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Questões Centrais

1.O ESG é mais um modismo?

2.Por que incluir essa perspectiva 

nas políticas públicas e na gestão 

organizacional?
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Grand Challenges

• Mudanças Climáticas

• Desmatamento

• Produção e consumo insustentáveis

• Pobreza
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Contexto Internacional

• Relatório “Os Limites do 

Crescimento” (Meadows, 1972)

• Conferência de Estocolmo, 1972

• Comissão Brundtland, 1987
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Desenvolvimento 
Sustentável

“Desenvolvimento 

Sustentável é aquele que 

satisfaz aas necessidades 

presentes, sem 

comprometer a 

capacidade das gerações 

futuras de suprir suas 

próprias necessidades” 

(ONU, 1987) 
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Marcos legais 

• Constituição de 88

• “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”

• Política Nacional de Meio Ambiente – Lei n. 6938/81

• “Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

• I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente e do equilíbrio ecológico..”
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Contexto Internacional

• Conferência Mundial de Desenvolvimento 

e Meio Ambiente em 1992 

• Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima

• Convenção sobre Diversidade Biológica

• Agenda 21

• Carta da Terra
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Sustentabilidade: 
Triple Bottom Line

“25 Years Ago I Coined the 

Phrase “Triple Bottom Line. ” 

Here’s Why It’s Time to Rethink It” 

(Elkington, 2018)



9

Global 
Report 
Initiative 
- GRI

Source: …
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Global 
Report 
Initiative 
- GRI
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Global 
Report 
Initiative 
- GRI
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ESG
EESG

ESG + TESG 4.0

ESG 

WASHING
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ESG – Environmental, Social, Governance

Princípios de Direitos Humanos

1. Respeitar e proteger os direitos humanos;

2. Impedir violações de direitos humanos;

Princípios de Direitos do Trabalho

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;

4. Abolir o trabalho forçado;

5. Abolir o trabalho infantil;

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;

Princípios de Proteção Ambiental

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

8. Promover a responsabilidade ambiental;

9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente.

Princípio contra a Corrupção

10.Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina
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ESG – Environmental, Social, Governance

Fonte: earlymetricis.com

Climate change strategy. Equal opportunities. Business ethics,

Biodiversity. Freedom of association. Compliance,

Water efficiency, Health and safety. Board independence,

Energy efficiency, Human rights, Executive compensation,

Carbon intensity, Customer & Shareholder democracy

Envlromental products resposibilíty,

Management system Child labour

ESG
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ODS –
Agenda 
2030

Fonte: ONU (2015)
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ESG – Environmental, 
Social, Governance

Fonte: OCDE, 2017
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Questões Centrais

3. Como estabelecer um modelo que 

inclua as perspectivas da governança e da 

sustentabilidade nas instituições públicas? 
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Sustentabilidade e Governança: 
o elo que faltava

Transparência e 
accountability

Menor impacto 
ambiental

Compliance e 
Integridade

Mais justiça       
Social

Estratégia e 
Inovação

Maior eficiência 
econômica

SUSTENTABILIDADEGOVERNANÇA

The better the system of corporate governance, 

the greater the chance that we can build towards genuinely sustainable capitalism (Elkington, 2004)
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Adequando a 
governança à 
sustentabilidade

SUSTENTABILIDADE

Fonte: TCU (2020)
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Adequando a governança à sustentabilidade

Inclusão de critérios    

e indicadores de 

sustentabilidade            

nas                     

políticas setoriais  

Inclusão  de critérios     

e indicadores de 

sustentabilidade            

na                       

gestão                

organizacional

Fonte: TCU (2020)

PRINCIPIO DA 

SUSTENTABILIDADE
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Questões 
Centrais

4. Existe uma 

Agenda ESG?

Tem que 

ter agenda 

ESG 

agora? 

Tô 

confuso!

Serve a 

Agenda 

2030?
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ESG nas Políticas Públicas

Agricultura

• Fomentar a Agricultura Familiar Sustentável, que contribua para o aumento da produtividade 

agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos

• Promover a Agricultura de Baixo Carbono com novas tecnologias

• Adotar sistemas sustentáveis de produção que fortaleçam a capacidade de adaptação às 

mudança do clima

• Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de 

alimentos e seus derivados,

• Facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de 

alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos
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ESG nas Políticas Públicas

Industria

• Promover a industrialização inclusiva e sustentável 

• Aumentar a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto 

• Aumentar o acesso das pequenas indústrias e startups

• Incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados sustentáveis

• Fomentar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacional nos países em 

desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político

• Incentivar o uso de tecnologias mais limpas
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ESG nos investimentos públicos

A iniciativa destina-se a empresas da cadeia de:

• madeira voltada para reflorestamento;

• fabricantes de equipamentos para a cadeia de energia renovável e de 

eficiência energética;

• mineração;

• siderurgia;

• setores com potencial de melhorias em termos ambientais.
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ESG na Gestão Organizacional

Planos de Gestão de Logística Sustentável – PLS (IN 10/12, MPOG)

Art. 8º As práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de 

materiais e serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas:

I – material de consumo....;

II – energia elétrica;

III – água e esgoto;

IV – coleta seletiva;

V – qualidade de vida; 

VI – compras e contratações sustentáveis..;

VII – deslocamento de pessoal.

Governança?

e  Diversidade ? 
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ESG na Gestão Organizacional

Nova Lei de Licitações – Lei n. 14.333/21

Ambiental Social Governança

• Desenvolvimento Nacional Sustentável é reconhecido como princípio 

• Análise dos riscos sociais e ambientais para declarar nulidade de contrato

• Avaliar a descrição de impactos ambientais  e as medidas mitigadoras nos Estudos técnicos 

Preliminares

• Sopesar os riscos sociais e de fechamento de postos de trabalho nos processos de nulidade contratuais

• Nos critérios de desempate, a comprovação de políticas de equidade entre homens e mulheres 

• Gestão de Riscos e controle preventivo nas contratações

• Obriga à Alta Administração dos órgãos e entidades a responsabilidade pela governança das 

contratações
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ESG na Gestão Organizacional

Compras Públicas sustentáveis

Compras Compartilhadas
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ESG na Gestão 
Organizacional

1. Política Nacional de Resíduos Sólidos

Lei nº 12.305/2010

A PNRS institui o princípio de 
responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, o 

que abrange fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, consumidores e 

titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos.
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ESG na Gestão 
Organizacional

A perspectiva do ESG deve estar presente:

✓Nos valores institucionais 

✓Na Gestão Estratégica/ Mapa Estratégico

✓Na Política de Governança

✓Nos Planos de Integridade

✓Nos Planos e sistemas de Gestão de Risco

✓No Desenvolvimento das Competências 

organizacionais e individuais....
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Desafios

Desafios

Desafios

Desafios

Desafios
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Desafios
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Desafios
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Desafios
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Desafios
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