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Desenvolvimento Sustentável

“Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente sem, contudo, comprometer a capacidade 
das futuras gerações  de satisfazerem as suas 
próprias necessidades”

Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum – ONU -1987



PROGRESSO

PESSOAS

PLANETA

Triple Botton Line
1992, John Elkington.

Econômica (Lucro); Humana (Social);

Ambiental (Conservação dos recursos naturais);

Organização Sustentável: 

Economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente responsável.



Pilares da Sustentabilidade
Carta da ONU em 2004 “Who Cares Wins”

Princípios para o Investimento Responsável
Unep e Pacto Global – ONU - 2006





Rentabilidade 
superior no longo 
prazo:
-ISE 2005/2021 = 267,05%
-Ibovespa-B3  = 228,42%

Crença em 
uma causa



Passos rumo à 
Sustentabilidade 

ESG



Fonte: Guia Sustentabilidade e Gestão ESG nas Empresas – B3 - 2022

1) Engaje a alta liderança da empresa

2) Estabeleça a governança da sustentabilidade

3) Elabore uma política de sustentabilidade

4) Engaje os stakeholders

5) Entenda o contexto da sua organização

6) Estabeleça suas prioridades e a estratégia da sustentabilidade

7) Defina os indicadores e metas para os temas priorizados

8) Estabeleça metas

9) Revise suas políticas e processos organizacionais

10) Gerencie sua cadeia de valor

11) Adote uma agenda de investimento social privado

12) Dissemine a nova cultura na empresa

13) Assuma compromissos públicos

14) Relate seus resultados e desafios



Redução de riscos

Benefícios para as empresas

Redução de custos financeiros

Preservação do meio ambiente

Evolução da comunidade

Reforço da marca

Atração de novos clientes e talentos



As empresas mais eficazes na gestão da 
sustentabilidade serão mais atraentes 

para os investidores

Desempenho
Financeiro

Desempenho da 
Sustentabilidade



Perda de relevância

Riscos para as empresas 
“Old Fashioned” (Antiquadas)

Maior risco de processos judiciais

Risco reputacional

Novas regulamentações impeditivas

Custos financeiros maiores

Menor produtividade (recursos naturais não otimizados)



Na pesquisa “Divulgações ESG: O que as 
empresas de capital aberto estão reportando?” 

(Grant Thornton Brasil, 2022), os dados obtidos a 
partir das informações divulgadas por 328 

empresas de capital aberto no Brasil mostram: 

Apenas 14% os incluem nas tomadas de 
decisão, e menos da metade (48%) 

divulga seu relatório de sustentabilidade 
ou relato integrado

75% dos participantes 
considerarem os aspectos 
ESG como prioridade



ISE-B3 – Bolsa 
de São Paulo -

2005

Quais índices avaliam a sustentabilidade das 
empresas ?

DJSI – Bolsa de 
Nova Iorque –

1999

FTSE4Good – Bolsa 
de Londres – 2001

JSE-SRI – Bolsa de 
Johannesburgo – 2004



Os Investimentos sustentáveis estão 
evoluindo ?



Cenário GLOBAL (2016 – 2020)

Crescimento de 55% Investimentos 

Sustentáveis Globais 

US$ 35, 3 Trilhões = 36% dos Ativos 

financeiros sob gestão no Mundo



Adoção Compulsória
(Constrangimento)

Sustentabilidade ESG

Adoção Voluntária
(Convicção ou Conveniência)



Objetivo:

fomentar o comportamento 
empresarial sustentável e 
responsável em todas as cadeias 
globais de valor.

Proposição de Diretiva da COMUNIDADE EUROPEIA 
sobre sustentabilidade. 



Comissão de Valores Mobiliários dos EUA  (SEC)

1 -A governança de riscos relacionados ao clima e processos relevantes de 
gerenciamento de risco;

2 - como quaisquer riscos relacionados ao clima identificados tiveram ou 
podem ter um impacto material em seus negócios e demonstrações 
financeiras consolidadas, que podem se manifestar a curto, médio ou longo 
prazo;

3 - como quaisquer riscos relacionados ao clima identificados afetaram ou provavelmente 
afetarão a estratégia, o modelo de negócios e as perspectivas; e

4- o impacto de eventos relacionados ao clima e atividades de transição nos itens de linha das 
demonstrações financeiras consolidadas, bem como nas estimativas e premissas financeiras utilizadas nas 
demonstrações financeiras.

Exigência de divulgação de informações



Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Resolução CVM nº 59 de 22/12/2021 - Vigência a partir de janeiro de 2023. 

Altera as Instruções CVM 480 e 481 de 2009.

1) Divulga informações ASG em relatório anual ou 
outro documento específico para esta finalidade ?

2) Qual metodologia ou padrão é utilizada na 
elaboração desse relatório ou documento ?

3) Esse relatório ou documento é auditado ou 
revisado por entidade independente ?

4) Considera a divulgação de uma matriz de 
materialidade e indicadores-chave de desempenho 
ASG, e quais são os indicadores materiais?

5) Considera os ODS da ONU e quais são os ODS 
materiais para o negócio da empresa?

6) Realiza inventários de emissão de gases do efeito 
estufa, indicando, se for o caso, o escopo das 
emissões inventariadas e a página na rede mundial 
de computadores onde informações adicionais 
podem ser encontradas?



Como as empresas podem divulgar as 
informações sobre sustentabilidade ESG ?



Existem mais de 600 padrões de relatórios ESG. Algumas empresas usam
suas próprias estruturas personalizadas e selecionam seus próprios
parâmetros e padrões criados pelas próprias indústrias sem qualquer
supervisão regulatória

Fonte: Fórum Econômico Mundial: Os pontos positivos em uma estrutura ESG complicada



COP26

1. Conselho Internacional de Padrões de Sustentabilidade (ISSB)

2. Criação de instrumentos para o mercado global de carbono. 



Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de 
Sustentabilidade (Res. CFC 1670, de 2022)

Objetivo:  estudo, preparo e a emissão de documentos técnicos 
sobre padrões de divulgação sobre sustentabilidade e a divulgação 
de informações dessa natureza em âmbito nacional.

Benefício:  possibilitar uma melhor análise e comparabilidade das informações,  
que permitam avaliar e comparar o desempenho das organizações em termos de 
práticas de sustentabilidade

Adoção das normas do ISSB



Econômico Ambiental Geopolítico Social Tecnológico

Falha na ação pelo clima

Extremos climáticos

Perda de biodiversidade

Erosão da coesão social

Crises de meios de subsistência

Doenças infecciosas

Danos humanos ao meio ambiente

Crise de recursos naturais

Crise de dívidas

Confrontação geoeconômica

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Os mais severos riscos em escala global, para os próximos 10 anos

Fonte: Relatório de Riscos Globais – World Economic Forum, 2022
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