Olá, líder, tudo bem?
Seja muito bem-vindo ao Ebook Empresa de Impacto ESG!
Ao longo das próximas páginas, você vai entender por que e como
implementar na sua empresa a estratégia que está na agenda de 11 em
cada 10 CEOs. Nós estamos falando, é claro, do ESG.
Esse eBook foi desenhado com muito carinho principalmente para aqueles
que são CEOs, empreendedor, diretor, gerente ou fazem parte do topmanagement de sua empresa. Mas também, é claro, para qualquer gestor,
ou aspirante a líder que queira liderar essa agenda no seu negócio.
Ao final deste livro, você não terá apenas descoberto por que a revolução
ESG representa uma das maiores oportunidades no universo dos negócios
desde o advento da internet…
Também terá acesso a um método prático para que a sua empresa
comece a alavancar seus resultados com essa agenda, ou avançar nela
de forma mais assertiva, caso você já tenha iniciado esse processo.
E por fim, preparamos um presente apenas para aqueles que chegarem
até as últimas páginas com a gente.
Um abraço e boa leitura!
Equipe Exame Academy
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ESG - COMO TUDO COMEÇOU

A sigla ESG vem do inglês e, na tradução livre, significa Ambiental, Social
e Governança. Nós vamos nos aprofundar em cada uma das letras nas
próximas páginas, mas antes disso nós precisamos entender por que esse
tema se tornou tão fundamental para o sucesso de qualquer negócio.
Então, permita-me contar uma história rápida…
Na década de 1970, o economista Milton Friedman divulgou um manifesto
importante, defendendo que “o papel social de uma empresa era aumentar
o seu lucro”. Essa afirmação fazia todo sentido porque o lucro é uma
recompensa direta pelo valor que aquela empresa gera para a sociedade.

“

Existe um e apenas um papel social
da empresa – usar seus recursos e se
engajar em atividades destinadas a
aumentar seus lucros.
Milton Friedman

O problema é que esse olhar não levava em conta o que os economistas
convencionaram chamar de externalidades negativas.
A externalidade negativa era aquela conta que ninguém enxergava, porque
ficava fora do balanço da empresa. Me refiro àquela empresa que gerava
riqueza, mas prejudicava o meio ambiente de forma indiscriminada, ou
àquela grife de moda que inovava em um tênis, mas não respeitava direitos
trabalhistas…
Também havia negócios que proferiam com orgulho que iriam “esmagar”
o seu fornecedor para conseguir descontos. Ou até mesmo empresas que
usavam insumos prejudiciais à saúde dos consumidores, mas não eram
transparentes sobre isso.
Ou seja, essa era uma visão 100% centrada no shareholder, ou no bom
português, no acionista da empresa.
O problema é que essas empresas cresceram tanto que aquela conta
invisível passou a ser uma ameaça à sua própria existência.
Para colocar isso em números, hoje, das 100 maiores organizações do
mundo em termos de receita, 69 são empresas e 31 são países. Algumas
corporações sozinhas têm receita maior do que o PIB de muitas nações
juntas. E, de novo, o problema não está em essas empresas serem grandes.
A questão é que elas começaram a perceber que os seus impactos no
seu entorno e na sua comunidade não eram mais uma externalidade que
poderia ser ignorada.

Que um evento natural extremo podia acabar com sua colheita, que um
fornecedor quebrado poderia quebrar sua cadeia de abastecimento. Que
colaboradores com saúde mental debilitada ficavam mais improdutivos,
que um serviço cheio de nota de rodapé não fideliza o cliente, e que tudo
isso refletia nos resultados da empresa.

O CAPITALISMO DE STAKEHOLDER
Hoje, é possível perceber essa mudança de paradigma de forma empírica.
Quando nós, executivos e empresários, olhamos para um fornecedor como
um parceiro, o trabalho flui melhor.
O cliente satisfeito tem mais recorrência e vira um embaixador da marca.
O funcionário feliz é mais produtivo e atende melhor o cliente final. E com
tudo isso, claro, vem mais lucro para a empresa. Na minha visão, essa é
uma virada de chave poderosíssima.
Isso porque o conceito de sustentabilidade sempre existiu, mas era visto
como um custo ou como um dever, e não como uma alavanca de resultados.
Agora, o papel das empresas mudou e nós começamos a falar de um
capitalismo de stakeholder.

O capitalismo de stakeholder é um capitalismo impulsionado pelas relações
entre empresa, funcionários, fornecedores e consumidores, onde todos os
lados se beneficiam se a empresa prospera.
Então o lucro é importante? É claro que sim! O lucro continua sendo
essencial para o sucesso de uma empresa, mas é cada vez mais claro
que ele depende da sustentabilidade ambiental, social, além de uma boa
governança.
E foi a partir dessa percepção de mutualismo que, em 2004, o então
secretário das Nações Unidas Kofi Annan, convocou 55 CEOs de algumas
das maiores empresas do mundo e utilizou o termo ESG pela primeira
vez, provocando as empresas a incorporarem essas 3 letras nos seus
resultados.

UM CRESCIMENTO EXPONENCIAL

Como acabamos de ver, o termo ESG já existe há quase duas décadas.
Mas um levantamento no Google Trends revela que a busca pelo assunto
cresceu mais de 1200% só nos últimos dois anos.

Enquanto isso, uma pesquisa recente da Aberje mostrou que agora 95%
das empresas brasileiras têm ESG como prioridade em suas agendas.

E um levantamento do IBM Institute for Business Value (IBV) deste ano
mostrou que o assunto está sendo tratado como prioridade máxima por
48% dos CEOs brasileiros, o que representa um aumento de 65% em
apenas um ano.

Essa curva exponencial vai ao encontro de nossa percepção na Exame. Ao
longo dos últimos meses, a procura por nossos treinamentos corporativos
em ESG cresceu de forma acelerada, sobretudo no top-management das
empresas.
Mas por que o interesse pelo tema cresceu tanto em tão pouco tempo?
Eu atribuo isso a 3 fatores que simplesmente não podem mais ser
ignorados.

1. A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

O que já era consenso na comunidade científica passou a encontrar respaldo
no universo corporativo: a crise climática se tornou uma emergência.
Os empresários têm cada vez mais consciência de que se não houver
planeta, também não há empresa.
Para ficar em alguns exemplos, a ocorrência de eventos extremos
pode comprometer a infraestrutura de transportes e toda a cadeia de
suprimentos de uma região.
Na agricultura, a escassez de chuvas pode inviabilizar safras inteiras.
Nos oceanos, a mudança de 1 grau na temperatura é suficiente para
elevar sua acidez e alterar sua química, ameaçando a biodiversidade e
impossibilitando a pesca em regiões costeiras.
Já temos visto desastres naturais sacudindo inclusive o mercado de
seguros, tornando inelegíveis empresas com muita exposição ao risco
climático.

Um estudo divulgado recentemente pela Allianz com 2650 especialistas
em 89 países mostra que, no Brasil, as catástrofes naturais representam o
segundo maior risco para as empresas.
Além disso, não podemos deixar de lado o fator humano: as mudanças
climáticas podem causar problemas de saúde graves aos colaboradores,
por conta da qualidade do ar, por exemplo.
E, num escopo mais amplo, o Banco Mundial estima que a crise climática
irá causar a migração de mais de 216 milhões de pessoas até 2050
(praticamente um Brasil inteiro), potencializando conflitos por recursos
como água e alimentos.
Para evitar eventos dessa magnitude, o Acordo de Paris em 2015, que
contou também com forte apoio da iniciativa privada, impôs a meta de

limitar o aquecimento global entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos níveis
pré-industriais até 2026.
Hoje, mais de 90% do PIB global já se comprometeu a neutralizar suas
emissões líquidas de carbono, o chamado net zero. O que significa que se
a pauta ambiental ainda não chegou na sua empresa, é questão de tempo
para que ela chegue por força de lei.

Ou, como veremos no próximo tópico, por força do próprio capitalismo.

2. O MERCADO DE INVESTIMENTOS

Eu trabalhei com equity research por 20 anos e posso atestar que, há 5
anos atrás, pouco se falava sobre ESG na indústria de investimentos.
Pouquíssimos investidores olhavam para dados como pegada de carbono,
condições de trabalho, diversidade no conselho... Hoje esses números são
analisados com lupa.
Além de uma questão de sobrevivência para o planeta, a pauta ESG já está
servindo como base para decisões de investimento no mundo todo.
Para você ter uma ideia, para cada 3 dólares investidos globalmente hoje,
1 está alocado em ativos ligados à sustentabilidade. É uma área que já
movimenta mais de US$ 35 trilhões no mundo, e esse número deve chegar
a US$ 53 trilhões em 2025, segundo uma análise da agência americana
Bloomberg.
Em plena pandemia, quando os mercados derretiam mundo afora, o
presidente do banco UBS anunciou que as emissões de títulos de dívida
com metas sustentáveis, os chamados green bonds, triplicaram em
apenas um ano.
No Brasil, 20% dos bonds, que são os títulos de dívida emitidos por
empresas brasileiras, já têm aspectos ESG, o dobro da média mundial.

E a mensagem por trás desses números é clara. Em 2020, Larry Fink,
CEO da BlackRock, declarou em uma carta endereçada a CEOs que vai
punir em suas estratégias de investimento empresas que não estiverem
promovendo práticas ambientais, sociais e de governança.

“

Os mercados de capitais permitiram
que empresas e países prosperassem.
Mas o acesso ao capital não é um
direito. É um privilégio. E o dever
de atrair esse capital de forma
responsável e sustentável é seu.”
Larry Fink

Em outras palavras, além de ser melhor para o planeta, uma estratégia sólida
de ESG se tornou uma espécie de bilhete de entrada (ou permanência)
das empresas no universo dos financiamentos.
Mas, como vamos ver a seguir, os gestores de patrimônio não estão
direcionando seus recursos para essa agenda só porque são “bonzinhos”…

ESG NÃO É FILANTROPIA
Em minhas conversas pelo universo corporativo, percebo que muitos
executivos ainda pensam no ESG como uma agenda de pessoas que
“gostam de abraçar árvores”.

Embora eu seja a maior fã de filantropia e não tenha nada contra abraçar
as árvores, é importante deixar claro que o ESG não é filantropia. ESG é
uma alavanca para resultados.
Diversos estudos em toda parte do mundo já demonstraram que,
historicamente, empresas com uma estratégia ESG consolidada
performam melhor do que seus pares.
No Brasil não é diferente. Hoje, a B3 já conta com 5 índices focados no
assunto. O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que é o mais
famoso deles, tem superado consistentemente o Ibovespa desde que foi
criado em 2005.

E é por isso que o próprio Larry Fink, CEO da Black Rock, disse recentemente
que o ESG não é ativismo, não é uma agenda ideológica ou social. É
o capitalismo. É uma relação entre stakeholders em que todos os lados
saem ganhando, sem hipocrisia.

“

Não se trata de política. Não é uma
agenda social ou ideológica. Não é ‘justiça
social’. É capitalismo, conduzido por
relacionamentos mutuamente benéficos
entre você e os funcionários, clientes,
fornecedores e comunidades nos quais
sua empresa depende para prosperar”
Larry Fink

E a lógica não nos deixa mentir. Sob o olhar do gestor de patrimônio, o
ESG se traduz em menos risco e mais retorno.
Isso porque empresas que estão alinhadas com as megatendências globais
tendem a ser mais resilientes a disrupções tecnológicas ou choques
inesperados.

Mesmo em março de 2020, quando nós vimos circuit-breakers no mercado
financeiro do mundo todo por causa do Coronavírus, um estudo com 3
mil empresas mostrou que negócios percebidos como mais responsáveis
tiveram menos retirada de recursos que seus concorrentes.
E esse é um outro insight transformador. As empresas com práticas ESG
não atraem apenas os especuladores de curto prazo. Elas atraem sócios
mais pacientes, com olhar para o longo prazo.
Em outras palavras, a velha máxima de que “dinheiro não tem carimbo”
talvez já não faça mais tanto sentido.
As empresas que quiserem crescer de forma consistente no longo prazo
precisam pensar em quem elas querem atrair como investidores, e não só
o contrário.
Agora, o leitor mais atento deve ter notado que ficou faltando um dos três
fatores que colocaram o ESG entre as prioridades máximas dos CEOs,
sobretudo nos últimos dois anos.
Eu o deixei por último porque ele potencializa o efeito dos dois primeiros.
Eu me refiro à…

3. CHEGADA DA GERAÇÃO Z
AO CENTRO DO CAPITALISMO
Tanto no mercado consumidor, quanto no mercado de trabalho e no
mundo dos investimentos, a Geração Z — os jovens nascidos após a virada
do milênio — é a melhor representação de uma mudança de paradigma já
iniciada pelos millennials — estes nascidos após o início da década de 1980.
Essa é uma geração que leva o propósito para atitudes práticas. E o que
isso significa?
Que na hora de comprar um tênis, por exemplo, o jovem da geração Z não
avalia apenas o conforto e o preço, mas também sua pegada de carbono,
e se a marca que o produziu está atenta aos direitos trabalhistas de toda
sua cadeia produtiva.
Que ao investir, ele busca empresas com crescimento sustentável, que
contribuam para o progresso social. Via de regra, não é uma geração que
vai querer investir em combustível fóssil ou na indústria de tabaco, e já há
pesquisas que mostram isso.
E na hora de escolher um trabalho, essa geração não quer mais apenas
ganhar dinheiro e ter bons benefícios. Ela quer uma missão.

E faz todo sentido. Eu costumo dizer para os nossos clientes e alunos que
os valores que uma pessoa carrega no seu CPF não precisam e nem devem
ser diferentes dos valores do CNPJ da empresa em que ela trabalha.
E isso também obriga as empresas a se posicionarem sobre temas em que
antes elas não se posicionavam antes. E não dá mais para ficar em cima
do muro.
Uma pesquisa recente da Fiep revelou que 87% dos brasileiros preferem
comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis.
O mais impressionante, contudo, é que 70% dos entrevistados dizem não
se importar em pagar um pouco mais por isso.
Ou seja, não olhar para essa agenda, além de ruim para o planeta, também
significa deixar dinheiro na mesa.
O que me leva à próxima pergunta que recebemos muito. Afinal…

O ESG É UMA FORMA DE REDUZIR RISCO
OU UMA OPORTUNIDADE?
Pode parecer só mais uma questão “copo cheio” ou “copo vazio”, mas é
mais do que isso. E eu iria além: a resposta para essa pergunta pode mudar
o jogo da sua empresa.
Como consultora de negócios, eu me cansei de ver empresas tratando o
ESG como um cinto de segurança, como um checklist prático para proteger
sua reputação.
Nessas empresas, o ESG costuma ficar em segundo plano, como se fosse
um departamento de gestão de risco que copia o que os concorrentes
estão fazendo.
E não é que todas essas ações não sejam importantes. Elas são, sim,
fundamentais. Mas a verdade é que quem quiser colher mesmo os frutos
dessa megatendência precisa mudar de mindset e enxergar o ESG como
um diferencial estratégico. Isto é, como um motor de crescimento e não
como um cinto de segurança.
No capitalismo de stakeholder, vão vencer as empresas que tiverem o ESG
no centro de sua estratégia, aquelas que encontrarem uma abordagem
mais difícil de imitar, e não aquelas que apenas replicam “práticas padrão
de mercado”.

Olha o exemplo do Airbnb, que em vez de jogar o jogo da eficiência dos
hotéis tradicionais, foi estratégico e criou o seu próprio jogo.
Ou o exemplo da Phillips, que mudou sua estratégia focada na venda de
lâmpadas descartáveis e passou a vender a energia como um serviço.
Ou da Ambipar, que venceu o Melhores do ESG da Exame, porque soube ver
uma oportunidade de negócio no que era um risco para outras empresas.
Para quem não sabe, a Ambipar entrega soluções ambientais para os
clientes, usando princípios da economia circular para reincorporar
resíduos ao processo produtivo. Nesta análise da Exame, eu explico mais
sobre este case.
A essa altura, talvez você já tenha percebido que não é uma questão de
“se”, mas de “quando” cada empresa vai incluir o ESG em sua estratégia.
A verdade é que fazer isso agora pode significar um custo muito baixo
diante de um grande retorno.
Quem deixar para depois pode ver justamente o contrário, visto que os
custos de não implementar o ESG são exponenciais, não lineares.
Então, voltando à pergunta que dá título a esse tópico, se o ESG é um risco
ou uma oportunidade, também depende de quando você vai olhar para
isso na sua empresa.
O mais interessante é que podemos traçar um paralelo entre o que

aconteceu no final da década de 90 com a internet e o que está
acontecendo com o ESG agora.
Hoje, parece impossível imaginar empresas que não usam a internet em
suas estratégias. E em breve, podemos esperar o mesmo do ESG.

O ESG E O CUSTO DE CAPITAL
Ao longo de conversas com diretores de RH, heads de sustentabilidade ou
outras lideranças, uma pergunta sempre surge, ainda que em diferentes
formas: como provar para a alta liderança da minha empresa que o ESG
não é só um custo, mas um investimento?
Para não negar minha origem de analista, eu trouxe a matemática para
não deixar dúvidas.
Observação: se o top-management da sua empresa já compreendeu a
importância do ESG, eu sugiro que você pule para o próximo tópico. Mas
se ainda há resistência da alta liderança, ou se você ficou apenas curioso,
é só acompanhar o seguinte raciocínio.

WACC = (D/(D+E))*Kd*(1-t) + (E/(E+D))*Ke
D: dívida
E: capital próprio
Kd: Custo de dívida
Ke: Custo de capital próprio
T: Alíquota de IR

CUSTO DA DÍVIDA (KD)
O custo de capital de uma empresa é a ponderação entre o custo de capital
próprio, que é o Ke, e o custo de capital de terceiros, que é o Kd, ou custo
da dívida.
E o custo da dívida é impactado diretamente pela agenda ESG, por 3
razões:
Em primeiro lugar, quando os investidores de dívida veem transparência
em uma empresa (governança), o custo da dívida diminui.
Em segundo, hoje há uma série de instrumentos de dívida sustentável
(ambiente), os green bonds e sustainability-bonds, que possuem juros bem
mais competitivos.
E o terceiro ponto é que as próprias instituições financeiras estão se
preocupando cada vez mais com a emissão de carbono da sua carteira
de crédito.

Isso significa que, para os bancos, faz muito mais sentido emprestar para
empresas que emitem menos carbono, porque, na lógica do capitalismo de
stakeholder, eles são corresponsáveis pela poluição causada por terceiros.

CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO (Ke)
Já quando olhamos para o custo de capital próprio de uma empresa, o
principal ponto está no beta das empresas, que é a volatilidade média
daquele ativo.
Ke = taxa livre de risco + beta* (prêmio de risco do mercado)
E empresas com alto padrão ESG tendem a ter um beta mais baixo porque
elas costumam ter resultados mais estáveis e uma base de acionistas de
longo prazo.

ESG: DECIFRANDO CADA LETRA
Como vimos antes, o ESG deve ser menos sobre “ticar” caixinhas, e mais
sobre incorporar sustentabilidade de forma integrada em sua estratégia.
Ainda assim, como veremos no próximo tópico, separar a sigla pode ser
uma forma prática de entender quais ações podem ser mais materiais
para sua empresa.

ENVIRONMENTAL (E)
Quando falamos do E, de Environmental, nos referimos a como a empresa
consome matéria-prima, como gere seus recursos hídricos e energéticos,
como cuida dos seus resíduos sólidos e se ela tem alguma política de
neutralização de carbono. Lembrando que carbono zero, mais um termo
da moda, não significa zero emissão, mas uma emissão líquida neutra.

SOCIAL (S)
Quando falamos de S, de Social, nos referimos a tudo que envolve o
relacionamento com os stakeholders. Ou seja, se a empresa respeita
seus clientes, se trabalha em parceria com seus fornecedores, se tem um
ambiente saudável e sem assédio para seus colaboradores, se promove
diversidade, se treina sua força de trabalho, como lida com a proteção dos
dados e qual sua relação com a comunidade no seu entorno.

GOVERNANÇA (G)
Quando falamos de G, de Governança, estamos falando dos aspectos
de gestão da empresa, como compliance, conduta antissuborno, se o
conselho de administração é diverso e independente, qual é a política de
remuneração da companhia, se há conflitos de interesse entre o acionista
minoritário e o controlador, ou entre os acionistas e colaboradores. Pode
parecer burocrático, mas eu costumo dizer que o G é um meio, e não um
fim, para que o E e o S possam acontecer na prática. Então se o topmanagement da empresa não estiver à frente dessa agenda, é impossível
que alguma de suas pautas avancem.

MATERIALIDADE: O DIVISOR
DE ÁGUAS NO ESG
É natural que ao ler a extensa lista de práticas do tópico anterior você
possa ficar um pouco perdido. O que levanta uma dúvida pertinente: toda
empresa deve dar a mesma importância para todos esses pontos?
A resposta curta é “não”. A resposta mais longa envolve um conceito que
pode ser um divisor de águas para uma estratégia ESG bem sucedida: a
materialidade.

É claro que todas as empresas devem olhar para as 3 letras, mas alguns
aspectos precisam ser priorizados dependendo do segmento em que elas
atuam.
Por exemplo, em uma empresa de tecnologia, a diversidade é mais material,
porque ela está diretamente ligada à capacidade de inovação daquela
marca.
Já no setor de transportes, a transição para uma economia de baixo
carbono pode ser mais relevante do que a diversidade, porque uma matriz
renovável pode representar melhores margens para aquela empresa no
futuro.
Já em uma empresa que presta serviços para o governo, a transparência
da governança é fundamental.
O mais interessante de entender onde sua empresa deve focar seus
esforços, é que isso gera diferenciação estratégica e ganhos financeiros.
Um estudo importante da Harvard Business Review com mais de 2 mil
empresas em 77 setores, chegou à conclusão de que investir naquilo que
é material para a empresa gera valor, enquanto gastar tempo com o que
não é material destrói valor.
Em outras palavras, as empresas que entenderam seus pontos materiais
e investiram em seu aprimoramento tiveram melhores performances que
seus concorrentes em um período de 21 anos.
Agora, vale lembrar que a materialidade não é um conceito estático. Ela
muda com o tempo. Por isso, cabe aos líderes de cada empresa acompanhar

o que está se tornando mais material em seu segmento, e voltar sua
atenção para isso antes que seus concorrentes.
Segundo o mesmo artigo da HBR, um tema pode ganhar materialidade para
uma empresa quando:
• Se torna fácil medir o impacto social e ambiental de uma empresa –
por exemplo, quando a tecnologia permite rastrear toda a cadeia de
fornecedores, as práticas adotadas pelos fornecedores não podem
mais ser ignoradas;
• ONGs e imprensa começam a falar muito sobre determinado assunto, e
esse assunto ganha apoio político;
• As empresas encontram dificuldade em fazer seguir determinadas leis
ou normas;
• Um novo produto ou serviço são desenvolvidos, trazendo impactos
ambientais e/ou sociais mais positivos em comparação com produtos/
serviços já existentes.

GREENWASHING
Muitas empresas ainda tentam iludir o mercado e se vender na mídia com
práticas que são pouco materiais para o seu setor.
Imagine, por exemplo, uma empresa de mineração que constrói escolas
como ação social, mas não diminui sua emissão de carbono.
Ou um banco que reduz o uso de plástico na produção de seus cartões de
crédito, mas é pouco transparente nas taxas pagas por seus clientes.

Isso é o que nós chamamos de greenwashing, e os investidores estão
cada vez mais sofisticados para entender a diferença entre greenwashing
e geração de valor.
Sem contar que, com a velocidade da internet hoje, essa prática pode
representar um risco sério de imagem para a empresa.

A GRANDE DEMISSÃO
Quem acompanhou o noticiário dos últimos meses pode ter notado um
movimento inusitado sobre o mercado de trabalho brasileiro.
Isso porque mesmo com as taxas de desemprego lá em cima, na casa dos
12%, os pedidos de demissão começaram a bater recorde mês após mês.
Segundo dados do CAGED divulgados em junho de 2022, 6,1 milhões de
pessoas pediram demissão nos últimos meses — o maior número da
história do levantamento.
Uma pesquisa recente da Survey Monkey mostrou que 9 em cada 10
brasileiros não estão satisfeitos com seus trabalhos.

(Kevin Winter/Getty Images)

No resto do mundo, este fenômeno não é diferente, motivo pelo qual foi
apelidada de “Great Resignation” e encontrou em sua expressão artística o
hit “Break My Soul”, da cantora americana Beyoncé.
Não é novidade que um dos maiores desafios para as empresas hoje esteja
na atração e retenção de talentos, sobretudo em áreas em que há mais
vagas abertas do que profissionais para preenchê-las, caso do segmento
de tecnologia.
Isso porque para o profissional de hoje, ganhar uma boa remuneração e
bons benefícios não é mais o suficiente.
Nós passamos entre um e dois terços da nossa vida no ambiente de
trabalho, então um ambiente acolhedor, diverso e flexível, que abrace
o paradigma do lifelong learning, que são aspectos do S, é fundamental
para nossa permanência em uma companhia.

E mais do que dignidade, o profissional de hoje precisa de propósito. E o
propósito nada mais é que a forma como ele percebe o impacto do seu
trabalho na vida das pessoas.
Como o Tadeu Almeida, que é o fundador da Repassa, bem disse em um
dos nossos treinamentos da Exame Academy, entre acordar para ser
mercenário e ser um missionário, isto é, ter uma missão, o profissional
de hoje prefere a segunda opção.

O PODER DA DIVERSIDADE
Se oferecer um ambiente como o citado acima representasse mais custos
para a companhia, ficaria mais fácil entender qualquer objeção à agenda
ESG. Mas o que nós percebemos empiricamente é que ocorre justamente
o contrário.
Um ambiente diverso e mais tolerante a erros é, por consequência, mais
criativo. Criatividade traz inovação e inovação traz crescimento e retorno.
Não é à toa que empresas com alto padrão ESG tendem a ser também as
mais inovadoras. Gigantes de tecnologia como a Microsoft e Salesforce já
atrelam metas de diversidade ao bônus de seus executivos.
Isso porque a diversidade não é apenas o certo a se fazer, mas também é
excelente para os negócios.
E aqui estamos falando de diversidade de gênero, de raça, de idade, e em
todos os níveis da empresa. A inovação não vai acontecer em ambientes
tradicionais.

COMO IMPLEMENTAR O ESG
Ao passo que as práticas ESG deixam de ser um “nice to have” para um
“must have”, o mercado também deixa de olhar para o assunto como uma
mera “vontade das empresas em fazer o bem”.
O que passa a ser analisado agora é menos o comprometimento, mas o
sucesso dessas empresas em implementar essa estratégia.
Por isso, a essa altura você, empresário, CEO, diretor, gerente ou líder na
sua empresa, deve estar se perguntando: como tirar essa agenda do
papel e implementar o ESG de forma assertiva?
Ou para aquelas empresas que já iniciaram esse processo, mas ainda não
conseguiram alavancar seus resultados, qual seria o passo a passo mais
recomendado?
Se a sua empresa se encontra em algum destes cenários, este guia rápido
com 5 etapas pode ajudar:
Em primeiro lugar, é fundamental dar o passo que nós já demos até
aqui: compreender as oportunidades que o ESG traz para as empresas e
a interdependência entre os temas ambientais, sociais e de governança.
Em segundo, você precisa saber onde você está hoje. Isso significa medir
o impacto que sua empresa tem hoje e a materialidade da sua indústria

em cada tema do ESG. Além do estudo de benchmark, já existem hoje boas
ferramentas para identificar seus gaps, riscos, desafios e oportunidades.
Em terceiro, você precisa usar esses dados para tomar decisões
estratégicas e traçar objetivos mensuráveis, com ações de curto, médio
e longo prazo, informando todos os seus stakeholders nessa agenda. Essa
especificidade é o que diferencia um sonho de um objetivo concreto.
O quarto ponto é, na minha opinião, aquele que separa as empresas que
prosperam nessa agenda daquelas que não conseguem alavancar seus
resultados: o engajamento da alta liderança. É necessário identificar
quem serão os embaixadores dessa mudança de paradigma dentro da
sua empresa, e priorizar o desenvolvimento dessas lideranças na agenda
ESG. Porque ESG não é só propósito, também é método.
E por último, é fundamental colocar todos os colaboradores, e não só
a liderança da empresa na mesma página. Não dá pra fazer um plano
estratégico de ESG e prendê-lo na diretoria. Uma empresa que tem ESG na
liderança, mas não respira isso nos corredores a nível de indivíduo, não é
uma empresa ESG.
Mas, afinal, se o chamado “tone of the top”, ou o “exemplo que vem de
cima”, é tão importante, o que essas lideranças precisam saber? É isso
que veremos a seguir.

O PERFIL DO LÍDER ESG
Antes de entender quais competências são necessárias para um líder
ESG, é importante analisar a materialidade de cada área da empresa no
business com um todo.
Ou seja, não faz sentido que em uma siderúrgica, por exemplo, que tem
grande impacto na pauta ambiental, tenha como seu principal embaixador
ESG o diretor de marketing.
Já em uma empresa de tecnologia, que possui na diversidade um de seus
maiores ativos, faz sentido que o head de People seja o responsável por
essa agenda.
Feito esse disclaimer, há algumas competências que devem ser comuns
às principais lideranças da empresa:
Em primeiro lugar, é necessária uma visão sistêmica sobre a sigla ESG.
Isso significa não separar o “E”, o “S” e o “G” na hora de definir ações
estratégicas.
Todos os problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável são
complexos e, se tentarmos resolvê-los com uma visão linear e segmentada
da realidade, as soluções não serão efetivas.
Além disso, para fazer um planejamento estratégico, o líder ESG precisa
dominar conceitos como materialidade, regulações setoriais, capitalismo

de stakeholder, gestão de risco, sustentabilidade, economia de baixo
carbono, construção de valor com cliente, projetos de impacto, geração
de valor…
E como estamos falando de relacionamento com stakeholders, é
fundamental que uma liderança ESG desenvolva soft-skills para lidar com
todos eles.
O executivo Carlos Almiro Melo, diretor de sustentabilidade da BRK,
declarou para a Exame recentemente que o profissional ESG tem que ser
um tradutor: porque precisa traduzir para a empresa os novos elementos
da nova economia, da economia sustentável, e ao mesmo tempo fazer
com que os projetos aconteçam para além da área de sustentabilidade.

CONTRATAR OU TREINAR?
Um relatório da CFA Institute de dezembro do ano passado mostrou que, a
partir da análise dos perfis de 1 milhão de profissionais de investimentos no
LinkedIn, concluiu-se que menos de 1% tinha formação na área de ESG.
Pra você ter uma ideia, enquanto existem 1 milhão e meio de profissionais
de tecnologia no país, que já são escassos, existem menos de 1%
especializados nesse assunto.
Isso significa que é possível, mas é difícil encontrar alguém disponível no
mercado para liderar essa agenda nas empresas.
Mais do que isso, nem sempre o profissional especializado em ESG conhece
bem o mercado em que aquele negócio está inserido, ou a cultura daquela
empresa.

Neste contexto, a formação interna das lideranças tem se mostrado um
caminho vencedor para o sucesso dessa agenda.
Aproveito para pegar carona na citação de Andrew Grove, ex-CEO da Intel
e autor do livro “Gestão de Alta Performance”, de que “o treinamento é uma
das atividades de maior alavancagem do gestor.”

“

O treinamento é, simplesmente, uma
das atividades de maior alavancagem
que um gestor pode realizar.
Andy Grove

Some-se a isso um estudo recente da Marca Empregadora que nos mostrou
que, para 75% dos brasileiros, crescer na carreira é mais importante
do que o salário.
Então, de um lado, temos a falta de profissionais no mercado capacitados
em ESG, e do outro, a sede de colaboradores por seguir se qualificando.
E foi justamente essa combinação de fatores que fez a Exame Academy
criar seu programa de mentoria para empresas.

O MÉTODO EXAME ACADEMY
Quando eu cheguei à Exame, em 2020, eu levantei essa bandeira. Simplesmente não fazia sentido não ter uma mentoria para empresas
potencializarem seus resultados na agenda ESG.
E pela demanda que recebemos desde então, dá para ver que o mercado
concordou comigo.
Em 2 anos, o programa da Exame Academy para empresas já atingiu
mais de 5 mil profissionais, com 80 empresas atendidas, entre elas
empresas líderes em seus segmentos, como Drogasil, Nivea, Votorantim,
Claro, Necton…

Mas afinal, como nosso programa para empresas funciona?
Hoje, nós ajudamos empresas de diferentes portes e segmentos a posicionar
o ESG no centro de suas estratégias em duas soluções diferentes.
A primeira é treinando suas lideranças durante um encontro altamente
personalizado que nós chamamos de ESG Day.

COMO FUNCIONA O ESG DAY
No ESG Day, nós nos reunimos com as principais lideranças da empresa
participante para mentorá-las e fazer uma análise top-down do seu setor,
conforme o funil que você pode ver abaixo:

Em um primeiro momento, nós capacitamos esses líderes sobre o
contexto do ESG no Brasil e no mundo, seus fundamentos e o papel dos
stakeholders e da governança.
Em seguida, nós explicamos como o setor daquela companhia está
posicionado nessa agenda, e quais são os temas mais materiais para ele,
com estudos de caso.

Por último, nós mergulhamos fundo na realidade daquela empresa e
discutimos o papel de cada stakeholder (colaboradores, fornecedores e
consumidores), em um plano de ações práticas.
O grande diferencial do ESG é que ele é altamente personalizado para a
realidade de cada empresa, com conteúdo direto ao ponto e trocas ao vivo
entre mim e as lideranças do seu negócio.
Embora essa não seja uma regra, ele costuma ser recomendado para
as lideranças de empresas médias ou grandes, com mais de 100
colaboradores.

TREINAMENTOS ASSÍNCRONOS
Como falamos antes, o ESG não pode ficar preso na diretoria.
Por isso, a segunda solução da Exame Academy para empresas que
querem incorporar o ESG em sua estratégia são os nossos treinamentos
assíncronos, oferecidos para todos os colaboradores da empresa.
O primeiro deles
é o Introdução ao ESG.

Neste treinamento de 2 horas, nós explicamos as bases do ESG e do
capitalismo de stakeholder para os colaboradores, com cases práticos de
empresas brasileiras que estão na linha de frente dessa agenda.
Na minha visão, esse é o melhor ponto de partida para que os colaboradores
entrem na mesma página e possam começar a operar pela lógica do ESG.
O segundo treinamento é o ESG Net Zero, que é focado principalmente na
política de carbono neutro, que tem se tornado um tema cada vez mais
urgente para empresas brasileiras.

Nesse treinamento, eu trouxe a Talita Abrantes, ninguém menos que a
maior referência em Net Zero no país, para explicarmos o que é o Net
Zero, o que é a iniciativa Science Based Target e o passo a passo para
implementar uma estratégia para neutralizar o carbono na sua empresa.
Como eu citei anteriormente, além do conteúdo exclusivo, a grande
vantagem destes dois treinamentos introdutórios é a sua praticidade.
Não à toa, um estudo recente da ABTD aponta que 69% das empresas
estão optando por esse formato devido ao modelo de trabalho híbrido e à
flexibilidade na rotina dos funcionários.

COMO LEVAR O MÉTODO EXAME
PARA MINHA EMPRESA?
Você que chegou até aqui comigo certamente pertence ao grupo de
lideranças que já entenderam que o ESG não é mais o futuro, mas o
presente.
Também já compreendeu que para aproveitar as oportunidades da agenda
ESG, não bastam boas intenções. É preciso método.
Por isso, muitos CEOs, diretores e gerentes têm me procurado para trazer
o nosso programa de mentoria para lideranças para suas empresas.
O problema é que um dos maiores diferenciais do ESG Day também implica
na sua maior limitação: ele é escasso por natureza.
Como eu expliquei, o ESG Day é uma imersão altamente personalizada, que
nós preparamos para o contexto de cada empresa.
Por isso, nós priorizamos empresas de médio ou grande porte, com ao
menos cinco lideranças, para impactar o maior número de profissionais
por mentoria.

Além disso, como não temos mais do que algumas datas disponíveis por
mês até o fim do ano, nossas vagas são preenchidas por ordem de chegada.
Se você entende que o top-management da sua empresa é elegível para
esse programa, basta acessar nosso chat pelo botão abaixo e dizer que
quer levar o ESG Day para sua empresa.

Na sequência, um de nossos consultores irá te enviar um pequeno
questionário para entender melhor o momento do seu negócio.
Com base nas suas respostas, vamos marcar uma reunião estratégica sem
compromisso e enviar uma proposta comercial personalizada da Exame
Academy para sua empresa.
Nós entendemos, é claro, que exista um protocolo de validação interna de
qualquer programa dessa natureza na sua empresa.
Por isso, ainda que você não tenha o poder decisório em mãos, sugiro
que você marque uma reunião estratégica sem compromisso com um de
nossos consultores para sinalizar o seu interesse.
E por que eu faria isso agora? Porque nós preparamos dois diferenciais
exclusivos para aqueles que entrarem em contato a partir deste Ebook.
Para as empresas que realizarem o ESG Day, nós também vamos oferecer
os treinamentos Introdução ao ESG e o Carbono Net-Zero, da Exame

Academy, sem qualquer custo adicional para todos os colaboradores da
empresa.
Como você já deve ter entendido a essa altura, esse combo é ideal porque
ter toda a empresa no mesmo barco, e não só a alta liderança, faz toda a
diferença.
Além dos treinamentos, nós vamos oferecer para as empresas que
participarem do ESG Day 1 ano de acesso gratuito a todo o conteúdo
online da Exame.
Isso inclui toda a editoria de ESG e também a versão digital de todas as
nossas revistas.
Assim, os colaboradores de sua empresa poderão se informar gratuitamente
sobre negócios, carreira, tendências de mercado e sustentabilidade com a
maior referência em ESG do país.
Ou seja, ao inscrever sua empresa no ESG Day, ela irá levar:
• Imersão ESG para as lideranças comigo;
• Treinamento Introdução ao ESG para todos os colaboradores;
• Treinamento ESG Net Zero para todos os colaboradores;
• E 1 ano de acesso aos conteúdos editoriais da Exame para toda a
empresa.
Se você quer alavancar a agenda ESG da sua empresa com o Método Exame,
é só clicar no botão abaixo e marcar uma reunião estratégica com um de
nossos consultores.

Já estamos chegando às páginas finais deste livro, e é possível que você
esteja pensando: “Muito bem, Renata, já entendi como funciona o Método
Exame, mas não estou convencido de que esse seja o melhor momento
para realizar sua imersão.”
Se esse é o seu caso, não se preocupe. Qualquer que seja o porte ou nível
de maturidade da sua empresa na agenda ESG, nós estamos oferecendo
aos leitores desse livro 10 dias de acesso 100% gratuito ao Academy
Play.
O Academy Play, se você não sabe, é a plataforma de educação premium
da Exame, e possui mais de 30 treinamentos da Exame.
Lá você vai encontrar conteúdos sobre ESG, finanças, vendas, soft-skills,
hard-skills e muito mais.
Para receber sua amostra grátis por 10 dias (é grátis mesmo), é só clicar
no botão abaixo e dizer “Quero minha amostra grátis do Academy Play”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de 20 anos em Equity Research, percebi que era hora de trabalhar
onde meu coração e minha mente estavam.
Encontrei no ESG uma forma de ajudar os investidores a investirem de
acordo com seus princípios e as empresas se tornarem mais sustentáveis.
É um privilégio trabalhar na Exame, que tem uma equipe repleta de pessoas
apaixonadas tentando revolucionar a mídia, os investimentos e a educação
no Brasil.
E o que é mais incrível é que elas se divertem fazendo tudo isso.

“

Para encerrar esse livro, separei uma passagem de John Chambers,
ex-CEO da Cisco, que representa bem o momento que estamos vivendo.

Embora cada empresa tivesse seu próprio conjunto único de
circunstâncias, todas elas falharam em captar uma coisa: uma
transição de mercado. Alguns ficaram tão focados em vencer o
jogo que estavam jogando que não perceberam que um novo jogo
estava começando no próximo campo. Outros pararam de ouvir
seus clientes.
Eles se concentraram em melhorar os produtos que estavam se
tornado obsoletos, diversificados no negócio errado e escolhidos
os parceiros errados. Eles se apegaram à tecnologia analógica
enquanto o mundo se tornava digital. Eles não disruptaram,
então foram disruptadas.
Além do mais, muitos de nossos investidores e analistas
aplaudiram essa estratégia. Como líderes do setor, parecia mais
prudente para nós desenvolver nosso negóclo principal do que
assumir riscos que poderiam sabotar produtos lucrativos. Quando
os clientes passaram para a próxima inovação, porém, o negócio
principal desmoronou. É um roteiro que vi muitas vezes ao longo
da minha carreira.
John Chambers

Estamos vivendo uma transição de mercado.
Há muitas empresas que viram o futuro chegando e se recusaram a mudar.
E ninguém conhece mais essas empresas. Elas não disruptaram, então
foram disruptadas.
Enquanto isso, aquelas que se mexeram estão dominando os seus mercados
hoje.
As empresas que abraçam a mudança são bem-sucedidas, fazem mais
dinheiro, atraem investidores de qualidade e se divertem muito mais.
Por último, se você puder levar desta leitura consigo um único conceito,
que seja este: capitalismo de stakeholder.
Capitalismo porque o ESG traz consigo a oportunidade de ser recompensado
pelo impacto.
E stakeholder porque o ESG não pode ser feito sozinho, ele precisa permear
todos os níveis de uma organização. E isso só se faz com lideranças e
colaboradores qualificados.
Para aqueles que estão comprometidos a levar essa agenda adiante, mal
espero para nos encontrarmos em um de nossos treinamentos.
E para aqueles que entenderem que esse não é o caminho mais interessante
para sua empresa agora, fico feliz em ter plantado uma semente no seu
interesse por esta revolução.

