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É missão do CEO gerar 
impacto positivo

Apresentação

Durante muitos anos, a sustentabilidade 
foi considerada uma área acessória dentro 
da maioria das empresas. Era algo a ser 
pensado depois de tomadas as principais 
decisões de negócios, como forma de 
remediar os impactos negativos gerados 
pela atividade econômica no planeta ou na 
sociedade em que a companhia se insere.

Mais recentemente, especialmente em 
função da crise humanitária decorrente 
da pandemia global que continuamos a 
enfrentar, essa lógica tem se invertido. 
Cada vez mais, investidores, empresários, 
gestores, conselheiros, consumidores e 

fornecedores percebem que a longevidade 
de uma empresa não está ligada apenas à 
sua capacidade de gerar caixa e lucro, mas 
também à sua habilidade de contribuir para 
criar impacto positivo nas frentes social e 
ambiental. É missão do CEO garantir que 
isso aconteça, não importa em qual grau 
de maturidade nesta agenda a companhia 
se encontre.

No entanto, para que isso ocorra na 
prática, é preciso que a sustentabilidade 
seja parte intrínseca das atividades da 
empresa. Na Natura, costumamos dizer que 
transformamos desafios socioambientais 

João Paulo Ferreira
Presidente da Natura e CEO de  

Natura &Co para América Latina
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em oportunidades de negócios – algo que 
perseguimos já há algumas décadas. É 
o que fazemos, por exemplo, com nossa 
atuação na Amazônia desde 2000. Com 
investimentos em ciência e inovação, hoje 
93% de nossas fórmulas são compostas 
por ingredientes de origem natural. 
Além disso, do total de matérias-primas 
compradas pela Natura, 16,5% são 
provenientes da sociobiodiversidade 
amazônica, o que nos permite oferecer 
produtos únicos no mercado e, ao mesmo 
tempo, gerar renda para 34 comunidades 
e mais de 7 mil famílias na região. 

Temos como meta ampliar ainda mais 
esse relacionamento e alcançar 40 
comunidades até 2030. Medir progresso 
e ter objetivos claros é essencial para 
construir uma agenda clara de impacto 
ambiental, social e de governança, por 
mais ambiciosa que algumas metas possam 
parecer em um primeiro momento. A Visão 
de Sustentabilidade 2050 da Natura, por 
exemplo, trazia 29 objetivos públicos para 
2020, e o índice de atingimento dessas 
metas foi de 83%. Agora, como grupo 
Natura &Co, do qual fazem parte também 
Avon, The Body Shop e Aesop, temos 
31 metas para 2030, organizadas em 
três pilares, que consideramos desafios 
cruciais para a sociedade e para os quais 
podemos contribuir por meio de nosso 
modelo de negócios: enfrentar a crise 
climática e proteger a Amazônia, sermos 
mais humanos, promovendo a igualdade 
e a inclusão em nossa rede, e abraçar a 
circularidade e a regeneração.

“O que é medido é feito”, tem dito 
com frequência Sanda Ojiambo, CEO e 
diretora executiva do Pacto Global das 
Nações Unidas. Eu não poderia estar 
mais de acordo. Ainda assim, precisamos 
avançar muito na criação de um sistema 
global que monetize as externalidades 

e PwC é um avanço muito positivo 
neste sentido. Minha expectativa é que, 
em algum momento, um conjunto de 
normas internacionais de contabilidade, 
como o IFRS, possa incluir diretrizes 
para a monetização de externalidades 
ambientais e sociais.

Enquanto isso não se torna realidade, 
temos buscado desenvolver modelos 
internos de monetização do nosso 
impacto e evoluir em nossa comunicação 
ao mercado. Desde 2016, a Natura já 
divulgava seu EP&L (Environmental 
Profit and Loss). Recentemente, demos 
um passo além e concluímos o primeiro 
cálculo do IP&L (Integrated Profit and 
Loss), uma avaliação ainda mais ampla, 
que considera os efeitos positivos e 
negativos do nosso modelo de negócios 
sobre o capital humano, social e natural. 

A sustentabilidade 
precisa ser uma  
parte intrínseca  
das atividades  
da empresa.

“

sobre o meio ambiente e o capital social 
das atividades empresariais, permitindo 
assim tornar mais transparente a 
enorme correlação que existe entre 
desempenho financeiro e não-financeiro. 
A iniciativa do Fórum Econômico Mundial 
em parceria com a EY, Deloitte, KPMG 
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Queremos chamar a atenção de outras 
empresas e instituições, para que 
conheçam esse método e se apropriem 
dele, ajudando a aperfeiçoá-lo, gerando 
debate e fazendo o tema evoluir. 

A tomada de ação é urgente. Cientistas 
calculam que temos cerca de uma 
década para frear o aumento da 
temperatura global e interromper o 
ciclo de perda de biodiversidade, que 
traria consequências devastadoras 
para a vida na Terra e para o modo 
como operamos os negócios hoje. 
Guias como este promovido pela EY 
são extremamente relevantes, porque 
buscam abrir caminhos para que todas 
as empresas, de diferentes setores, em 
diferentes estágios de evolução, possam 
perseguir uma agenda ESG consistente. 
As oportunidades de financiamento 
também são crescentes, como é possível 
vislumbrar pelo volume de green bonds 
emitidos em 2020 e a firme tendência 
positiva observada neste mercado ao 
longo deste ano. 

Nós, como CEOs, podemos fazer a 
diferença. Minha paixão por esse tema 
data já de muito anos. Quando me 
dediquei a área de Sustentabilidade, 
em determinado período da minha 
trajetória profissional, fiquei fascinado 
pelo impacto que podemos causar. É 
algo que carrego como aprendizado 
sempre, e que considero uma vivência 
importante para todos os executivos. 
Nós, como CEOs, temos o objetivo de 

gerar valor para nossos acionistas, claro 
– afinal, as empresas precisam dar lucro 
-, mas somos também responsáveis por 
inspirar toda a organização para que ela 
se lembre de nossa possibilidade de agir 
para transformar a vida das pessoas. 
Recebemos, afinal, uma autorização 
da sociedade para operar e, por meio, 
do nosso trabalho e de nossas ações, 
precisamos fazer jus a essa licença.

A tomada de ação é urgente. 
Cientistas calculam que temos cerca 
de uma década para frear o aumento 
da temperatura global.

“
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Introdução

Nos últimos anos, as questões 
ambientais, sociais e de governança 
(ESG) foram alçadas a um patamar 
estratégico. Muitos dados mostram 
que estamos em um ponto de inflexão: 
setores com impactos ambientais 
significativos têm se comprometido 
com uma agenda de transformação 
para um modelo menos intenso 
em carbono, mais inclusivo e com 
melhores níveis de transparência.  
O mercado também dá sinais de que 
o financiamento desta transformação 
também tem assumido este 
compromisso. No mundo, o volume 
de green bonds chegou a US$ 323,4 
bilhões em 2020, 8,6% mais que no 
ano anterior. Nos primeiros quatro 
meses de 2021, esse número já 
alcançou US$ 203,6 bilhões(1),  
ou 63% de todo o ano passado.

Entretanto, o caminho ainda é 
longo e incerto. Menos de 20% das 
empresas listadas na B3 possuem 
metas ambientais claras(2), enquanto 
na Europa esse índice chega a 
81% quando se fala em redução de 
emissões e 90% quando o assunto é  
a redução do desmatamento. 

Já passamos da fase em que ser ESG 
era opcional, mas ainda há tempo 
para desenvolver uma estratégia 
sólida ligada a um uso mais racional 
dos recursos naturais, ao respeito 
às causas sociais e à governança 
corporativa.

Este guia não tem o objetivo de trazer 
todas as respostas, e sim de ajudar 
os executivos das empresas a fazer 
as perguntas certas e encontrar o 
caminho para a construção de sua 
estratégia ESG. Não existem respostas 
prontas: cada caso é um caso. 
Queremos ajudar você a trilhar  
seu caminho.

Luiz Sérgio Vieira
CEO EY Brasil
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Dessa forma, ESG contempla uma 
série de métricas tradicionalmente 
não captadas em avaliações 
puramente financeiras, viabilizando 
a tomada de decisões sobre ativos 
intangíveis, como reputação e  
valor da marca.

A sigla ESG abarca aspectos 
muito diversos, o que impede uma 
abordagem unificada para o tema:

Fica claro que os aspectos ESG 
relevantes variam para cada negócio, 
segundo seu segmento de atuação, 
desenvolvimento tecnológico, 
visibilidade das questões, tendências 
de mercado e objetivos de negócios. 
Dessa forma, falar em ESG é 
utilizar estudos, pesquisas, dados 
e perspectivas relacionadas aos 
aspectos ambientais, sociais e 
de governança como inputs nas 
decisões de investimentos.

Impacto do investimento em  
recursos como água, energia, 
emissão de gases e resíduos  
gerados pela empresa e sua  
cadeia de suprimentos.

Trata de temas como condições 
de trabalho, exploração infantil, 
diversidade na força de trabalho, 
inclusão social, interação com 
as comunidades locais, saúde e 
segurança das pessoas.

São os aspectos ligados à gestão 
do negócio, como a independência 
do Conselho de Administração, 
a remuneração dos executivos, 
políticas contábeis e estratégia fiscal.

Ambiental

Social

ES
G

 e
 e

st
ra

té
gi

a 98% dos investidores estão 
adotando uma abordagem 

mais rigorosa e disciplina na 
avaliação da performance 

não-financeira das empresas 
e 72% já realizam avaliações 
estruturadas e metódicas, 

contra 32% em 2018(3)

G Governança 

ESG costuma ser confundido 
com sustentabilidade. 
De forma mais ampla, a 
sigla define um conjunto 
de ferramentas de dados 
para identificar e informar 
soluções e investimentos 
sustentáveis.



Guia ESG para CEOs | 8 8 | EY Brasil

ESG E ESTRATÉGIA

Desenvolver um conjunto de informações 
relevantes e dados confiáveis sobre os 
aspectos ESG da organização aumenta a 
confiança de investidores, consumidores 
e demais stakeholders nas empresas e 
mercados. Para que isso aconteça, porém, 
é preciso que os relatórios ESG sejam 
transparentes, acessíveis, baseados em 
dados de alta qualidade e desenvolvidos  
a partir de processos confiáveis.

Para assegurar que suas informações 
ESG desempenhem um papel importante 
na definição de suas estratégias e na 
percepção que o mercado tem sobre  
o negócio, concentre suas ações em  
três áreas:

1) Construa uma conexão forte entre 
o desempenho financeiro e não-
financeiro para que os stakeholders 
possam entender melhor as influências 
ESG de longo prazo sobre o mercado 
e a empresa. Desenvolva relatórios a 
respeito dos fatores ambientais, sociais 
e econômicos mais relevantes para os 
stakeholders, mostrando como eles  
podem impactar sua capacidade de  
gerar valor no longo prazo.

Como colocar ESG no centro 
da estratégia

2) Desenvolva uma abordagem de 
análise de riscos e oportunidades 
advindas das mudanças climáticas e da 
transição para um futuro descarbonizado, 
comunicando essas análises de forma  
ampla por meio de relatórios periódicos.  
As análises devem permitir que os 
stakeholders entendam a aderência da 
estratégia de negócios aos cenários  
futuros e a resiliência das estratégias e  
dos ativos. Dessa forma, a empresa passa  
a demonstrar como pretende aproveitar  
as oportunidades econômicas futuras.

3) Tenha disciplina nos processos e 
controles para gerar confiança dos 
stakeholders nas informações divulgadas. 
Estabeleça práticas sólidas de governança 
e busque avaliações independentes de 
seus processos, controles e dados não-
financeiros, assim gerando confiança e 
transparência junto aos stakeholders. Nessa 
área, o CFO e as equipes financeiras podem 
contribuir com sua ampla experiência em 
relatórios e governança para acelerar a 
adoção das melhores práticas de report.
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Para avaliar a atual prontidão de sua empresa 
em relação às questões ambientais, sociais e 
de governança, pergunte-se:

1) Quais são as principais questões ESG que 
afetam o negócio? Elas se tornarão pontos 
inegociáveis para o crescimento futuro?

2) Temos dados suficientes para tomar boas 
decisões a respeito de ESG? Atualizamos 
constantemente essas bases de dados?

3) Nossa visão sobre as questões presentes e 
futuras impactam as decisões estratégicas 
e os processos de inovação?

4) Estamos implementando com sucesso as 
mudanças necessárias para melhorar nosso 
desempenho ESG e evitar obstáculos futuros?

5) Estamos nos antecipando às mudanças 
para nos relacionarmos melhor com 
investidores e outros stakeholders?

6) Quais são os custos associados ao plano 
ESG e como financiar essas mudanças?

7) Quais são os retornos econômico-
financeiros esperados das diversas ações  
ESG desenvolvidas pela empresa?

As questões ESG ganham cada vez mais proeminência 
nas discussões estratégicas e no financiamento de novos 
investimentos. A agenda estratégica precisa incorporar os 
aspectos ESG para que seja exequível nos próximos anos.

As perguntas que todo 
CEO deveria fazer
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O Fórum Econômico Mundial, em parceria 
com Deloitte, EY, KPMG e PwC, desenvolveu 
uma abordagem baseada em quatro pilares, 
que se desdobram em 54 métricas, para criar 
um framework estratégico e permitir que 
empresas dos mais diversos setores abordem 
os aspectos ESG com a mesma disciplina 
dedicada às informações financeiras.

Os quatro pilares resumem os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU nos seguintes blocos: Princípios 
de Governança, Planeta, Pessoas e 
Prosperidade. Desenvolvidos sempre que 
possível a partir de padrões já existentes, 
como a Global Reporting Initiative (GRI), 
ampliam e reforçam o trabalho que já vem 
sendo feito globalmente.

Nos quatro pilares, são apresentados  
dois conjuntos de métricas:

Um framework

para medir ESG

Se os aspectos ESG relevantes para 
cada negócio são diferentes, como 
mensurar o desenvolvimento das 
práticas ambientais, sociais e de 
governança e compará-las com 
benchmarks internos ou externos?
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Métricas core 
Um conjunto de vinte e duas métricas e 
exigências eminentemente quantitativas, 
baseadas em relatórios e práticas já adotadas 
por muitas corporações (nem sempre em 
formatos padronizados), que lidam com 
aspectos internos das empresas.

1

2
Métricas expandidas 
Tendem a ser menos padronizadas e têm  
um escopo mais amplo dentro do ecossistema 
de negócios. Representam uma forma mais 
avançada de medir e comunicar a criação  
de valor.

Em cada pilar e tema, as métricas 
selecionadas combinam aspectos de 
universalidade no ambiente de negócios e 
materialidade na geração de valor de longo 
prazo. Dessa forma, se constituem em fatores 
globais de demonstração da viabilidade de 
longo prazo e do desenvolvimento de práticas 
sustentáveis pelas empresas.

UM FRAMEWORK PARA MEDIR ESG

Propósito de 
governança

Princípios de Governança

Planeta

Pessoas

Prosperidade

Qualidade 
dos órgãos de 
governança

Engajamento dos 
stakeholders

Mudanças 
climáticas

Comunidade e 
vitalidade social

Dignidade e 
igualdade

Perda de 
recursos naturais

Criação de 
emprego e 

riqueza

Saúde e 
bem-estar

Disponibilidade 
de água potável

Inovação em 
produtos e 

serviços

Habilidades para 
o futuro

Comportamento 
ético

Análise de riscos 
e oportunidades

Pilares e  
métricas ESG(4)
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UM FRAMEWORK PARA MEDIR ESG

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que embasam o 
framework criado pelo Fórum Econômico 
Mundial em parceria com a EY colocam 
quatro grandes desafios para as 
corporações rumo a uma estratégia ESG:

1) O risco da falta de ação 
Com métricas bem definidas, fica muito 
mais claro o custo de não tomar nenhuma 
atitude em relação a ESG.

2) Aproveitar as oportunidades 
O alinhamento das métricas, processos 
e avaliações ESG aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável amplia as 
oportunidades de negócios inovadores  
e de maior valor agregado.

Desafios das 
métricas ESG

3) Governança e transparência 
Métricas estabelecidas geram tomadas 
de decisão mais assertivas, baseadas em 
informações concretas e que podem ser 
mais rapidamente convertidas em valor  
para o negócio.

4) Colaboração 
Os ODS são amplos demais para serem 
alcançados sem uma atuação conjunta 
da corporação com seus stakeholders. 
Empresas que se transformem no “centro 
gravitacional” das ações ESG de suas 
cadeias de distribuição podem capturar 
mais valor ao longo do tempo.
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A alocação dos recursos deve se basear  
em dois aspectos:

1) Da perspectiva orçamentária 
O budget passa a ser realocado em função 
dos temas ESG mais importantes para a 
organização. Com isso, o plano ESG pode 
implicar em uma profunda mudança no  
perfil da DRE da companhia.

2) Da perspectiva do Capex: 
O componente ESG será cada vez mais 
importante nos investimentos. Dessa forma, 
o mercado de green bonds, que “carimbam” 
os investimentos como ESG, terá uma grande 
evolução. Instrumentos de dívida, avaliação 

de crédito e mesmo a viabilidade financeira 
dos projetos serão cada vez mais impactados 
pelos fatores ESG.

No Brasil, foram emitidos R$ 9,7 bilhões  
em green bonds em 2019, número que  
saltou 55% em 2020 (até setembro)(5) e 
ganhou ainda mais corpo em 2021, com  
pelo menos R$ 44 bilhões até o fim de 
maio(6). O crescimento é exponencial.

O funding para projetos ESG existe.  
As empresas precisam ter indicadores  
e boas práticas para poderem acessar  
esses recursos.

Como fazer  
o funding das 
iniciativas ESG?
Se ESG passa a ser essencial para o futuro das empresas,  
é hora de perguntar como custear essas iniciativas. 

São guidelines que recomendam 
transparência e promovem integridade 
no desenvolvimento de green bonds. 
O GBP identifica as informações 
necessárias para definir se um 
investimento pode ser considerado 
“verde” de acordo com seu impacto 
ambiental. Além disso, oferece um 
conjunto de regras para que as 
empresas vejam facilitada a obtenção 
de financiamentos para projetos.

Desenvolvidos pelas principais 
instituições financeiras globais, 
oferecem um conjunto de regras  
de suporte a projetos ESG em  
todo o mundo.

Instrumentos de dívida ESG
Os green bonds estão sendo construídos com base em dois  
protocolos de mercado, que definem o que pode ser considerado  
como “investimento ESG”:

Green Bonds Principles (GBP) Sustainability Linked Loans 
Principles (SLLP)
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Teremos um controle 
regulatório ESG?

Incorporar as questões ambientais, sociais e de 
governança ao planejamento estratégico e aos  
processos de negócios é uma questão de tempo. 



O desenvolvimento de padrões e protocolos 
como as 54 métricas do Fórum Econômico 
Mundial, o GBP e o SLLP mostra que 
o mercado avança globalmente para 
a construção de um arcabouço legal e 
processual para práticas ESG. A tendência é 
termos um aumento do controle regulatório 
dos aspectos ESG, incluindo a autoregulação 
que alguns setores já estão implementando, 
para indicar as melhores práticas e definir 
padrões mínimos aceitáveis para acessar os 
mercados de capitais, obter financiamentos 

junto às entidades públicas e ser percebido 
como uma referência em governança.

Esse movimento vem sendo liderado 
pela União Europeia, que avança na 
regulamentação ESG das empresas. Estados 
Unidos e China também acompanham 
esse movimento e, assim, toda a cadeia de 
suprimentos global passa a estar inserida 
nesse contexto. Esse não é, porém, um 
movimento de curta duração: muitas das 
metas desenhadas são tão complexas que 

demandarão 20 ou 30 anos para serem 
executadas. A tecnologia disponível para 
zerar as emissões de carbono em muitas 
indústrias (para citarmos apenas um exemplo) 
ainda não está disponível. Mas, nesse caso,  
o caminho se faz ao caminhar.

Existe um consenso de que metas globais 
ESG são de longo prazo e dependem de 
investimentos em novas tecnologias. Isso não 
exime as corporações de adotarem, desde 
já, medidas para garantir que se chegará 

a 2030, 2050 ou 2060 com as metas 
alcançadas. O mercado e a sociedade vêm 
pressionando – e pressionarão cada vez mais 
– por “minimetas” que destravem o caminho 
para o futuro.

Cabe a cada empresa desenvolver iniciativas 
de curto prazo, em um roadmap que viabilize 
os resultados no longo prazo e prepare 
pessoas, processos e estruturas para lidar 
com os desafios e exigências ESG que 
certamente virão.
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INTRODUÇÃO

COMO FAZER O FUNDING DAS 
INICIATIVAS ESG?

ESG E ESTRATÉGIA

UM FRAMEWORK PARA MEDIR ESG

(1) Disponível em https://www.bloomberg.
com/graphics/2021-wall-street-banks-ranked-
green-projects-fossil-fuels/?sref=z66mU4Js 
(Acesso em 31 de maio de 2021)

(2) Disponível em https://valorinveste.globo.
com/mercados/renda-variavel/empresas/
noticia/2021/05/20/menos-de-20percent-
das-empresas-listadas-na-b3-possuem-metas-
claras-ambientais.ghtml (acesso em 31 de 
maio de 2021)

(5) Disponível em https://www.capitalreset.
com/o-ano-dos-green-bonds-emissoes-batem-
r-15-bi-e-ja-superam-valor-de-2019/ (acesso 
em 31 de maio de 2021)

(6) Levantamento realizado pela Sitawi 
Finanças do Bem, disponível em https://docs.
google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-
1vRDp7Z82Qovj9VuupGGQGSiBi66hQPdRL
5ucb6kZ80HyjtQtVjjtf7Qekh99_DVs2FRG-
8ADHE05ASP/pubhtml (acesso em 31 de 
maio de 2021))

(3) 2020 EY Climate Change and 
Sustainability Services (CCaSS) Institutional 
Investor Survey (disponível em https://assets.
ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/
topics/assurance/assurance-pdfs/ey-global-
institutional-investor-survey-2020.pdf)

(4) Toward Common Metrics and Consistent 
Reporting of Sustainable Value Creation 
(disponível em http://www3.weforum.org/
docs/WEF_IBC_ESG_Metrics_Discussion_
Paper.pdf. Acesso em 31 de maio de 2021)

Notas

Para saber mais

Better Business, Better World
Relatório da Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável e Empresarial
http://businesscommission.org

Embracing the New Age of Materiality: 
Harnessing the pace of change in ESG
https://www.weforum.org/whitepapers/
embracing-the-new-age-of-materiality-harnessing-
the-pace-of-change-in-esg

ESG: turning talking into action
https://www.avivainvestors.com/en-us/about/
responsible-investment/esg/this-is-how/

ESG Veja Insights
https://veja.abril.com.br/economia/
sustentabilidade-nos-negocios-e-tema-da-setima-
edicao-de-veja-insights/

Explore 30 Years of ESG
https://www.msci.com/esg/30-years-of-esg

Green Bonds Principles (em português)
https://www.icmagroup.org/assets/documents/
Regulatory/Green-Bonds/Translations/
Portuguese-GBP_2017-06-v2.pdf

Guia para CEOs sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-
os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/#.
YK7IoI2Sk2w

Sustainability Linked Loans Principles 
(SLLP)
https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-
loan-principles-sllp/#

ESG Investing: Why we believe it’s a 
mega-trend that will continue
https://theinvestquest.com/esg-investing-why-we-
believe-its-a-mega-trend-that-will-continue/

The 3 factors driving the Evolution  
of ESG
https://www.nasdaq.com/articles/the-3-factors-
driving-the-evolution-of-esg-2019-07-12

Toward Common Metrics and Consistent 
Reporting of Sustainable Value Creation
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_ESG_
Metrics_Discussion_Paper.pdf
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