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ESG 
CONCEITO, SURGIMENTO E RELEVÂNCIA

E - Environmental (pilar ambiental)

S - Social (pilar social) 

Com surgimento nos últimos anos, "ESG" é uma sigla em inglês que se refere aos três

pilares de práticas que mostram o quanto determinada empresa está comprometida em ter

uma gestão sustentável de seu negócio. No inglês: environmental, social and governance

(sua tradução para o português seria ASG: ambiental, social e de governança).

O conceito foi originado em 2004 no relatório da Organização das Nações Unidas (ONU),

“Who Cares Wins” (em português: “Ganha quem se importa”), onde foram estabelecidas as

bases do investimento sustentável. A sigla representou um divisor de águas nas relações

corporativas e hoje sabe-se que essas mudanças, principalmente em seu pilar ambiental, se

tornaram um diferencial imprescindível para a manutenção das empresas no mercado. 

O uso desses critérios funciona como uma métrica para avaliar os valores, quais políticas as

empresas vêm adotando e as frentes de trabalho ligadas à essas práticas tendem a ser

valorizadas no mercado. No conceito ESG cada letra representa um pilar diferente que está

relacionado às medidas que devem ser tomadas, conforme a seguir. 

O pilar ambiental se refere a quanto a empresa está disposta a adotar medidas para reduzir

seus impactos ao meio ambiente, ou seja, o quanto ela se preocupa e investe em ações

mitigadoras e projetos e compensação.

O pilar social está relacionado a quanto a empresa está agindo ou pretende agir para ter um

impacto positivo no tecido social em que está inserida, como por exemplo a manutenção da

diversidade na equipe e se ela está cumprindo com os direitos humanos.



G - Governance (pilar de governança corporativa) 

Um dos pilares mais antigos, a governança tem como base analisar questões de gestão da

empresa como a transparência, equidade e prestação de contas para acionistas e a

sociedade. 

O conceito de ESG ganhou força no mercado e atrai investidores, porque os faz depositar

sua confiança e seu capital nas empresas que adotam esses pilares. De acordo com a

pesquisa global realizada pela Morgan Stanley Capital International (MSCI) durante a

pandemia do COVID-19 cerca de 77% dos investidores aumentaram de forma significativa

seus investimentos em instituições que adotam o conceito ESG, o que mostra o aumento da

relevância na adoção dessas práticas.

Contudo, falar de boas práticas para a promoção da sustentabilidade se tornou discurso

comum e praticar greenwashing (técnica de marketing utilizada para a apropriação de

virtudes ambientais não fundamentadas) também virou rotina para muitas instituições.

Portanto, para gerar mais credibilidade e confiança é preciso praticar e comprovar de forma

isenta, as boas práticas adotadas.

Colocar todos os pilares da sustentabilidade que fundamentam o ESG em prática não é

simples e demanda muito estudo, investimento e planejamento. Para a empresa definir e

atingir metas e agir verdadeiramente na promoção de mudanças em seus negócios, além de

adotar as boas práticas também é preciso apresentar seus resultados por meio de

indicadores publicados em relatórios periódicos, prezando pela transparência. Neste

sentido, participar ativamente do Programa de Logística Verde Brasil (PLVB) capacita as

empresas na promoção efetiva dos pilares do ESG.
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