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G O V E R N A N Ç A
A M B I E N T A L ,  S O C I A L

E  C O R P O R A T I V A



Apresentamos nossa série, liderada pela sócia da área Societária M&A, Ana
Paula Terra Caldeira, em colaboração com a advogada das áreas Ambiental
e Minerária, Gabriela Salazar e o estagiário Vitor Emmanuel Viana
Antunes Dantas, com  insights e reflexões sobre as práticas ESG
(Environmental, Social and Governance) ou “Governança Ambiental, Social e
Corporativa”.

Você sabe o que essa sigla significa e o que representa para um melhor
desempenho das empresas?

Nas próximas páginas, você poderá acompanhar nossa série especial de
artigos em que trataremos sobre os critérios, definições, desafios,
oportunidades e a importância da implementação de práticas ESG nos dias
atuais como diferencial e vantagem competitiva do seu negócio!

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas e
apoio sobre o tema. 
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ESG, A SÍNDROME DO OVO E DA
GALINHA E A BOLA DE NEVE
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PREFÁCIO

Mudança de comportamento da coletividade é assim. Demora, às vezes por
gerações.  E está intimamente l igada aos valores que aquela sociedade tem
em um dado momento histórico.  Na época da Revolução Industrial ,  o
trabalho infanti l  era socialmente aceito.  A escravidão já foi  aceita
socialmente no Brasil  entre os séculos XVI e XIX.  A mutilação genital
feminina ainda era aceita socialmente no Sudão (2020) e na Nigéria (2015)
até recentes decisões e ainda é praticada (pasmem!),  em aproximadamente
30 países.

Mas a mudança de comportamento individual às vezes é disparada por um
fato,  evento ou força que recai individualmente. E aí  você se depara de
repente sem saber se você segue as práticas ESG porque realmente acredita
naqueles valores ou se faz porque todo mundo está fazendo. Ou ainda, se
você passou a acreditar porque todo mundo está seguindo. No melhor
esti lo do que veio primeiro:  o ovo ou a galinha. E então, quando um que
acredita faz e outro faz porque todos estão fazendo, vira efeito bola de
neve. E não tem volta.

Assim como governança corporativa,  compliance
anticorrupção e LGPD, as práticas ESG vieram para f icar.

Os bancos já têm l inhas próprias de f inanciamento para empresas que
possuem boas práticas (1) .  Já estamos vendo positivação de normas como o
Decreto 10.387/20 que incluiu os projetos com impactos socioambientais
positivos entre aqueles que fazem jus ao benefício f iscal  estabelecido pela
Lei 12.431/11 ( instituiu as debêntures incentivadas de infraestrutura).  As
operações de M&A já contam com due dil igence de compliance
anticorrupção e de proteção de dados. No próximo passo, seus cl ientes irão
solicitar (se já não o fazem!) informações sobre suas práticas ESG. 

O assunto da importância da governança nas organizações já é recorrente
desde os anos 90 principalmente nas economias com empresas de capital
pulverizado. Escândalos como da Enron, World com, trouxeram o tema para
discussão inclusive de reguladores.  Leis foram promulgadas (a Sarbanes
Oxley Act é um grande exemplo),  associações de adesão voluntárias de boas 
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práticas se tornaram mais representativas (o IBGC, mais um bom exemplo).
A pauta da sustentabil idade também aderiu à agenda das empresas desde
os anos 90 com a conferência Eco-92,  sendo impulsionada, principalmente,
pelos desastres naturais,  como vazamento de óleo, acidentes em barragens
e o aquecimento global.  A temática social  ganhou muita relevância neste
ano, especialmente com a pandemia da COVID-19.

Agora,  por que ESG é importante? Aquecimento global,  comportamento
ético e anticorrupção, transparência,  dignidade e igualdade do ser humano,
saúde, segurança e bem estar,  geração de riquezas e inovação. Esses e
outros valores podem ser importantes para você porque são valores
intrínsecos a você,  da sua geração e seria inconcebível  permitir  o trabalho
infanti l  ou forçado, assim como o despejo de resíduos contaminantes em
rios.

Filmes e documentários que abordam
temas correlatos a ESG:

A Lavanderia (The Laundromat)

O Preço da Verdade - Dark Waters

Fishing with dynamites

Indústria Americana (American Factory) 

O tema ganhou tanta importância que foi divulgado um White Paper pelo Fórum
Econômico Mundial  preparado em colaboração entre as “big 4” (KPMG, Deloitte, PWC e
E&Y) e o Bank of America que apresenta uma série de critérios objetivos para medição das
práticas ESG adotadas pelas empresas e as divide em 4 pilares: governança, planeta,
pessoas e prosperidade. Os pilares contêm 21 métricas centrais e 34 expandidas. Esse é um
sinal importante na padronização de métricas para avaliação de empresas. É possível que o
escopo de uma auditoria completa em uma aquisição, por exemplo, inclua não apenas
questões técnicas, legais (legal due diligence), contábeis e fiscais (normalmente
performadas pelas big 4 ou similares), anticorrupção (inovação já incorporada desde 2013,
notadamente com o advento da Lei n. 12.846), de adequação à LGPD (por força da lei
13.709/2018), como também uma avaliação concreta e mensurável de práticas ESG.

Ocorre que os critérios ESG contemplam um conjunto de práticas de natureza
multidisciplinar e transversais. É necessário que existam equipes com profissionais de 
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Sem prejuízo, existe também
uma força externa
pressionando a adoção de tais
práticas. Há diversos estudos
que indicam que empresas que
adotam tais práticas tem
melhor performance financeira
(2). Afinal, retorno financeiro é
essencial para o investidor e
continuará sendo. ESG não é
filantropia. 
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qualif icação das mais diversas,  tanto para implementar esta agenda de
ações,  quanto para avaliar um bom programa.

A legislação brasileira já atribui diversas obrigações e exigências às
empresas.  Bastaria cumprir a lei  para “passar no teste”? Nos Estados
Unidos,  por exemplo, não há previsão legal para concessão de l icença
maternidade (3)  ou férias remuneradas aos empregados (4)  e,  até pouco
tempo, havia ainda alguns estados americanos que permitiam que mulheres
recebessem menos do que homens exercendo as mesmas funções.

Somente recentemente (após os anos 2000) que a Suprema Corte
Americana, especialmente pelo voto condutor da grande Juíza recém
falecida Ruth Bader Ginsburg,  declarou tais leis inconstitucionais.

No Brasil ,  a CLT garante esses direitos e muitos outros (alguns argumentam
que até em excesso) desde a década de 1940. Não estamos falando de
cumprimento, eficácia da lei .  É claro que temos discrepâncias no Brasil ,
talvez até maiores que nos Estados Unidos,  por descumprimento de
normas. Mas para as pessoas e empresas cumpridoras das normas, como ir
além?

As empresas parecem estar entendendo a relevância do assunto, seja por
atitudes pessoais voluntárias ou por pressões de stakeholders.  A
mentalidade das pessoas nesse aspecto vem mudando. Já existe uma
cultura consolidada que as impede de cair na tentação de fazer apenas o
que a lei  permite,  sem ir além disso. As companhias que dependem de
capital  sabem que se não adotarem práticas condizentes com as demandas
dos stakeholders podem ter muitas perdas,  “de rating,  de investidores,  de
posição em rankings,  de preços de ações” (5) .

E você,  encontrou algum bom motivo para adotar uma
prática ESG hoje?
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Por Ana Paula Terra Caldeira,
Gabriela Salazar e Vitor Dantas
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ESG: A NOVA TENDÊNCIA DO MERCADO

As práticas ESG já ocupam as principais
manchetes ao redor do mundo e
preocupam cada vez mais os empresários
brasileiros que encontram um mercado
cada vez mais exigente no que se refere à
agenda de sustentabilidade.

Mas o que significa essa sigla? O que as
práticas ESG representam? O termo ESG,
apesar de novo no Brasil, surgiu da união
entre três pautas debatidas há algum
tempo e que são conexas às agendas de
meio ambiente (“environmental”),
responsabilidade e função social da
empresa e de governança. 

Aplicando essa sopa de letrinhas ao nosso
momento atual, cabe-nos propor uma
questão:  empresas que possuem pilares
fortes de ESG apresentaram melhor
desempenho durante a pandemia em
comparação àquelas que não incorporam
essa agenda?

Se você respondeu “sim” a essa pergunta,
sua percepção está correta! Ora, em
tempos de COVID-19, a preocupação com a
desigualdade social cresceu e reforçou a
importância das práticas ESG, não só pela
necessidade de se reconhecer o papel das
empresas enquanto entes que impactam a
sociedade, como também pela resiliência
adquirida,  uma  vez  que  as  práticas   ESG 

fortalecem o desempenho das
companhias no longo prazo (1). 

E se os números não mentem, é possível
traduzir em percentuais os resultados
positivos advindos da agenda ESG:
empresas com ações listadas no Índice de
Governança Corporativa (IGC) da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) que
adotaram boas práticas de governança,
riscos e conformidade (2) valorizaram
122% a mais do que as demais empresas
de capital aberto que não adotaram essas
práticas, de acordo com levantamento
feito pela empresa de consultoria Delloite
entre janeiro de 2001 e abril de 2017.

A adesão a práticas ESG proporciona às
empresas um melhor rating de crédito,
maior retorno acionário, menor custo de
financiamento e melhor performance
financeira, segundo estudos divulgados no
Report disponibilizado pela Anbima em
2019 (3). Já de acordo com estudo
promovido pelo JP Morgan (4), ações
relacionadas a investimentos sustentáveis
tiveram melhor desempenho do que as
tradicionais neste 2020 desafiador.

As práticas ESG podem abarcar diversas
pautas, como por exemplo a valorização
dos colaboradores, comportamento ético
nas organizações, redução  da  emissão de 
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gases, gestão de resíduos, políticas de
equidade de gênero e diversidade,
igualdade salarial, dentre outras, a
depender da companhia e do setor a qual
ela está inserida. O retorno poderá vir com
o valor agregado resultante dessas pautas,
a exemplo de uma melhora da reputação
da sua empresa frente ao mercado e,
posteriormente, a médio/longo prazo, em
resultados financeiros atrativos (5).

Porém, nem tudo são flores no mundo
ideal do ESG. Implementar as práticas
alinhadas a essa agenda demanda
mudanças comportamentais e culturais,
além de muito relacionamento com
pessoas e entidades. Isso custa tempo e
dinheiro e extrapola as muitas obrigações
e desafios aos quais os empreendedores já
estão sujeitos em virtude da lei. Mas como
foi com os temas correlatos a governança
corporativa, compliance anticorrupção e
LGPD, ESG já está na moda e quem estiver
bem vestido passa na frente.

Para que os frutos sejam colhidos, as
práticas ESG adotadas pelas empresas
precisam ser efetivas, ou seja, devem ser
aplicáveis e relevantes para a companhia e
o setor a qual ela está inserida, pois é por
meio da “materialidade” que tais práticas
irão trazer os resultados almejados. Caso
contrário, as empresas poderão incorrer
no indesejável “Greenwashing”,
denominação aplicada à adoção
dissimulada de práticas ESG que não
correspondem, em realidade, com as
políticas  e  ações  daquela  empresa,  caso

 

em que o dano reputacional é maior do
que não fazer nada.

Como forma de tornar a aplicação dos
critérios ESG mais mensurável, as quatro
maiores empresas de auditoria do mundo
(KPMG, E&Y, PwC e Delloite) criaram
recentemente um relatório conjunto
estabelecendo parâmetros objetivos para
a aferição e medição das práticas ESG a
nível mundial. A expectativa é de que
esses parâmetros, que se fundamentam
em 4 princípios gerais (Governança,
Pessoas, Planeta e Prosperidade) (6),
sejam norteadores para práticas ESG nas
companhias a partir de agora. 

Nessa nova tendência de mercado,
entregar apenas ganhos financeiros não
basta. O sucesso deste novo tempo será
protagonizado por empreendedores que
traduzam suas ações em impacto social.
Nas palavras de Larry Fink, CEO da
BlackRock, a maior gestora de ativos do
mundo: “para prosperar, cada companhia
terá que entregar não apenas
performance financeira, mas também
mostrar como faz uma contribuição
positiva para a sociedade” (7). E mesmo
que a receita do sucesso não seja única, é
certo que práticas de ESG podem ser
grandes aliadas para o alcance dessa
prosperidade.

Mas como fazer para que essas medidas
sejam implementadas? Acompanhe nossa
série de artigos relacionados ao assunto. 

ESG
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O setor de mineração vem passando nos
últimos tempos por desafios,
principalmente, quanto à segurança das
barragens e à relação com a comunidade,
pautas essas bastante ressaltadas na
mídia. Assim, as mineradoras estão tendo
que se reinventar para se adequar às
exigências cada vez mais rígidas do
mercado e da legislação. Nesse sentido,
adotar as práticas ESG pode representar
uma chave para o sucesso?

A resposta é sim. Como exposto no
primeiro artigo da nossa série, as práticas
ESG já assumiram um papel essencial nas
tomadas de decisões dos investidores e na
classificação do mercado, além de
traduzirem-se em benefícios financeiros,
em melhorias de reputação e em
eficiências em sua organização interna. As
práticas ESG vieram para ficar e quem não
se adequar ficará para trás.

Pesquisa realizada pelo escritório de
advocacia White&Case (1) aponta que as
políticas ESG são a segunda maior
prioridade para o setor da mineração no
ano de 2020, como se pode observar no
gráfico ao lado:

No contexto internacional, é válido
destacar a publicação, em agosto deste 

ano, pelo Conselho Internacional de Mine-
ação e Metais (ICMM), Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e Princípios para Investimento
Responsável (PRI), do Padrão Global da
Indústria para Gerenciamento de Rejeitos
(Global Industry Standard on Tailings
Management) (2). Trata-se de orientação
global para a gestão de rejeitos que
contempla 15 princípios e 77 requisitos
auditáveis a serem internalizados pelas
empresas. O documento apresentado
contém 6 seis eixos principais que
englobam ações e práticas voltadas, por
exemplo, a comunidades afetadas;
rejeitos; gestão e governança; divulgação
pública e acesso à informação – eixos
esses em intrínseco diálogo com a agenda
ESG.

ESG

ESG E MINERAÇÃO: A CHAVE PARA O SUCESSO?
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No âmbito nacional, e frente aos desafios
apresentados pelo mercado e pela
regulação brasileira (que, sobretudo em
relação a regulamentação de barragens,
vem sendo substancialmente modificada
para prever obrigações mais rígidas aos
mineradores), os players do setor mineral
no Brasil começam a se inspirar na
tendência mundial indicada pelo estudo
realizado pelo escritório White & Case.
Nessa linha, várias ações estão sendo
implementadas pelas empresas do setor
de mineração em prol da materialização
dos pilares de ESG em suas operações. A
rotina do setor vem sendo, nesse âmbito,
satisfatoriamente guiada por práticas
diversas que compreendem desde a
captação de investimentos sustentáveis
para projetos extrativos até compromissos
de diminuição de emissão de gases de
efeito estufa por meio de substituição
progressiva da frota de caminhões e “fora
de estrada”. As ações que impulsionam a
inserção da pauta ESG na mineração não
param por aí e contemplam iniciativas,
inclusive, de implantação de matriz de
energia 100% renovável em determinadas
operações de mineração.

Interessante destacar que o movimento
em prol da inserção de práticas ESG no
setor minerário extrapola a iniciativa do
setor empresarial e encontra incentivos do
próprio ente regulador, a Agência Nacional
de Mineração (“ANM”). A ANM, por meio
de sua Diretoria Colegiada e Assessoria
especializada, vem trabalhando em
processo de mediação entre mineradores
e comunidades inseridas no contexto da
operação mineral, e já obteve resultados
relevantes na composição de interesses
entre os diferentes stakeholders.

Com esses exemplos em mente, fica fácil
entender o porquê da importância da
adoção das práticas ESG na mineração.
Afinal, como dito acima, o mercado está
mais vigilante, os clientes estão mais
exigentes e frente à tendência global de
adoção das práticas ESG, as empresas
brasileiras se tornarão cada vez mais
conscientes do seu papel enquanto
agentes que impactam a sociedade (3).

Por causa dessa tendência, os bancos já
começaram a adotar linhas de crédito,
programas de financiamento e redução de
juros para empresas que adotam práticas
ESG, como é o caso do Banco Santander,
BNDES e o Banco Mundial (4). Um caso
famoso noticiado nos últimos meses foi o
da mineradora Sigma, que conseguiu um
financiamento de US$ 45 milhões com o
banco Société Générale, para o seu projeto
de lítio, na qual boas condições foram
obtidas em virtude da adoção das práticas
ESG pela companhia, como por exemplo o
“Green Mining” e “Local Community” (5).

Wilson Brumer, presidente do conselho
diretor do Instituto Brasileiro de
Mineração (IBRAM), destacou que “seguir
os padrões ESG, como gerenciar recursos
hídricos, reduzir o consumo de energia e
promover a diversidade, determinará o
sucesso das empresas de mineração na
captação de recursos. Se os
comportamentos não mudarem, os
projetos deixarão de atrair bancos e
investidores” (6). Trata-se de reflexão
consciente e marcada por um tom de
alerta e atenção. Se não podemos viver
sem mineração, chegaremos em um
momento em que a mineração não poderá
viver sem a incorporação de práticas ESG.

ESG  ARTIGO 2
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Acesso em: 15 out de 2020



ESG, DIVERSIDADE E LGPD. O QUE TEM A
VER?

Tem muito mais a ver do que apenas uma
sopa de letrinhas. ESG é a sigla que traduz
o conceito contemporâneo de práticas
adotadas por algumas empresas voltadas
à sustentabilidade (Environmental),
responsabilidade social (Social) e
governança (Governance).

Sem aviso o ano de 2020 chegou
surpreendendo a todos, alterando
drasticamente o contexto global.
Isolamento social, lockdown e fronteiras
fechadas devido ao coronavírus. Ao
mesmo tempo, vivenciamos uma onda de
protestos em vários países contra o
racismo sistêmico, e diversas
manifestações em relação à necessidade
de aumento da diversidade em empresas
dos mais diversos níveis. É um momento
que nos convida a refletir enquanto
indivíduos, organizações, governo e
sociedade.

Neste cenário, alguns dos temas
abordados no espectro social das práticas
ESG envolvem a igualdade de gênero, a
relação da empresa com seus
empregados, fornecedores, parceiros,
clientes e com as comunidades nas quais
atua, e o respeito à diversidade (conforme
introduzido no artigo ESG: A nova
tendência do mercado). 

A preocupação com um futuro mais sus-
entável em todos os âmbitos, inclusive o
social, traz mudanças para o mundo
corporativo. Apenas a título de exemplo,
dados evidenciam que as prioridades das
novas gerações são intrinsecamente
ligadas à responsabilidade social, havendo
pesquisas (1) que apontam que 73% dos
millenials pagariam mais por produtos ou
soluções sustentáveis. 

Seguindo essa tendência, o Fórum
Econômico Mundial lançou recentemente
(setembro de 2020) um relatório (White
Paper) preparado de forma colaborativa
entre as principais empresas de auditoria
do mundo, as chamadas “big four”
(Delloite, EY, KPMG, PwC) e Bank of
America, que consolida um conjunto de
propostas de padrão para métricas de
aferição de práticas ESG. As métricas
recomendadas são divididas entre 4
pilares alinhados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs)
estabelecidos pela ONU: governança,
planeta, pessoas e prosperidade. São 21
métricas centrais e 34 indicadores
expandidos para auxiliar as empresas a
medir e divulgar de forma mais
consistente o progresso em relação ao
alcance dos objetivos ESG. As empresas
são encorajadas a divulgar o maior núme- 
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-ro de métricas praticadas que entendam
ser relevantes e apropriadas no formato
“divulgue ou explique”.

Uma das métricas para avaliação das
práticas de ESG na esfera social ou de
pessoas trata de dignidade e igualdade.
Nesse aspecto, avalia-se riscos
relacionados a trabalho infantil, trabalho
forçado, equiparação de remuneração
entre homens e mulheres, saúde e
segurança do trabalho, desenvolvimento
de habilidades do futuro e também
diversidade e inclusão, devendo nesse
aspecto indicar o percentual de
empregados por categoria, por idade,
gênero e outros indicadores de
diversidade (etnia, orientação sexual,
deficiência, religião, etc).

O paper orienta que o empoderamento e a
promoção de inclusão social e econômica,
independente de idade, sexo, deficiência,
etnia, religião são aspectos importantes de
gestão de pessoas. Apontam que
diversidade de gênero e de etnia/cultura,
especialmente no nível gerencial, tem
correlação direta com a performance
financeira e não financeira (algo já
apontado pelos estudos feitos pela
McKinsey) (2)  e melhora a estabilidade das
empresas. Empresas com maior
diversidade são mais aptas à inovação, à
atração de talentos, à melhorar a relação
com o seu consumidor, à melhorar a
satisfação dos empregados e manter
licenças para operar. Enxergam benefícios
tangíveis e não tangíveis e acreditam que
diversidade e inclusão serão centrais para
modelos de negócios futuros.

Uma vez esclarecida a relação da ESG e
diversidade resta saber: e o que isso tudo
tem a ver com LGPD?

Proteger dados pessoais é proteger
pessoas. As normas estabelecidas pela Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD)
buscam garantir os direitos e a segurança
das pessoas em relação aos dados que
elas, em confiança, seja como empregadas
ou clientes das empresas, fornecem.
Adotar um programa de adequação à
LGPG, mais do que cumprir uma obrigação
legal, é uma prática de respeito aos dados
coletados e, consequentemente, de
respeito às pessoas, de responsabilidade
social.

Além disso, para adoção de práticas de
ESG relacionadas à diversidade e inclusão -
especialmente na melhoria dos processos
seletivos e análise da estrutura atual das
empresas para alavancar sua melhoria -
poderá ser necessário coletar dados
sensíveis dos grupos atingidos (dados que
revelem origem racial ou étnica e dados
relacionados à orientação sexual, religião,
por exemplo). Armazenar e tratar tais
dados nos termos previstos na LGPD
(tentando sempre que possível anonimizar
tais dados e garantir a segurança de seu
armazenamento em todos os níveis
possíveis) será de fundamental
importância para efetividade da prática,
garantia da segurança e construção de
relação de confiança com as pessoas que
estejam fornecendo esses dados à
empresa, além da mitigação de riscos
relacionados às punições previstas na
LGPD, bem como danos reputacionais
decorrentes de vazamentos.

Assim como a adoção de práticas que
mantenham as empresas em alinhamento
com a ESG tem se provado algo lucrativo, a
falta de proteção de dados e ocorrência de
vazamentos e situações de desrespeito
aos titulares também pode ser gerador de 
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empresas às novas realidades que se aproximam.
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https://exame.com/negocios/os-dados-confirmam-boas-praticas-de-governanca-valorizam-acoes/


AGRONEGÓCIO E PRÁTICAS ESG: O QUE É
IMPORTANTE SABER?

Assim como os demais setores da
economia, o agronegócio está sendo
fortemente impactado pelas discussões
sobre as iniciativas ESG. E a pergunta que
fica é: Será que esse setor está preparado
para essa nova realidade? Como está o
panorama atual?

Antes de tudo, é sabida a
representatividade que o setor do
agronegócio exerce na economia
brasileira. Segundo dados da CNA
(Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil), o agro, em 2019, correspondeu
a 21,4% do PIB do Brasil (1). Nesse sentido,
é extremamente importante a
participação do setor nas discussões sobre
as práticas ESG.

As pautas ambientais não são novas,
principalmente no agronegócio, tendo em
vista a regulação estatal já existente há
algum tempo por meio de algumas leis
esparsas. Todavia, com o crescimento da
pauta ESG, os clientes, a sociedade e o
mercado estão cada vez mais exigentes
quanto ao consumo dos chamados
“produtos verdes”, que são aqueles cujos
produtores assumem o compromisso com
o meio ambiente em toda a sua cadeia de
produção. Para além desse eixo, as
mudanças climáticas, as condições de
trabalho e a escassez de recursos naturais 

também são pautas caras ao agronegócio,
fazem parte da agenda ESG e, por isso,
devem se prioridades para o setor.

No cenário de pandemia, o setor do
agronegócio está alerta, uma vez que, em
virtude da manipulação direta dos
alimentos, volta-se à tona os debates
sobre a contaminação, inspeção de
qualidade na cadeia produtiva e a
segurança dos alimentos (2), o que está
intrinsecamente relacionado às práticas
ESG. Segundo o professor e gerente do
Núcleo de Sustentabilidade da Fundação
Dom Cabral, Heiko Spitzeck: “Os setores
que mais exportam são a mineração e o
agronegócio. São também os que mais
impactam no meio ambiente e que
dependem de investimentos estrangeiros.
Todo mundo que está conectado com os
mercados fora do Brasil será mais cobrado
em relação às melhores práticas
ambientais, sociais e de governança” (3).

Assim, em virtude da alta cobrança no
setor para o cumprimento dos parâmetros
ESG, se torna cada vez mais urgente a
adequação à elas. Sobre isso, o ex-ministro
da Agricultura, Alysson Paolinelli (4) afirma
que: “A agricultura deixou de ser extrativa
há muito tempo. Ainda tem muito
produtor – do pequeno ao grande –
usando nossos recursos de forma extrati-
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va e não repõe, e isso tem que ser reduzido.
É preciso um grande esforço de governo e
de sociedade para aumentar a agricultura
tecnificada, que repõem os recursos
naturais que usa. Mais que isso, a atividade
precisa gerar renda para quem trabalha
nela”. Dessa forma, com um agronegócio
tecnificado e baseado em inovações, a
tendência é a melhoria nos problemas
sociais, ambientais e econômicos.

Como tentativa de orientar e unificar os
parâmetros ESG e criar uma métrica global,
as quatro maiores empresas de auditoria
do mundo (PwC, Delloite, E&Y e KPMG)
lançaram, em setembro de 2020, um
relatório (White Paper) internacional com
os pilares que devem buscados pelo
mercado, divididos em quatro princípios
norteadores: Princípios de Governança,
Planeta, Pessoas e Prosperidade (5).

No relatório, em conformidade com as
particularidades do agronegócio, destacam-
se algumas proposições importantes,
notadamente na pauta de sustentabilidade
ambiental:

Quanto às mudanças climáticas, sugere-se
notadamente, a (a.i) diminuição na emissão
dos gases do efeito estufa e (a.ii) a
implementação das recomendações da
Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (6).

Quanto à degradação da natureza, sugere-
se sensibilidade ecológica, reportando o
número de terras e a área, em hectares,
pertencentes, arrendados ou geridos em
regiões próximas a áreas protegidas.

Quanto ao uso e disponibilidade de água
potável, sugere-se reportar a quantidade de
água retirada, consumida e a porcentagem 

I) 

II) 

que isso representa em regiões com alto ou
altíssimo estresse hídrico de acordo com a
ferramenta WRI Aqueduct Water Risk atlas
(7), além de informar todas essas
informações para toda a cadeia de valor.

Já em outro pilar importante para o
agronegócio, de “Pessoas”, o relatório
destaca a importância da diversidade,
inclusão, igualdade salarial, de gênero,
vedação ao trabalho infantil, forçado ou
compulsório, a preservação da saúde e
bem-estar e, por fim, desenvolvimento de
habilidades para o futuro. Todos esses
parâmetros devem ser levados em
consideração em uma companhia pró-ESG
que, por sua vez, não deve se limitar a eles,
uma vez que a pauta é aberta e as questões
sociais são inúmeras.

Portanto, as práticas ESG, além de serem
aplicáveis ao setor do agronegócio, já são
cobradas em diversos níveis e, deixar de
adotá-las poderá ser visto como um fator
negativo diante do mercado, investidores e
financiadores, clientes e fornecedores.

Não há dúvidas de que o agronegócio,
enquanto eixo produtivo essencial ao
desenvolvimento humano, desempenhará
valioso papel como um dos principais
motores para a retomada do crescimento
da economia, sobretudo no Brasil, país de
grande tradição nesse segmento.

É preciso, contudo, ampliar a visão e
perceber que a essencialidade do setor
deve ser igualmente transposta para a
incorporação da agenda ESG em sua
operação. E se pudermos definir
objetivamente uma resposta à pergunta
lançada no título deste artigo, a
constatação é facilmente identificável: o
impulso econômico a ser protagonizado 

III) 
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pelo setor (ao lado também da mineração) propiciará benefícios ainda mais robustos e
longevos se for pautado pela agenda ESG, que agregará incrementos e melhorias nas
esferas ambiental, social e de governança das atividades conduzidas pelos players do
setor. É importante saber!

1 CNA BRASIL. Panorama do Agro. Disponível em: https://www.cnabrasil.org.br/cna/panorama-do-
agro#:~:text=O%20agroneg%C3%B3cio%20tem%20sido%20reconhecido,do%20PIB%20brasileiro%5B1%5D. Acesso
em: 21 out de 2020.
2 DINHEIRO RURAL. Como o ESG está impactando o agronegócio. Disponível em:
https://www.dinheirorural.com.br/como-o-esg-esta-impactando-o-agronegocio/. Acesso em 22 out de 2020.
3 DIÁRIO DO COMÉRCIO. Práticas sustentáveis se tornam estratégicas para os negócios. Disponível em:
https://diariodocomercio.com.br/economia/especial-praticas-sustentaveis-se-tornam-estrategicas-para-os-
negocios/. Acesso em: 24 out de 2020.
4 DIÁRIO DO COMÉRCIO. Práticas sustentáveis se tornam estratégicas para os negócios. Disponível em:
https://diariodocomercio.com.br/economia/especial-praticas-sustentaveis-se-tornam-estrategicas-para-os-
negocios/. Acesso em: 24 out de 2020.
5 WE FORUM. Measuring Stakeholder Capitalism Report 2020. Disponível em:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf. Acesso em 30 out
de 2020.
6 TCFD. Recommendations. Disponível em: https://www.fsb-tcfd.org/recommendations/. Acesso em 30 out de
2020.
7 WRI.  Aqueduct Water Risk Atlas. Disponível em: https://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-water-risk-atlas.
Acesso em 30 out de 2020.
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INFRAESTRUTURA E ESG: QUAL IMPACTO
DESSE NOVO PARADIGMA NO SETOR?
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A pandemia da COVID-19 certamente
causou impactos gravosos em inúmeros
países, mercados e empresas. Passados oito
meses do início da pandemia, o que se
busca agora é a retomada econômica e, no
Brasil, no cenário de pós-pandemia, o setor
de Infraestrutura assume papel
fundamental. De acordo com o Governo
Federal, os investimentos privados nesse
setor são essenciais para a retomada
econômica e da prosperidade (1).  De fato,
com a aprovação do “teto de gastos”, o
investimento público na infraestrutura
ficou limitado e sua expansão depende
cada vez mais do setor privado. Isso nos
provoca algumas reflexões centrais ao tema
proposto nesse artigo: as práticas ESG estão
impactando o setor de infraestrutura? O
setor privado está mais exigente quanto
aos critérios estabelecidos?

É importante que se entenda o papel do
setor de Infraestrutura como responsável
por estimular o desenvolvimento, atrair
investimentos, gerar empregos, aumentar a
competitividade e facilitar a logística e a
qualidade de vida em um país continental
como o Brasil. Por isso, é extremamente
importante a participação deste setor nas
discussões sobre as práticas ESG.

A BlackRock, maior gestora de ativos do
mundo, manifestou voto contrário a 

diretores de 49 companhias no mundo por
falharem no progresso ao combate à crise
climática (2). A decisão da BlackRock reforça
a tendência mundial de valorização das
companhias que adotam práticas ESG na
sua visão de negócio.

Além disso, a busca por fontes alternativas
de energia sustentáveis é cada vez mais
valorizada, o que força as empresas
dependentes de combustíveis fósseis a se
reinventar e buscar medidas para diminuir
seu impacto ambiental, como é o caso da
Petrobrás, que criou, em 2008, a subsidiária
“Petrobrás Biocombustível”, responsável
pela produção de biocombustíveis com
responsabilidade social e ambiental (3).
Outro exemplo positivo da adoção de
práticas ESG nas empresas do setor de
infraestrutura é o da Cosan, que, além das
questões ambientais de redução das
emissões de carbono (4), se preocupou
também com as questões ligadas à
governança, propondo mais transparência
através de uma estrutura societária mais
simples, além de dar o mesmo direito de
voto a todos os investidores (5).

Por outro lado, diante dos escândalos de
corrupção conexos à Operação Lava-Jato e
envolvendo grandes empresas do setor, se
tornou imprescindível valorizar as práticas
de boa governança corporativa e complian-
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ce, inclusive para mostrar ao mercado as 
 mudanças relevantes conduzidas pelas
empresas. Pensando nisso, o Ministério da
Infraestrutura criou, por meio da portaria
nº 102/20 (6), o Selo Infra+ Integridade que
visa premiar empresas do setor de
infraestrutura de transportes que zelem
pela integridade institucional e pública,
representando assim um avanço na adoção
das práticas ESG no setor. Vale ressaltar
que essa iniciativa é similar ao Agro+
Integridade, criada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Além dos benefícios internos às empresas e
para o mercado, a adoção das práticas ESG
pode facilitar financiamentos e
empréstimos para projetos de
infraestrutura. O Santander, a título de
exemplo, criou uma linha de crédito de R$ 5
bilhões para projetos em saneamento
básico que cumpram as métricas ESG, o que
representa um avanço enorme e um
estímulo oportuno na valorização desses
critérios (7).

O momento mais do que nunca requer
investimento em infraestrutura e as
empresas não devem perder a
oportunidade de modernizar e expandir
ativos neste setor sob novos padrões de
investimentos ESG. Essa é a sinalização das
gestoras de investimento em private equity,
como a IG4 Capital, na pessoa do seu CEO,
Paulo Mattos.

De modo a orientar e unificar os
parâmetros de medição de práticas ESG e
criar uma métrica global, como ressaltado
no nosso artigo anterior, as quatro maiores
empresas de auditoria do mundo (PwC,
Delloite, E&Y e KPMG) lançaram, em
setembro de 2020, um relatório (White
Paper) internacional com os pilares e princí-

pios norteadores que devem ser buscados
pelo mercado: Princípios de Governança,
Planeta, Pessoas e Prosperidade (8).

Pode-se sugerir, para o setor de
Infraestrutura, nos termos dos parâmetros
fixados no relatório, as seguintes
proposições:

No pilar de “Prosperidade”, investimentos
em infraestrutura e serviços públicos
essenciais são indicados como fatores
importantíssimos de contribuição
econômica para o crescimento do emprego
e da geração de riqueza e prosperidade a
longo prazo, bem como para a vitalidade
social da comunidade. Serão medidos, entre
outros fatores, a extensão do
desenvolvimento dos investimentos em
infraestrutura, os impactos positivos ou
negativos correntes e esperados nas
comunidades e economias locais.

No tema “Planeta”, destaca-se a
importância de acesso a água potável e
saneamento básico como um direito
humano básico e essencial. Também
propõe-se a revisão nos planos de descarte
de resíduos sólidos, além da adoção de
políticas para a diminuição da emissão de
gases do efeito estufa e outros, de modo a
combater a poluição do ar. Nesse contexto,
o novo marco regulatório do saneamento
objeto da Lei Federal n. 14.026/2020
(publicada em 16.07.2020) impulsionará o
setor e a economia brasileira, com
projeções e metas para a infraestrutura e
para a universalização de serviços para a
população brasileira.

Quanto à governança, sugere-se a adoção
de políticas anticorrupção, por meio da
promoção de treinamentos internos para
os colaboradores, mensuração dos inciden-
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tes de corrupção enfrentados pelas companhias e a discussão de iniciativas e engajamento
dos acionistas de modo a desenvolver um ambiente interno e externo de combate à
corrupção.

No aspecto social, especificamente sobre “Pessoas”, aconselha-se a busca pela igualdade
de gênero e racial entre os colaboradores, bem como a equidade salarial e a adoção de
políticas visando o respeito aos direitos humanos, o combate ao trabalho infantil e o
análogo a escravidão.

Sabe-se que os desafios são numerosos, mas é certo que o setor de infraestrutura, pela
relevância que protagoniza no cenário nacional e por meio da incorporação da agenda ESG
em suas práticas, impulsionará a adoção dessa pauta por outros setores da economia,
fomentando o amadurecimento de um novo patamar de mercado, em que o sucesso dos
negócios será significativamente influenciado pela materialização de critérios ESG.

1 GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Retomada Econômica no pós-covid: o investimento em
infraestrutura como indutor de prosperidade. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-
br/canais_atendimento/imprensa/artigos/2020/retomada-economica-no-pos-covid-o-investimento-em-
infraestrutura-como-indutor-de-prosperidade. Acesso em: 04 nov de 2020.  
2 THE GUARDIAN. BlackRock votes against 49 companies for lack of climate crisis progress. Disponível em:
https://www.theguardian.com/business/2020/sep/17/blackrock-votes-against-49-companies-for-lack-of-climate-
crisis-progress. Acesso em 11 nov de 2020.
3 PETROBRÁS. Produção de Biocombustíveis. Disponível em: https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-
de-atuacao/producao-de-biocombustiveis/. Acesso em 24 out de 2020. 
4 VALOR ECONÔMICO. Cosan define metas de redução de emissão de gás carbônico para Raízen e Rumo até 2030.
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/03/cosan-define-metas-de-reduo-de-emisses-de-gs-carbnico-
para-razen-e-rumo-at-2030.ghtml.
5 CAPITAL RESET. Na cosan reestruturação societária vem com nova roupa ESG. Disponível em:
https://www.capitalreset.com/na-cosan-reestruturacao-societaria-vem-com-nova-roupa-esg/. Acesso em 24 out de
2020. 
6 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Portaria nº 102 de 23 de Julho de 2020. Disponível em:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-102-de-23-de-julho-de-2020
268438097#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20%22Selo%20Infra,p%C3%BAblica%2C%20nos%20termos%20
desta%20Portaria. Acesso em 24 out de 2020.
7 VALOR ECONÔMICO. Santander cria linha de 5 bilhões para projetos em saneamento básico. Disponível em:
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/07/21/santander-cria-linha-de-r-5-bi-para-projetos-em-saneamento-
bsico.ghtml. Acesso em 24 out de 2020.
8 WE FORUM. Measuring Stakeholder Capitalism Report 2020. Disponível em:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf. Acesso em 30 out
de 2020.
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A queda de confiança nas instituições e
empresas nacionais, principalmente após o
escândalo da Petrobrás e a operação Lava
Jato, foi um estímulo para que a governança
corporativa - o fator “G” da sigla ESG,
ganhasse destaque no Brasil: os pilares
tradicionais de transparência, equidade,
accountability e responsabilidade
corporativa, passaram a ser familiares ao
cenário empresarial brasileiro.

Mas, na cultura ESG, governança vai muito
além disso.

Para verificar se a governança efetivamente
reflete a cultura, valores e responsabilidade
social de uma empresa, deve-se considerar
as seguintes métricas (1):

A definição de objetivos corporativos,
notadamente no que diz respeito a soluções
econômicas, questões ambientais e sociais;

A composição da alta administração
(independência, diversidade,
representatividade, remuneração, entre
outros aspectos);

O engajamento dos stakeholders;

O comportamento ético (através de
políticas anticorrupção e compliance, por
exemplo); e

A efetiva identificação e gestão de riscos e
oportunidades dos negócios, como a
elementos que demonstram uma
governança efetiva.

Todos esses “novos” elementos selam o
entendimento de que os aspectos ESG
(environmental, social e governance), são,
em realidade, indissociáveis e transversais.

Ora, para a implementação de iniciativas
que, à primeira vista, seriam próprias do
aspecto “social”, como a implantação de
saneamento básico para uma comunidade,
por exemplo, uma empresa deve
necessariamente ter que lidar com o poder
público e, nesse cenário, recorrer à
governança para não ferir às disposições da
Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013),
especialmente nos seguintes pontos: (i) não
prometer, oferecer ou dar, ainda que
indiretamente, qualquer bem de valor
(presente, almoço, viagem, brinde,
prestação do seu serviço gratuitamente,
benefícios, etc) para agente público, ou
pessoa a ele relacionada; (ii) não esperar
nenhum benefício do governo em troca da
sua boa ação; (iii) não se utilizar da empresa
para ocultar um interesse pessoal em sua
ação; e (iv) não dificultar eventual
fiscalização por parte dos órgãos públicos.

I) 

II) 

III) 

IV) 

V) 
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No mesmo sentido, em eventuais ações “S”
que envolvam doações, a governança será a
responsável por ditar os processos, validar
instituições adequadas, e prestar contas, de
acordo com as políticas internas específicas
da empresa.

A governança trata também de diversidade,
inclusão, e compliance às normas a que a
empresa se sujeita, de toda natureza, sejam
elas ambientais, regulatórias, fiscais e
trabalhistas, fazendo-se sempre presente
na implantação dos demais aspectos ESG.

A governança é o fio condutor da cultura
corporativa. Nos instrumentos societários,
como Contrato e Estatuto Social, Acordo de
Acionistas, e em instrumentos como o
Código de Conduta, regulam-se as relações
internas e externas de uma empresa e seus
stakeholders, dá-se diretrizes para as boas
práticas, promove-se a transparência e
fomenta-se uma cultura ética, de inclusão e
respeito ao meio ambiente. Mas, para que a
governança seja efetiva, não basta
simplesmente investir na estruturação
desses documentos e em instrumentos,
como o Código de Conduta e o canal de
denúncias anônimas, é preciso uma sólida
cultura de compliance, com o apoio e
engajamento da alta administração.

Nesse aspecto, o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), autor do
Código de Melhores Práticas de Governança
Corporativa, é um grande aliado,
promovendo diversas iniciativas e
orientações em prol da governança efetiva.

Para tanto, é fundamental que todos os
colaboradores da empresa, essenciais em
cada função que executam, interiorizem as
práticas de governança e representem
exemplos vivos dos princípios e diretrizes 

inscritos nos manuais da empresa. Não
basta, portanto, que os critérios de
governança sejam admiráveis enquanto
registros de papel, mas não encontrem
ressonância na prática de quem faz o dia a
dia da empresa, em todas as suas frentes
de atuação e em todos os eixos de
colaboração.

Entre as principais orientações do IBGC,
está a capilaridade dessa agenda por todos
os segmentos de uma instituição para
habilitar uma boa governança, ainda que
isso represente um desafio permanente a
seus dirigentes na manutenção de sua
relevância e no engajamento de novos
colaboradores.

Por meio de uma boa governança, e a
transparência intrínseca a ela, é possível
mitigar riscos e enfrentar transgressões de
condutas antes mesmo que ocorram,
impulsionando a confiabilidade e,
consequentemente, a reputação e a
resiliência de uma empresa, ao refletir os
valores e a cultura organizacionais.

A Natura, que foi pioneira na adoção dessas
medidas no Brasil, já ocupa o 2º lugar (2) em
ranking mundial de reputação em
responsabilidade corporativa, ficando atrás
apenas da dinamarquesa Lego, e ainda
planeja investir 800 milhões de dólares (3)
(o equivalente a R$ 4 bilhões de reais no
câmbio atual) nos próximos dez anos para
que todas as empresas do grupo (como a
Avon e a The Body Shop) executem um
programa de sustentabilidade e de
devolução de benefícios à sociedade.

O investimento representa quase 9% do
valor de mercado da empresa (R$ 48,5
bilhões de reais) na B3, mas a Natura já
colhe os frutos desse engajamento. Na ação 

ARTIGO 6

PÁG. 24

Brazil | São Paulo | Belo Horizonte |  Brasília | Rio de Janeiro | Goiânia | Recife
www.azevedosette.com.br



ESG  
de dia dos pais, protagonizada por Thammy Miranda, as ações da Natura subiram 6,7%
como resposta ao seu alinhamento com políticas de inclusão (4).

Apesar de a adoção das práticas ESG constituir uma vantagem competitiva para o negócio,
ainda estarmos engatinhando. No entanto, já é perceptível a mudança no comportamento
corporativo e nos próprios consumidores, cada vez mais interessados em produtos e
serviços de impacto (ambientais e sociais).

Sem dúvida alguma, a pandemia da COVID-19 acelerou as discussões sobre a pauta ESG e
impulsionou que o debate sobre os eixos dessa agenda esteja no centro da definição de
planos estratégicos de crescimento das empresas. O caminho para a efetiva
implementação da pauta ESG é longo e desafiador, mas certamente estamos no rumo
certo, movidos pela percepção de que o sucesso futuro das organizações passará,
inevitavelmente, pela capacidade das empresas de contribuir para o bem-estar social e
para a preservação do meio ambiente. Melhor motivação não há!

1  Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value
Creation. World Economic Forum. Disponível em:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf
2 VALET, Vicky. Natura fica em 2º lugar em ranking mundial de reputação em responsabilidade corporativa.
Disponível em: https://forbes.com.br/listas/2019/09/natura-fica-em-2o-lugar-em-ranking-mundial-de-reputacao-
em-responsabilidade-corporativa/
3 VALENTI, Graziella. Natura separa US$ 800 milhões para sustentabilidade até 2030. Disponível em:
https://exame.com/exame-in/natura-separa-us-800-milhoes-para-sustentabilidade-ate-2030/
4 CUIABANO, Lívia. Victoria’s Secret e Natura: como a gestão ESG impacta o futuro da marca. Disponível em: 
 https://www.istoedinheiro.com.br/victorias-secret-e-natura-como-a-gestao-esg-impacta-o-futuro-da-marca/
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Programa de Adequação LGDP
Assessoria em questões trabalhistas 
Análise de riscos trabalhistas

Assessoria ambiental 
Análise de risco ambiental
Demandas energéticas e climáticas

Programa de Integridade e governança
Emissão de Debêntures Incentivadas
Assessoria legal em produtos financeiros ESG

GOVERNANÇA 

PLANETA

PESSOAS

Assessment e monitoramento de práticas ESG 
Mediação e relacionamento com stakeholders

PROSPERIDADE
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