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Novas questões e soluções.

Como as empresas têm marchado
em prol da sustentabilidade
O social e o ambiental ganharam
força na equação que envolve os investimentos nos negócios. Os entes
do mercado têm entendido que contribuir com as comunidades para que
as ODS da ONU sejam alcançadas,
diminui os riscos sobre os aportes e
alavanca seus negócios.
Para o doutor em Economia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor dos MBAs
da Fundação Getulio Vargas (FGV),
Mauro Rochlin, o Brasil evolui para
além dos já conhecidos fundos verdes, que têm como premissa o aporte em ativos que sejam amigáveis ao
meio ambiente.
“Esses conceitos eram vistos de
maneira isolada, ainda que já fossem adotados por algumas empresas. A ideia é que os consumidores
percebam isso, além dos investidores, e a empresa que se alinha
genuinamente com o conceito seja
beneficiada”, analisa.
Rochlin acrescenta que as empresas nacionais, individualmente, buscaram se diferenciar do próprio País,
até para não angariar a má fama que
o atual governo alcançou no mercado internacional. Ele avalia que devemos ver cada vez mais empresas
alinhadas ao ESG, adotando conselhos e trabalhos engajados. “Não sei
dizer se é o fim da economia do tudo
pelo lucro. Mas vemos que cresce a
cobrança dos consumidores e sociedade pela defesa do meio ambiente. O lucro continua sendo o norte

Ele explica que esses preceitos
estão ligados ao que é chamado
de Nova Economia e são defendidos por ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, como
Amartya Sen. Nesse novo cenário, a defesa dos princípios
éticos socialmente sustentáveis
são bases.
Atualmente, os investidores
- inclusive de grandes fundos
- estão atentos à pauta ESG ao
tomar decisões de negócios. A
Pesquisa de Investidores da EY
ainda em 2017 já destacava que
uma governança fraca, aliado a
desempenho ambiental ruim,
escassez de recursos, mudanças climáticas e os riscos aos
direitos humanos são fatores
relevantes na probabilidade de
mudar decisões. As informações não financeiras passaram
a ser relevantes.
Wilton avalia que o Brasil
ficou na margem da pauta ESG
por muito tempo, mas agora
ficou inevitável entrar na discussão e pautar mudanças. “O
mundo mudou e essa geração
está mais atenta à preservação do meio ambiente. Muitas
empresas lançam títulos no
mercado, mas agora aquelas
que possuírem esse título verde
(ESG) é que vão captar recursos
mais facilmente.” E acrescenta:
“E não adianta brigar contra o
que o mercado internacional
busca. Temos de entrar nesse mercado de mudanças para
não perdermos bilhões em investimentos”.
De acordo com o Instituto Ethos de Responsabilidade
Social, 70% do valor de uma
empresa está representado pelas suas ações sociais.
Ações como boas práticas
quanto ao meio ambiente têm
sido destaque no ranking da
responsabilidade social.

principal, mas o caminho até lá será
sob outros preceitos.”
No fim do ano passado, a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) anunciou uma consulta pública para rever
as informações que as companhias de
capital aberto devem prestar ao órgão. A agenda inclui fatores de riscos
sociais, ambientais e climáticos, bem
como dados sobre diversidade nos
cargos de administração e entre seus
empregados. Essa iniciativa reforça
ainda mais a relevância de questões
ligadas à ESG no mundo corporativo
e indica um movimento crescente
de mudanças e avaliações internas
das empresas, além de mostrar uma
preocupação do mercado investidor com o tema. Inclui ainda o fator político, como as cobranças das
grandes potências e o retorno dos
Estados Unidos à pauta ambiental
de desenvolvimento de ações sustentáveis na economia.
No Brasil desde 2012 e criado a
partir da parceria com o B Lab, o Sistema B é um dos atores no meio corporativo no trabalho de engajamento,
divulgação e articulação de um movimento global de pessoas que usam os
negócios para a construção de uma
economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa para as pessoas e
para o planeta. A diretora executiva
do Sistema B Brasil, Francine Lemos,
ressalta que o objetivo do trabalho
das empresas comprometidas com o
selo ESG é para que o maior indicador de sucesso empresarial seja o de
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provocar impactos positivos que gerem valor para a sociedade e o meio
ambiente de maneira sustentável.
“Para as grandes empresas, principalmente as de capital aberto, é
uma questão de sobrevivência. Durante a pandemia, vimos que o sistema econômico praticamente ruiu
e isso passa muito por questões de
governança”, diz. A executiva ainda
aponta que o “Brasil está perdendo
a oportunidade de apostar na recuperação econômica verde”, pois não
vem olhando para a pauta com tanta seriedade, mesmo tendo grande
capacidade de diferenciação no segmento de desenvolvimento sustentável, vide a evolução em setores como
produtos de beleza - case da Natura
- e setor de energias renováveis.
Alinhado a essas práticas, o empreendedor social e dono da in3citi, Haroldo Rodrigues Jr., prima por
encontrar negócios com iniciativas
de impacto positivo social e ambiental. Analisando o mercado local, ele
destaca que os novos negócios têm a
consciência de engajamento nas principais pautas desde o nascimento.
Mas ainda é preciso mais, vista a nossa desigualdade social e econômica.
“Não estamos atrasados, mas seguindo uma tendência, em meio às
dores que impactam nossa Região.
Precisamos continuar levando essa
pauta aos formadores de opinião e
que o ESG paute o desenvolvimento
econômico local”, defende. (Samuel
Pimentel)

Essas pautas têm sido aderentes em grandes empresas
nacionais, como a Ambev. Ao
O POVO, a empresa destaca
que desde sua fundação, há 20
anos, tem buscado evoluir com
o compromisso de sustentabilidade dos produtos e operação, como também trabalhar
interna e externamente, com
parceiros, o aperfeiçoamento
de processos para subir nos
índices de ecoeficiência.
“Nosso sonho é unir as pessoas para um mundo melhor e,
para chegar lá, estabelecemos
metas de sustentabilidade
com objetivos de curto, médio
e longo prazo que contribuem
com nosso objetivo maior”,
afirma a empresa. No curto
prazo, são cinco metas a serem batidas até 2025, mas cujo
impacto significativo contribui
para um futuro melhor no longo prazo. São elas: agricultura
sustentável, gestão de água,
embalagem circular, mudança climática e ecossistema de
empreendedores.
O trabalho da Ambev ainda
inclui a sustentabilidade empresarial, com a destinação de
mais de R$ 1 bilhão para projetos que gerem impacto positivo. Ainda apostam em parcerias com startups e pequenos
empreendedores, para tentar
dar mais agilidade e compor
mais visões e oportunidades
de trabalho. Um dos exemplos
de iniciativas é a Aceleradora
100+, de aceleração de startups com projetos de soluções socioambientais, um dos
pilares importantes para a
Ambev. Em 2019, o programa
selecionou 18 startups, onde
os participantes receberam
mentorias da Ambev durante
todo o programa e se tornaram parceiros.

engajamento
pRoativo dos
acionistas

Um programa com esse objetivo permite
que uma organização de capital aberto
entenda as questões importantes para os
investidores, incluindo passivos. Já não é
suficiente o relacionamento com
investidores centrado em divulgações
trimestrais.

ô

abRace a
sustentabilidade

a tendência é que empresas que
encontrem o sucesso no mercado
também estejam em dia com questões
ambientais e sociais como parte da
criação de uma estratégia de negócios
sustentável e parte integrante de um
perfil de governança.



apRimoRe sua
goveRnança inteRna

a governança da sustentabilidade não
deve se limitar à diretoria. todos os
níveis de gestão devem estar envolvidos
na incorporação da sustentabilidade.
Fonte: Harvard law School / Journal of
Business ethics / ecycle
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