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Porque agora



• Globalização e a competitividade industrial, particularmente em mercados emergentes, 
trazem riscos de violações aos direitos sociais e ambientais para as corporações e para os 
investidores;  

• Mudança significativa no comportamento do consumidor e dos investidores individuais, 
aumentando a relevância da performance ambiental, social e de governança das empresas;  

• Pressão das ONGs sobre empresas e governos com recursos, credibilidade e capacidade de 
comunicação global;  

• O “capitalismo fiduciário” ganha destaque com a crescente tendência dos acionistas 
ativistas para olhar questões sociais e ambientais, motivados, principalmente, pelos riscos 
aos negócios provocados pelas consequências do aquecimento global e problemas sociais; 

• Novo olhar para a sustentabilidade como oportunidade.

Fatores que levam a  integração ESG

Adaptado de Kiernan (2007)@ogustavoloiola



CONSCIÊNCIA DOS SEUS IMPACTOS 

COBRANÇA POR AÇÕES MAIS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE 

AUMENTO DOS QUESTIONAMENTOS: DE QUEM EU CONSUMO?
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FILANTROPIA

Resolver problemas 
sociais e ambientais sem 
pensar no retorno para o 

investidor “give back”

INVESTIMENTO 
RESPONSÁVEL

Elimina ou seleciona 
investimentos de acordo 
com as diretrizes éticas 

específicas (religião, 
valores pessoais ou 

preferencias políticas)

INVESTIMENTO DE 
IMPACTO

Os investimentos 
precisam ter um impacto 
positivo de alguma forma.  

 
O objetivo do investimento 
de impacto é ajudar uma 

empresa ou organização a 
cumprir metas específicas 
que sejam benéficas para 

a sociedade ou o meio 
ambiente.

ESG

O ESG analisa as práticas 
ambientais, sociais e de 
governança da empresa, 
juntamente com medidas 

financeiras mais 
tradicionais.

Tipos de investimento alinhados a 
sustentabilidade
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