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O básico para começarmos a trabalhar
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Como Surgiu e como se Disseminou
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E – Enviromental

S – Social
G - Governance



Kofi Annan, secretário geral da ONU, em 2004 cunhou esse termo numa publicação do PACTO 
GLOBAL, chamada WHO CARES WINS.

Ele Sempre foi ligado ao retorno de investimentos:

● 50 – Retorno financeiro e fim – mas sempre se pensava em política e recompensa celestial
● 60 – Fundos de pensão ligados a sindicatos começaram a fazer casas, prédios, etc para seus 

associados
● 70 – Africa do Sul – Código Sullivan (1977) Desinvestimento
● 70 – Friedman – Aspectos sociais reduziam rentabilidade
● 88 – Capital Humano
● 98 – Responsabilidade Social Corporativa
● 2011 – 100 melhores empresas para se trabalhar – 2 a 3% maior
● Até 2015 - Os nomes variaram 

○ "verde"  - "eco", "investimento responsável", 
○ "investimento socialmente responsável" (SRI), 
○ "ético",  "extrafinanceiro", 
○ "investimento de horizonte longo" (LHI), 
○ "negócios aprimorados", "saúde corporativa 

● Predominou o resultado da pesquisa de 2008 - ESG

O Termo ESG



— ESG —

É mais nova etapa do capitalismo consciente:

Ser reconhecido por 
• cuidar do meio ambiente, 

• promover impacto social positivo e 
• adotar uma conduta corporativa ética. 



ONU - 2000

02
Pacto Global 

e
ODS



• O Pacto Global é um instrumento de livre adesão pelas empresas, e 
organizações da sociedade civil. 

• Iniciativa da ONU para encorajar empresas a adotar políticas 
de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade.

• Através do  diálogo entre elas, associações, governos , 
sindicatos, organizações não governamentais

Para o desenvolvimento de um mercado global mais inclusivo e 
sustentável. 

A ideia é conseguir dar uma dimensão social à globalização.

Pacto Global

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_social_corporativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o


Não é uma agência e nem instrumento regulador ou um código de conduta.

• As empresas são protagonistas fundamentais no desenvolvimento social

• Devem agir com responsabilidade na sociedade com a qual interagem. 

A entidade que adere ao pacto assume voluntariamente o compromisso de 
implantar os dez princípios em suas atividades cotidianas e prestar contas à 
sociedade.

Através de um relatório anual, público. Consulte!

Veja em www.pactoglobal.com.br

Pacto Global

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_conduta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protagonista
http://www.pactoglobal.com.br/


10 Princípios do Pacto Global



10 Princípios do Pacto Global



Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma 
nova agenda de desenvolvimento sustentável para os 
próximos 15 anos:

a Agenda 2030, 

Composta pelos 17 ODS.

É um esforço conjunto, de países, empresas, 
instituições e sociedade civil:

O setor privado tem um papel essencial nesse processo 
como grande detentor do poder econômico, 

• propulsor de inovações e tecnologias, 

• influenciador e engajador dos mais diversos públicos 
– governos, fornecedores, colaboradores e 
consumidores.

Os ODS (SDG)



Os ODS buscam 

• assegurar os direitos humanos, 

• acabar com a pobreza, 

• lutar contra a desigualdade e a injustiça, 

• alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento de mulheres e meninas, 

• agir contra as mudanças climáticas, bem como 
enfrentar outros dos maiores desafios de nossos 
tempos. 

Os ODS (SDG)



Os 17 ODS

ODS%20-%20Todos%20os%20itens.xlsx


Agora vai ficar fácil para você.
E SIMPLES !

03
Como Implementar



A Agenda-ESG

E
Meio Ambiente

Educação Ambiental
Técnicas da 
ISO 14001
ISO 50001

S
Social

10 Princípios
Técnicas da
ISO 45001

ISO 26001+16001
17 ODS

G
Governança

Técnicas de 
Compliance

ISO 9001:2015
ISO 37001+37301
ISO 27001+27701

ESG



As 10 melhores de 2020

1. Aes Tiete

2. Engie

3. Fleury

4. M. Dias Branco

5. Santander

6. Bradesco

7. Energias do Brasil

8. Itaú Unibanco

9. Natura

10. Cemig

Fonte: ISE da B3 – 2020

Capitalismo de stakeholders x shareholders

https://www.aesbrasil.com.br/pt-br/parcerias-com-comunidade
https://www.engie.com.br/sustentabilidade/
https://www.fleury.com.br/institucional/sustentabilidade
https://mdiasbranco.com.br/sustentabilidade/
https://www.santander.com.br/sustentabilidade
https://banco.bradesco/html/classic/sobre/sustentabilidade/index.shtm
https://brasil.edp.com/pt-br/sustentabilidade
https://www.itau.com.br/sustentabilidade/
https://www.natura.com.br/sustentabilidade
https://www.cemig.com.br/programa-sustentabilidade/relatorios-de-sustentabilidade-da-cemig/


Vamos viajar ?

04
Ações Aqui



Ações Aqui - Brainstorming
# Ação Resultado

1 Área Para Abelhas sem ferrão
Mel produzido poderá ser distribuído aos funcionários ou 
vendido aos condôminos, com renda revertida aos 
funcionários

2 Melhorar Horta
Cultivar vegetais de acordo com cada época do ano, 
garantindo colheita contínua

3 Plantar Mais Árvores Frutíferas 
Colher frutas para serem vendidas aos funcionários e 
condôminos e gerar renda para os funcionários com um 
fim específico – bolsas para cursos, etc.

4
Aumentar Número de Vagas para o 
Programa Novos Talentos

Formar mais pessoas, aumentar a renda familiar de mais 
famílias através da educação

5
Criar Mais vagar para Jovem Aprendiz 
(1º. Emprego)

Dar mais oportunidades para quem está ingressando no 
mercado; aumentar a renda familiar

6
Incentivar o trabalho voluntário dos 
funcionários e condôminos nas 
instituições que o CEMHS já contribui

Dar maior importância à doações, valorizar o trabalho das 
pessoas, valorizar o voluntariado

7 Implantar Código de Ética Melhorar o compliance do condomínio todo



Como evitar

05
Green Washing



Green Washing

Mentiras

Embalagens Eco
O que é:

1. Ausência de certificados – Faltam provas e 
dados

2. Irrelevância: a informação pode ser 
verdadeira, mas não faz qualquer diferença.

3. Mentira descarada

4. Promessas divulgadas como “notícias”

5. Exageros

6. Esforços de Marketing

7. Ausência de preocupação social verdadeira 
(1000 demitidos)

Maquiar, Enfeitar os seus 

produtos  ou serviços para tentar 

passar a ideia de que geram 

impacto positivo, são sociais, 

sustentáveis , ambientalmente 

corretos, etc.



Para evitar o Green-Washing

1
Ação

Não inverter a ordem
das coisas: primeiro c

onquistar, depois,
anunciar

3
Cumplicidade

Envolver 
funcionários e 

partes 
interessadas

5
ESG dentro 

dos Objetivos

Alinhado 100% 
com a estratégia 

do negócio

2
Acertar

Planejar muito, 
testar e 

depois executar

4
Cumprir as 

Regras

Fazer a obrigação 
não é ESG



Orgulho

06
Certificação e o 
Nosso Projeto



Alinhar os conceitos, limites e responsabilidades ao executar e anunciar
a adesão à uma Agenda ESG

0 – O que é ESG e como ele se conecta com a empresa
A Agenda 

ESG

Todas as lideranças importantes da empresa, principalmente a alta
direção

Treinamento presencial e/ou on-line, 

1. ESG – Como surgiu e como se disseminou

2. Os 17 ODS e os 10 Princípios

3. Como implementar – Exemplos do mercado

4. Ações bem sucedidas

5. Como evitar o “puro-marketing”- Exemplos do mercado

6. Como será nosso projeto

Objetivo

Formato e 
Conteúdo

Público 
Alvo



1 – Entrevistas com Lideranças
Objetivo

Entender as expectativas das lideranças quanto ao seu negocio e a  
Agenda ESG

O que queremos saber

Dificuldades do negócio diretas e indiretas
Quem são as partes interessadas
Carências das partes interessadas
Dificuldades do relacionamento com elas

Resultado esperado

Ter uma “lista de desejos” de ações ESG relativas à área que está sendo 
entrevistada.
Conhecer as dificuldades sócio-ambientais pelas quais a área passa

A Agenda 
ESG



2 – Identificação das Partes Interessadas
Objetivo

Mapear detalhadamente cada parte interessada - Conhecer

O que queremos saber

Números em Geral
Impacto causado no Negócio (positivo e negativo)
Carências e dificuldades
Ações em curso ou já realizadas
Identificação de lideranças e influências
Tecnologias Utilizadas

Resultado esperado

Ter uma fotografia atualizada de cada parte, detalhada até onde for 
possível, para que seja a “linha-base” para comparação com resultados 
que serão obtidos no futuro.

A Agenda 
ESG



3 – Entrevistas com as Partes Interessadas
Objetivo

Conhecer as partes interessadas, contadas por elas mesmas.

O que queremos saber

Números em Geral
Carências e dificuldades
Ações em curso ou já realizadas
Identificação de lideranças e influências
Tecnologias Utilizadas
O que nossa empresa poderia fazer pelas suas causas e/ou dificuldades

Resultado esperado

Lista de ações que podem ser tomadas, cumplicidade da parte 
interessada, parceria

A Agenda 
ESG



4 – Encontros com os Gestores para Alinhar
resultado com objetivos estratégicos

Objetivo

Apresentar os resultados dos levantamentos e entrevistas para alinhar 
com os objetivos estratégicos

O que queremos saber

Carências/Necessidades versus:
Alinhamento com o negócio
Capacidade de interferir
Oportunidade de interferir
Reações e resultados possíveis
Prováveis reações externas

Resultado esperado

Lista de ações que podem ser tomadas, 
Objetivos “de ouro”

A Agenda 
ESG



5 – Plano Estratégico da Agenda ESG
Objetivo

Elaborar um P.E. alinhado com os objetivos estratégicos da empresa e 
com as necessidades e expectativas das partes interessadas

O que queremos fazer

Explanação dos resultados das entrevistas
SWOT
Determinação de Objetivos de Longo Prazo
Determinação da Velocidade de implementação de cada objetivo
Idéia de 2 Indicadores para cada objetivo
Criação da Política de ESG
Discussão da Estratégia de Divulgação

Resultado esperado

Política de ESG
Objetivos com responsáveis estratégicos
Agenda ESG Versão Zero

A Agenda 
ESG



6 – Definição da Agenda ESG
Objetivo

Detalhar os Objetivos do P.E. indicando responsáveis, prazos e formato 
de acompanhamento

O que queremos fazer

Cada Responsável Estratégico pelo Objetivo vai formar equipe e detalhar 
seu plano de ação.

Resultado esperado

Cronograma de Implementação para o próximo ano
Cronograma de Longo Prazo
Indicadores de Desempenho com Metas
Sugestão de Formatos de Divulgação

A Agenda 
ESG



7 – Planejamento da Implementação
Objetivo

Detalhar as ações de cada Objetivo do “ANO 1” da Agenda ESG

O que queremos fazer

Sequência de Ações
Cronogramas de Implementação
Responsáveis
Orçamentos
Formas de Medição
Formato detalhado de divulgação

Resultado esperado

Planos consistentes para trabalho interno
Indicadores
Metas

A Agenda 
ESG



8 – Documentar e Testar Coleta de Dados
Objetivo

Implementar um Sistema de Coleta, checagem e Testagem dos Dados 
quantitativos e qualitativos obtidos

O que queremos fazer

Criar um sistema auditável, consistente e auto-alimentado que cuide da 
coleta, checagem e testagem dos dados e informações obtidos para dar 
total credibilidade a eles.

Resultado esperado

Sistema de Gestão de Resultados d’A Agenda ESG

A Agenda 
ESG



9 – Elaboração do Relatório “A Agenda ESG”
Objetivo

Desenvolver um formato de relatório que será utilizado todos os anos 
com os resultados obtidos pel’A Agenda ESG

O que queremos fazer

Modelo organizado pelos objetivos de E, S e G
Com Indicadores, metas e breve relato do progresso conquistado
Máximo de 1 página de Introdução, 1 por Objetivo e 1 com os 
compromissos do próximo ano. Total menor do que 12

Resultado esperado

Relatório d’A Agenda ESG que todos vão ler.
Adesão ao Pacto Global e Publicação do Relatório

A Agenda 
ESG



10 – Apresentação d’A Agenda ESG
Objetivo

Divulgar às lideranças e partes interessadas o trabalho finalizado

O que queremos fazer

Mostrar os objetivos, cronogramas, orçamentos, resultados esperados, 
em eventos separados para as partes interessadas e para as lideranças
Opcionalmente, evento para clientes

Resultado esperado

Divulgação d’A Agenda ESG

A Agenda 
ESG



11 – Certificação ABNT
Objetivo

Receber a auditoria

O que queremos fazer

Demonstrar o compromisso da empresa com A Agenda ESG, como ela 
será implementada, medida e monitorada, e se esse sistema está 
conforme os requisitos criados pela ABNT

Resultado esperado

A Agenda ESG certificada pela ABNT

A Agenda 
ESG



. 
Com o principal objetivo de evitar o 
“puro marketing”, o green-whasing,
apresentando informações 
verificáveis. 
Ele terá:

1. Participação da Liderança Documentada

2. Informação Documentada Controlada

3. Processos de coleta, checagem e testagem 

de informações

4. Monitoramento

5. Auditorias Internas

6. Tratamento de Incidentes – aprendendo com 

Eles

Como será o SGR-Agenda ESG
(Sistema de Gestão de Resultados)

A Agenda 
ESG



Goals

Goal 1

Alinhar o CEMHS ao
MUNDO

Goal 3

Aumentar a sensação
de Qualidade de Vida

Goal 2

Melhorar a Qualidade
de Vida das pessoas

Goal 4

Surpreender os 
Condôminos e 
Proprietários com mais 
uma novidade exclusiva



Fevereiro

Conhecimento

Abril

Implantação

Junho

Certificação ABNT

Março

Criação das 
diretrizes e Projetos

Maio

Coleta  e Validação 
dos Resultados

Timeline



Obrigado. Agora, mãos à Obra



Solarplex

✓ 25 anos
✓ Av. Rio Branco, 181/2107 - RJ
✓ Rua Silva Bueno, 1660/1304 – SP
✓ 21 – 3177-3158

✓ Equipe
✓ Experiência
✓ Confiança

www.Solarplex.com.br


