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Mercado exige negócios
atentos a fatores

sociais,
ambientais e
de governança
divulgaÇÃo / ambev

| posicionamento | Oriundo
da sigla em inglês, o conceito
ESG vem dominando o mercado
corporativo atual. Atender às
demandas vindas desses fatores
é decisivo para obter negócios
no atual momento de mercado
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A preocupação da população
mundial sobre como as empresas devem estar engajadas com
conceitos de responsabilidade
social e ambiental cresceu nos
últimos anos. Cuidar de toda
cadeia de produção e das pessoas que são impactadas pelos
trabalho - desde o fornecedor,
funcionário até o cliente - passou a ser primordial. Os negócios estão mais preocupados
com o futuro. Não só com as
metas de receitas ou acordos
firmados, mas também com fatores ambientais e a ameaça de
crise climática iminente e como
isso afetaria a longevidade dos
negócios e da própria sociedade
como conhecemos.
No mundo corporativo, o
conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança
(ESG na sigla em inglês) que
pode ser usado desde guia
para investimentos a escolhas de consumo focadas em

sustentabilidade ganhou força,
vem cativando as grandes corporações, já que os investidores
e os consumidores cobram postura diferenciada e esses gestores passaram a ter maior interesse na rentabilidade aliada às
boas práticas.
Apesar de ser tratada como a
grande novidade do momento,
o conceito não é tão novo. Desde que as Nações Unidas (ONU)
lançou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
incentivando que os negócios
incrementem seus modelos de
negócios com as metas, o ESG
passou a ser falado. Nas ODS, o
foco principal é combater a desigualdade e a injustiça, acabar
com a pobreza e combater as
alterações climáticas até 2030.
Wilton Daher, vice-presidente do Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), teve como tema
de dissertação de mestrado
em Administração defendida,
em 2006, a análise do valor da
responsabilidade social corporativa na geração de valor reputacional nas organizações.

