com 
aspectos de impacto ambiental, social e de governança, além do tradicional 
resultado econômico-financeiro.



Os Aspectos Ambientais, 
Sociais e de Governança

Os aspectos ambientais, sociais e de governança representam as três letras 
da sigla ESG – Environmental, Social and Governance. São iniciativas que 
compõem a atuação de organizações no sentido de um novo paradigma 
socioeconômico, direcionado para a sustentabilidade: das relações com a 
natureza, do planeta e da sociedade como um todo. 

O aspecto ambiental envolve a viabilização de atividades empresariais e a 
responsabilidade pela adoção de práticas que causem o menor impacto 
possível ao meio ambiente, tais como a busca por fontes alternativas de 
energia (energia limpa), em substituição às matrizes energéticas derivadas 
de combustíveis fósseis, redução e neutralização das emissões de carbono, 
preservação de florestas e de recursos hídricos, utilização de materiais 
biodegradáveis, orientação para o consumo consciente, reciclagem de 
materiais, descarte e destinação correta para resíduos, dentre outras. 

O aspecto social contempla o papel, as interações e a relevância da função 
social da empresa e envolve diversas ações, tais como saúde e segurança de 
colaboradores, responsabilidade perante clientes e parceiros de negócio, 
promoção da diversidade, inclusão e equidade, em todas as suas formas, 
relacionamentos com comunidades locais impactadas pelas atividades 
produtivas, estímulo às iniciativas de voluntariado, dentre outras ações de 
cunho social.  
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Já o aspecto sobre governança abrange os diversos fatores estratégicos de 
uma organização, tais como a perenidade, a prestação de contas do 
mandato, a transparência, a promoção da ética e da integridade, o processo 
de tomada de decisão, a prevenção da corrupção, do suborno e de atos 
ilícitos em geral, a incorporação de ESG ao modelo de negócio, a divulgação 
de relatórios de sustentabilidade, dentre outros tantos, os quais devem ir 
além dos interesses dos sócios ou acionistas, ou seja, a governança deve 
considerar os interesses dos diversos públicos impactados pelas atividades da 
empresa (stakeholders). Nesse sentido, temos a governança de stakeholders, 
em substituição à tradicional governança de acionista. Trata-se de evolução 
da governança corporativa. 

ESG é, em síntese, uma abordagem de negócios que incorpora critérios 
ambientais, sociais e de governança, por meio de visão e ações estratégicas 
de curto, médio e longo prazo, de modo a demonstrar aos clientes, aos 
investidores, aos órgãos reguladores, aos colaboradores, à sociedade e aos 
demais públicos de relacionamento, o seu posicionamento estratégico e de 
sustentabilidade. 

ESG não é tendência, é uma realidade. As empresas, independentemente do 
porte e segmento de atuação, devem estar atentas às práticas e às exigências 
dessa “nova economia”, as quais exigem atualização e aprimoramento 
constante.

OS ASPECTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA



Liderança e ESG
A cultura corporativa ou 
organizacional de uma empresa é 
construída dia a dia mediante a 
coerência entre o discurso e a 
prática, sobretudo por meio de 
exemplos das lideranças, formais 
ou não. 

Os líderes das organizações devem 
compreender que os seus papéis e 
as suas responsabilidades se 
tornaram mais sofisticados ou 
foram incrementados, devido à 
relevância e à necessidade da 
implementação de iniciativas ESG.

O cuidado com aspectos que 
tornem as operações mais 
sustentáveis é um reflexo da 
mudança de perspectiva das 
empresas – cada vez mais 
“forçadas” a terem atenção ao 
tema — como também de 
consumidores, ávidos por mais 
transparência e pela defesa de 
causas que sejam abraçadas de 
forma realmente genuína. 

Sendo assim, cabe ao Conselho de 
Administração, à Alta Direção e/ou 
aos sócios das empresas promover, 
engajar e direcionar a implantação 
de um projeto ESG, incluindo 
práticas, políticas e procedimentos 
específicos, os quais possam ser 
medidos e avaliados (indicadores e 
métricas) para atestar a sua 
adequada funcionalidade. 

Reputação
e ESG

Dentre os muitos aspectos que 
envolvem o termo ESG, a imagem 
institucional e a reputação 
corporativa merecem destaque, 
pois uma enormidade de marcas 
está diretamente associada ou 
associam os seus produtos e 
serviços à determinadas causas, as 
chamadas “marcas engajadas”. 
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As marcas engajadas são aquelas que utilizam o marketing de causa para 
associar sua imagem a um determinado movimento, com o objetivo de 
obter vantagens competitivas para o negócio e também como forma de 
desenvolver e estimular a conscientização sobre determinado tema. Nesse 
sentido, temos o comportamento dos consumidores e dos investidores, 
mais exigente e atentos não somente à qualidade dos produtos e serviços, 
mas também aos valores e às atitudes das empresas. 



REPUTAÇÃO E ESG

A realização de iniciativas ESG é 
uma demanda das novas gerações. 
As gerações Z e Millennium, por 
exemplo, têm uma ótica própria 
sobre padrões de consumo, ou 
seja, são pessoas que questionam 
os valores das empresas. Para esses 
indivíduos, ainda a título de 
exemplo, as práticas de reciclar e 
reutilizar fazem parte de seus 
comportamentos. Logo, exigem 
que as marcas traduzam os seus 
anseios e promovam, com 
transparência e efetividade, as suas 
causas e valores.

No entanto, em alguns casos, as 
ações adotadas pelas empresas 
serviram muito mais para a criação 
do chamado marketing positivo do 
que para redução, de fato, de 
externalidade negativas que as 
atividades das empresas geram ou 
podem gerar. O propósito 
empresarial relacionado ao ESG é 
um compromisso assumido 
publicamente pela organização. 
Assim, ao assumir compromissos 
por meio de suas estratégias de 
governança, a empresa deve 
prevenir e combater as "práticas 
fake" de ESG, as quais podem vir a 
afetar negativamente a sua 
imagem e reputação.

As iniciativas devem demonstrar 
aos stakeholders e ao mercado que 
não se tratam apenas de uma 
simples oportunidade de 
marketing, de uma promessa, mas 
sim de ações concretas e boas 
práticas que contribuem para um 
mundo melhor.

Um cuidado importante: cada vez 
mais as empresas brasileiras têm 
assumido metas ESG de médio e 
longo prazo ambiciosas. 
Estabelecer essas metas pode 
parecer simples e até certo ponto 
confortável para quem as divulga. 
Porém, por meio da governança, 
devem encontrar perguntas e 
respostas reais, claras e objetivas 
sobre o cumprimento destes 
compromissos. 

As condições conjunturais não 
podem ser adotadas para justificar 
a não implementação dos 
compromissos assumidos em 
matéria de ESG.   

Na prática, cada empresa define os 
seus planos de ação e suas metas 
de ESG, de acordo com os seus 
objetivos e interesses, o que abre 
muito espaço para um fenômeno 
não tão recente, denominado 
greenwashing. O termo pode ser 
traduzido literalmente como 
“lavagem verde” ou “pintando de 
verde” e consiste em práticas de 
promoção de discursos, anúncios, 
campanhas publicitárias e de 
marketing com características 
social e ambientalmente 
sustentáveis, inclusivas, 
eco-friendly, de modo a criar uma 
falsa aparência de 
sustentabilidade, levando o 
consumidor a acreditar que está 
contribuindo para uma causa 
nobre. Contudo, na prática, as 
ações não ocorrem. Por isso 
greenwashing.
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É possível identificar as empresas 
sérias e avaliar os seus 
compromissos em relação a 
matéria ESG, daquelas que 
utilizam as “estratégias” de 
greenwashing. Nesse sentido, a 
transparência das iniciativas e a 
correta comunicação com os 
públicos de interesse, baseadas em 
evidenciação e materialidade, são 
condição sine qua non para a 
preservação da imagem e da 
reputação institucional.

O posicionamento ESG pode ser 
um pilar fundamental para o 
desenvolvimento sustentável de 
um negócio e estreitar a relação 
entre produtos e serviços com os 
consumidores, investidores e com 
o mercado em geral. As grandes 
marcas, as mais admiradas, são 
aquelas que vão além do seu 
produto ou serviço. Elas 
demonstram também o seu ponto 
de vista e os seus valores, 
conquistando a admiração, o 
respeito, a confiança e a fidelidade 
de seus clientes, colaboradores e 
parceiros de negócio. E não 
esqueçamos: marketing e 
reputação caminham lado a lado.

Responsabilida
de Social 
Empresarial, 
Gerenciamento 
de Riscos e ESG
Conforme a definição do Instituto 
ETHOS (2008), a reponsabilidade 
social empresarial (RES) pode ser 
compreendida como uma forma 
de gestão caracterizada por uma 
relação ética e transparente da 
organização com o público com o 
qual a empresa se relaciona, 
estabelecendo metas 
empresariais compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da 
sociedade, conservando recursos 
ambientais e culturais para as 
futuras gerações.
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De uma forma geral, significa dizer que as organizações passaram a 
incorporar critérios relevantes ligadas ao seu contexto mais amplo e 
estratégico de atuação. Nesse sentido é que hoje, além do termo RSE muito 
utilizado como diretriz e modelo de princípios, valores e práticas, temos 
também o termo ESG, diretamente relacionados aos aspectos da governança 
corporativa. 

Para se ter uma boa governança corporativa, deve haver um processo sólido, 
organizado e estruturado para o gerenciamento de riscos da organização, 
inclusive os riscos relacionados a ESG.  

A organização deve, a partir de seu propósito, valores corporativos, estratégias 
e objetivos, identificar, classificar e priorizar o tratamento de riscos ESG, de 
modo a mitigá-los e atuar de acordo com as ações definidas. 

Não há uma definição universal ou acordada sobre riscos relacionados a ESG, 
que também podem ser referidos como riscos de sustentabilidade, não 
financeiros ou extra financeiros. Cada organização adotará a sua própria 
definição baseada em seu modelo de negócios único, ambiente interno e 
externo, mix de produtos ou serviços, missão, visão e valores e muito mais.

O gerenciamento de riscos ESG exige a mesma cautela e dedicação pelas 
áreas responsáveis que em relação aos demais riscos da organização. 
Representa para a empresa, ainda, uma oportunidade para aprimorar as 
práticas e as iniciativas relacionadas ao meio ambiente, aos aspectos sociais e 
às boas práticas de governança corporativa. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL, GERENCIAMENTO DE RISCOS E ESG



O crescimento de iniciativas voltadas à temática ESG visa atender às 
demandas dos investidores e do público em geral. De fato, são os investidores 
que estão condicionando grandes investimentos de capital à existência e à 
qualidade de um Programa ESG de uma empresa, incluindo a atenção 
corporativa para construir uma marca forte e promover o crescimento a 
longo prazo. O tema se tornou, assim, critério para a tomada de decisão de 
investidores, uma vez que empresas responsáveis, em princípio, correm 
menos riscos de ter sua reputação abalada. 

Tradicionalmente, a expectativa dos investidores é de que, uma vez realizado o 
investimento, haja um retorno para esse investimento, comumente conhecido 
como lucro. De fato, o lucro é um dos objetivos das sociedades empresárias, 
sendo a sua persecução, inclusive, um dos deveres legais dos administradores 
das sociedades, juntamente com outros deveres, tais como o dever de 
diligência, lealdade, informação e não incursão em conflitos de interesses.

Investimentos e ESG

Entretanto, um longo processo de 
conscientização imputa às 
agendas e aos objetivos das 
empresas outros temas, tais como 
boas práticas de respeito ao meio 
ambiente, relacionamentos sociais 
e de governança, além da 
persecução do lucro.  

Atualmente, o tema de ESG está na 
agenda do perfil dos novos 
investidores, que passam a 
considerar as organizações em que 
irão investir, não somente do ponto 
de vista da lucratividade, mas 
também considerando o cuidado 
que a organização tem com as 
dimensões ambiental, social e de 
governança corporativa. 

No Brasil, a B3 (Bolsa de Valores) 
criou, em 2005, o índice de 
sustentabilidade denominado ISE – 
Índice de Sustentabilidade 
Empresarial, o qual passou a 
abranger as dimensões ESG, além 
de outras, com o objetivo de apoiar 
os investidores na tomada de 
decisão e estimular as empresas a 
adotarem boas práticas em 
matéria de ESG.
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A realização de iniciativas ESG é 
uma demanda das novas gerações. 
As gerações Z e Millennium, por 
exemplo, têm uma ótica própria 
sobre padrões de consumo, ou 
seja, são pessoas que questionam 
os valores das empresas. Para esses 
indivíduos, ainda a título de 
exemplo, as práticas de reciclar e 
reutilizar fazem parte de seus 
comportamentos. Logo, exigem 
que as marcas traduzam os seus 
anseios e promovam, com 
transparência e efetividade, as suas 
causas e valores.

No entanto, em alguns casos, as 
ações adotadas pelas empresas 
serviram muito mais para a criação 
do chamado marketing positivo do 
que para redução, de fato, de 
externalidade negativas que as 
atividades das empresas geram ou 
podem gerar. O propósito 
empresarial relacionado ao ESG é 
um compromisso assumido 
publicamente pela organização. 
Assim, ao assumir compromissos 
por meio de suas estratégias de 
governança, a empresa deve 
prevenir e combater as "práticas 
fake" de ESG, as quais podem vir a 
afetar negativamente a sua 
imagem e reputação.

As iniciativas devem demonstrar 
aos stakeholders e ao mercado que 
não se tratam apenas de uma 
simples oportunidade de 
marketing, de uma promessa, mas 
sim de ações concretas e boas 
práticas que contribuem para um 
mundo melhor.

Um cuidado importante: cada vez 
mais as empresas brasileiras têm 
assumido metas ESG de médio e 
longo prazo ambiciosas. 
Estabelecer essas metas pode 
parecer simples e até certo ponto 
confortável para quem as divulga. 
Porém, por meio da governança, 
devem encontrar perguntas e 
respostas reais, claras e objetivas 
sobre o cumprimento destes 
compromissos. 

As condições conjunturais não 
podem ser adotadas para justificar 
a não implementação dos 
compromissos assumidos em 
matéria de ESG.   

Na prática, cada empresa define os 
seus planos de ação e suas metas 
de ESG, de acordo com os seus 
objetivos e interesses, o que abre 
muito espaço para um fenômeno 
não tão recente, denominado 
greenwashing. O termo pode ser 
traduzido literalmente como 
“lavagem verde” ou “pintando de 
verde” e consiste em práticas de 
promoção de discursos, anúncios, 
campanhas publicitárias e de 
marketing com características 
social e ambientalmente 
sustentáveis, inclusivas, 
eco-friendly, de modo a criar uma 
falsa aparência de 
sustentabilidade, levando o 
consumidor a acreditar que está 
contribuindo para uma causa 
nobre. Contudo, na prática, as 
ações não ocorrem. Por isso 
greenwashing.

Tecnologia e ESG

No que se refere ao aspecto de tecnologia e inovação, o papel da temática 
ESG se apresenta como um novo paradigma que envolve não apenas a 
utilização de novas ferramentas e tecnologias, mas também a capacidade de 
mudar a qualidade e a forma como as pessoas vivem, trabalham e 
consomem.

A busca por modelos que valorizam o equilíbrio social, ambiental, corporativo, 
governamental e do consumidor como princípio, passa a ser o grande 
diferencial na avaliação do compromisso de integridade empresarial. 

A abordagem sistêmica para a divulgação de relatórios ESG abre uma janela 
de oportunidade de crescimento e inovação para as iniciativas coletivas entre 
a administração pública, os participantes da indústria e outras partes 
interessadas no desenvolvimento colaborativo de indicadores de 
conformidade ESG refinados, significativos e coerentes para o ecossistema da 
operação dos negócios de cada setor. 

O objetivo é levar uma maior compreensão sobre informações qualificadas e 
o nivelamento, a assimetria de conhecimento e informação em relação às 
“regras do jogo ESG” que compõem o ciclo sustentável de avaliação de 
conformidade de cada setor ou indústria. 
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Neste tópico, abordaremos a métrica ESG como fator-chave para a inovação 
no modelo de negócios e, em especial, para a conectividade da cadeia de 
produção. De fato, a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) despertou 
uma maior atenção sobre o impacto das ações empresariais na exploração 
dos negócios ao redor do mundo. A verdade é que, como vimos, 
sustentabilidade vai muito além de enfrentar riscos ambientais.

Embora haja muitas opções de como a empresa aplicará as práticas de 
gestão sobre ESG, nenhuma abordagem é classicamente melhor do que 
outra. Por este motivo, estabelecer objetivos claros, transparentes, medições 
periódicas, por meio de critérios quantitativos e qualitativos, se faz necessário 
no novo ambiente de gestão integrada de ESG, como forma de medir e 
divulgar o compromisso da empresa em relação aos diversos tópicos ESG e 
relacionados à estratégia e modelo de negócio.

Métricas ESG e Materialidade

Dependendo da abordagem de 
priorização e de critérios, uma 
empresa pode selecionar uma 
série de medidas para avaliar, 
priorizar e comunicar riscos de 
formas distintas. Cada organização 
terá a tarefa de analisar e 
compreender quais fatores são 
essenciais para definição de suas 
métricas de forma eficiente. 
Podemos usar como exemplo 
alguns critérios e a respectiva 
definição de métricas para ESG 
considerando, assim, os aspectos 
ambientais, sociais e culturais, 
econômico-financeiros e de 
governança. 

Essas métricas, quando alinhadas à 
metodologia de gestão de riscos e 
de compliance de cada empresa, 
poderão ser agrupadas dentro de 
cada tópico ESG. O conjunto 
dessas métricas trazem resultados 
que geram valor para empresa.

A tarefa de definir critérios, 
indicadores e métricas em ESG 
envolverá sempre o nível de 
maturidade de cada organização e, 
por meio da discussão em 
Conselhos, auxiliará o processo de 
tomada de decisão, sempre no 
sentido da proteção de valores, do 
propósito declarado da 
organização e na geração de valor. 
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Os critérios ESG estão relacionados à ‘Materialidade’ e aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, propostos 
pelo Pacto Global da ONU. A Materialidade prioriza os temas 
sobre sustentabilidade da organização, os quais incluem 
indicadores de desempenho em questões sociais e ambientais, 
segundo a Global Reporting Initiative – GRI, que tem como 
meta definir os temas que importam para a empresa e os seus 
stakeholders. Já os ODS refletem as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável (social, econômica e ambiental). 

Além dos indicadores propostos pela GRI, outras estruturas 
internacionais complementares podem ser utilizadas para a 
apresentação de indicadores de sustentabilidade, tais como a 
Sustainability Accounting Standards Board – SASB e o Relato 
Integrado do International Integrated Reporting Council – IRC, 
dentre outros. 

No Brasil, além do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(B3), os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 
Responsáveis incorporam métricas ESG que funcionam como 
importante meio para auxiliar as empresas na definição de 
suas estratégias de negócios, políticas e processos.

Compliance e ESG
A agenda estabelecida no Programa de Compliance, pautada 
no contexto da governança corporativa, permite que o 
Compliance Officer contribua de forma significativa nas 
iniciativas de ESG – Environmental, Social e Governance.

Muitas empresas têm estruturas e processos de compliance, 
gestão de riscos e controles internos, os quais fornecem um 
caminho para que a Alta Direção e a gestão otimizem os 
resultados, com o objetivo de aprimorar as capacidades de 
criar, preservar e, por fim, obter valor.



COMPLIANCE E ESG

O profissional de Compliance 
(Compliance Officer), ao atuar com 
autonomia, independência, 
autoridade e o devido 
conhecimento técnico, deve 
planejar e executar uma agenda 
que reflita os princípios e valores 
da organização. No que se refere 
aos aspectos da governança, esse 
profissional, responsável pelo zelo 
da conformidade na organização, 
deve ter a capacidade de gerenciar 
riscos e relacionamentos com 
partes interessadas, internas e 
externas, tais como reguladores e 
terceirizados, tornando-se, assim, 
um facilitador para o cumprimento 
dos quatro princípios basilares da 
governança corporativa: 
transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade 
corporativa.

O Compliance Officer, em relação 
às iniciativas ambientais e sociais, 
atua como um profissional que 
incentiva, estimula, contribui e 
promove as ações empresariais 
voltadas à preservação do meio 
ambiente (natural e artificial), 
garantia dos direitos humanos, da 
diversidade, inclusão e equidade, 
de modo a contribuir para os 
melhores resultados da 
organização, em todas as suas 
possibilidades. 

Ainda que inexista área exclusiva 
para a sustentabilidade ou ESG na 
organização, os temas expostos 
nas iniciativas sociais são 
mencionados, discutidos e 

enfrentados nas ações rotineiras 
do Compliance Officer, tais como, 
por exemplo, o estabelecimento de 
diretrizes sobre o respeito à 
dignidade humana, vedação de 
práticas discriminatórias e ao 
assédio (moral, sexual e 
psicológico), bem como condutas e 
comportamentos  esperados, 
normalmente previstos no código 
de conduta e nas políticas internas. 

Em relação aos aspectos 
ambientais, comumente 
relacionados com a preservação de 
florestas, redução da emissão de 
poluentes e resíduos tóxicos 
decorrentes das atividades 
empresariais, o Compliance Officer 
também pode contribuir dentro de 
sua esfera de atuação, incluindo, 
por exemplo, o tema de meio 
ambiente nos treinamentos, 
palestras e comunicações internas 
da empresa. 

Porém, é importante estar atento 
às responsabilidades do 
Compliance Officer, pois existe 
uma tentativa, dentro de algumas 
empresas, de “transferir” a 
totalidade da responsabilidade das 
inciativas ESG para esse 
profissional ou para o (a) 
responsável por relações 
governamentais ou para o Jurídico. 
Entretanto, como vimos, esta 
responsabilidade é, 
fundamentalmente, da Alta 
Administração, e deve “estar no 
DNA da empresa”. 
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De toda forma, o Compliance Officer possui em seu escopo de atuação 
habilidades técnicas para a promoção de ações que podem contribuir para as 
práticas destinadas aos temas ESG.

Ações como o endereçamento dos temas de ESG no código de conduta, por 
exemplo, fortalecem os preceitos sustentáveis na cultura organizacional da 
empresa ou execução do monitoramento e análises de riscos das medidas 
implementadas, garantindo, por conseguinte, sua eficácia e adesão no meio 
corporativo. Por fim, importante pontuar que todos os setores da empresa 
devem trabalhar em conjunto para a implementação das práticas ESG, 
inclusive aqueles referentes à governança corporativa. 

COMPLIANCE E ESG
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Ambiental - Preservação ou 
reparação do meio ambiente, 

incluindo sua recuperação, 
quando possível

Alterações Climáticas

Impactos ecológicos, 
como poluição, 
desmatamento e perda 
de biodiversidade

Gestão de energia, como 
edifícios e processos de 
produção com eficiência 
energética

Emissão de gases de 
efeito estufa

Risco de litígios, por 
exemplo, relacionado à 
contaminação ambiental

Políticas e regulamentos 
efetivos

Fornecimento de 
matéria-prima

Energia renovável

Desastres ambientais

Produtos e embalagens 
sustentáveis

Gestão de água e resíduos

Relações Comunitárias

Diversidade, inclusão e 
equidade

Assédio e discriminação

Saúde e segurança do 
empregado

Trabalho infantil ou 
análogo à escravidão

Desenvolvimento de 
capital humano

Gestão do trabalho

Privacidade e segurança 
de dados

Qualidade e segurança do 
produto 

Padrões da cadeia de 
suprimentos 

Violação de direitos 
fundamentais e interesses 
coletivos

Mineração irregular

Invasão de terra indígena 
ou quilombola

Atos lesivos ao patrimônio 
público

Antissuborno e 
anticorrupção

Anticoncorrencial

Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e do 
Financiamento ao 
Terrorismo

Gestão de terceiros
Ética nos negócios

Resiliência corporativa

Diversidade na liderança

Remuneração executiva

Relações Governamentais

Estrutura de propriedade

Transparência tributária

Social - Proteção dos 
direitos fundamentais e 

interesses coletivo

Governança – 
Contribuição para 

redução dos impactos

ESG: Saiba mais
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Valor gerado
para a empresa

Assertividade na gestão 
de temáticas ESG 
relevantes para o negócio

Aumento da maturidade 
em sustentabilidade 
corporativa

Alinhamento dos 
objetivos estratégicos 
com questões materiais 
para a companhia

Melhoria na gestão de 
indicadores ESG e 
medição das informações 
internas

Inclusão de stakeholders 
e fortalecimento dos 
relacionamentos já 
existentes

Informações mais 
confiáveis e assertivas 
sobre o desempenho em 
sustentabilidade

Maior segurança e 
visibilidade, por possuir 
uma operação alinhada às 
questões ESG

Qualificação para acesso a 
capital e atrativo de 
investimentos

Fortalecimento da 
imagem perante o 
mercado e seus 
concorrentes

Possibilita comparar 
performance de 
sustentabilidade 
corporativa com outras 
empresas do setor

Reporte ESG para o 
mercado, em linha com as 
melhores práticas e 
regulamentações 
aplicáveis

Contribuição para a 
melhora da governança, 
gestão de riscos e 
continuidade do negócio

Aumento do nível de 
transparência na 
divulgação das 
informações

Valor gerado
aos stakeholders

Valor gerado
ao mercado

ESG: Saiba mais
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