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Governança social: passaporte para a agenda ESG
Adriana de Andrade Solé
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Resumo: Desde dezembro de 2019, todas as instâncias de nossas vidas têm sido chacoalhadas por 
algo invisível, acelular, tóxico, agressivo, veloz e letal denominado Covid-19, o coronavírus. Quatro 
impactos foram percebidos nas instâncias de Governança, a global, a dos países e a corporativa, 
logo nos primeiros meses de isolamento social: transversalidade, resiliência, integridade e 
sincronicidade. A reação da sociedade planetária atual, de forma contundente, marcou um 
diferencial inusitado frente às pandemias e epidemias anteriores, quando, de forma espontânea 
e global, privilegiou a vida protegendo os estratos mais vulneráveis de sua esteira social. Em 
pandemias passadas, a reação foi contrária, isolando o problema, na maioria das vezes, condenando 
à própria sorte os infectados e prosseguindo com a vida e a economia como estavam antes. A 
agressividade desse vírus, a complexidade e a velocidade de sua propagação provocaram uma 
série de questionamentos sobre os nossos princípios de convivência, privilegiando e fortalecendo 
conscientizações coletivas na direção da importância das atitudes individuais para a vida em 
sociedade. A agenda ESG traduz boa parte dessa conscientização, tendo antecipado uma série de 
tendências corporativas que se tornaram práticas no mundo corporativo e institucional de forma 

quase instantânea, impactando os direcionamentos estratégicos e os focos dos conselhos. A força 
desse impacto tem exigido uma proximidade maior entre as instâncias principais de Governança: 
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proprietários, conselho e diretoria exec  
estratégica das empresas. Existe uma hierarquia estratégica no foco dos direcionadores estraté-
gicos: primeiro, a empresa precisa se estruturar como negócio. É o olhar crítico e a percepção do 
que é fator de sucesso que garantem a base de sua sustentabilidade ao longo do tempo. Estamos 
nos referindo ao direcionador Governança, Compliance e Risco (GCR). O passo subsequente é focar 
o direcionador Ambiental, Social e Governança (ASG), quando o território de atuação da empresa 
passa a ser o campo de prova e quando a gestão cultural e integrada do deste passa a ser condição 
sine qua non. O terceiro vem só depois dessas fases, quando as empresas terão condições de focar 
o Ecossistema, Social e Governança (ESG) planetários. O setor de mineração, global e nacional, 
tem evidenciado, segundo últimas pesquisas, uma maior preocupação com as questões ESG.  
O cenário nacional é praticamente idêntico ao retrato global captado quanto aos riscos do setor 
e impactos da pandemia, com um diferencial bem interessante, nossa mineração foi tratada pelo 
governo como atividade essencial, o que permitiu que essas empresas mantivessem as operações 
durante a crise. O setor de mineração, sendo considerado estratégico para o governo brasileiro, 
joga luz e urgência sobre a lida de temas controversos, difíceis, considerados por muitos como 
“campo minado”, como a prospecção e a extração de recursos minerais e a relação com os povos 
originários nessas terras. As terras indígenas são o nosso território, o nosso campo de prova, e sua 
gestão cultural integrada passa a ser o passaporte para a agenda ESG versão Brasil.

Palavras-chave: Covid 19. Transversalidade. Resiliência. Integridade. Sincronicidade. Governança, 
Compliance e Risco (GCR). Ambiental, Social e Governança (ASG). Environmental, Social e 
Governance (ESG). Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Gestão Cultural e Integrada 
do Território. legalidade. Legitimidade. Governança social. Rentabilidade. Inclusividade. Susten-
tabilidade. Mineração. Terras indígenas.

Sumário: 1 Introdução: impactos de curto prazo e o diferencial comportamental da Covid-19 –  
2

1 Introdução: impactos de curto prazo e o diferencial 
comportamental da Covid-19

Desde dezembro de 2019, todas as instâncias de nossas vidas têm 

sido chacoalhadas por algo invisível, acelular, tóxico, agressivo, veloz e 

letal denominado Covid-19, o coronavírus. De forma silenciosa e surpreen-

dentemente inusitada, esse vírus transformou o planeta em um campo de 

teste de resistência humana, introduzindo o isolamento social, a utilização de 

recomendados. Ainda com antídoto, as vacinas, que já estão sendo aplicadas, 

e já tendo passado a primeira e a segunda ondas, começamos a nos aterrorizar 

com a possibilidade de uma terceira onda, com diferentes variantes se fazendo 

presentes nas análises e perspectivas mais atuais.
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Solé (2020) chamou a atenção para os primeiros impactos do coronavírus 

nas instâncias de Governança em um artigo intitulado “Os impactos do 

coronavírus na Governança: Transversalidade, Resiliência, Integridade e 

Sincronicidade”, quando atentou para quatro fundamentos que passaram a 

o que ainda pode ser comprovado.

Figura 1 – Impactos do coronavírus em curto prazo: transversalidade, resiliência, 
integridade e sincronicidade

Fonte: SOLÉ, 2020.

As instâncias de Governança – global, a dos países e a corporativa –, que 

mantinham uma dinâmica de evolução independente, sendo interligadas 

e suportadas pelos valores da boa Governança – compliance, transparência, 

prestação responsável de contas e senso de justiça –, passaram a experimen-

tar o princípio da transversalidade, atingindo todos os setores da economia 

mundial, impactando, inclusive, a dinâmica dos pequenos negócios e núcleos 

familiares. Entendendo transversalidade como particularidade ou característica 

de um fato que fornece instrumentos para compreender outros por meio da 
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evidenciação das relações entre elas. Ou seja, através da dinâmica e o efeito 

desse vírus nas relações em cada instância de Governança, compreendemos as 

dinâmicas relacionais das outras dimensões. A Covid-19 transformou o planeta 

em um campo de prova, exigindo que todas as organizações multilaterais, 

nacionais e corporativas trabalhassem em conjunto para minimizar o seu 

impacto e a sua expansão.

Ao mesmo tempo, éramos, e de certa forma continuamos a ser, convi-

dados diuturnamente a aumentar o nosso grau de resiliência. A cada expe-

diente, tínhamos notícias inusitadas, de grandes magnitudes, com impactos 

nacionais e internacionais, cujas respostas não eram claras e na maioria das 

transferirmos para a Governança dos países, a variável cultura tomou parte 

vírus. Os países responderam de acordo com as respectivas culturas nacionais, 

com os respectivos ciclos de desenvolvimento socioeconômico, fortemente 

efeitos diferenciados no combate à pandemia. E a questão cultura nos interessa 

de maneira ímpar, por ser um dos fatores determinantes e diferenciadores 

dos modelos de Governança efetivamente praticados no mundo atualmente.

Independentemente da dimensão que se quisesse levar em conta, 

pandemia passou a ser o de garantir a integridade, por nós considerado o 

terceiro impacto causado pela Covid-19: passasse o que tivesse que passar, o 

planeta, os países, as organizações e cada ser humano teriam que sobreviver 

e se manterem íntegros. No nível pessoal, o combate ao coronavírus chamou 

a atenção e estimulou cada pessoa a garantir a sua integridade física, mental, 

emocional e espiritual. Todos foram obrigados a colocar o pé no freio no 

ritmo frenético e quase autômato em que estávamos. Desaceleramos, 

estamos distantes socialmente e lidando com um grau de incerteza absurdo, 

caracterizado por não conseguirmos prever sequer o que ocorrerá no próximo 

mês. Estamos sendo convidados a privilegiar o básico, o simples, o necessário, 

o possível no momento, e a pensar naquilo que realmente faz sentido no meio 

disso tudo.
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Como quarto impacto, Solé (2020) levantou a questão da sincronicidade, 

termo que tem origem grega em syn, junto, e chronos, tempo. Como conceito 

geral, percebemos que boa parte das atitudes individuais foi na direção do 

entendimento de que somos todos um. E aqui algo precisa ser destacado 

e valorizado se compararmos as atitudes comportamentais escolhidas pela 

sociedade atual na tratativa da Covid-19 em relação aos comportamentos 

adotados em relação às pandemias anteriores.

Podemos considerar que tivemos um grande choque a cada cem anos, 

rigorosamente: 1720, a grande praga de Marsella; 1820, a pandemia de cólera; 

1920, a gripe espanhola; 2020, a Covid-19. De acordo Oosterbeck (2020), a reação 

frente às pandemias e epidemias anteriores era a de “isolar o problema” (se 

necessário, condenando os infectados) e “prosseguir a vida da sociedade” 

(protegendo a economia tal como funcionava antes). Pela primeira vez, em 

todos os continentes e tradições culturais, a atitude foi distinta. Com a Covid-19 

vidas, apostando na tangibilidade dos afetos no médio prazo. Estamos vivendo 

o tsunami de uma mudança em que os antigos interesses institucionais e 

Durante esse tempo, assistimos a algumas tendências corporativas se 

tornarem realidade praticamente da noite para o dia, como o trabalho home 

 e o meio digital se transformando como principal meio de interação, 

integração e comunicação empresarial.

Ainda dentro do racional de Oosterbeck, os valores que essa mudança 

enunciou foram: vida, proteção, solidariedade e humanidade. As empresas 

que melhor perceberem esse fenômeno tendem a se posicionar melhor no 

incertezas, tentativas e erros, irão se estruturar nas próximas décadas.
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reduzindo a prática de valores tradicionais, acrescentando novos. Mas essa 

crise colocou em xeque nossos princípios de convivência, fortalecendo 

conscientizações coletivas na direção da valorização do que é realmente útil 

e pertinente, da compreensão da importância individual e social do trabalho, 

da valorização do trabalho como instrumento de geração e de acesso a bens 

e serviços, da importância das atitudes individuais para a vida em sociedade e 

dos princípios básicos que regem o funcionamento das cadeias de produção 

e do sistema econômico como um todo.

direcionador 

estratégico Environmental, Social e Governance (ESG) aplicou nos direcio-

nadores estratégicos que estavam sendo trabalhados pelas empresas:

  Governança Compliance e Risco (GCR), que passou a ser o dever de 

casa empresarial mínimo, como consequência dos processos de 

compliance e integridade nas empresas; e o

Ambiental, Social e Governança (ASG), quando as empresas começa-

vam a se perceber parte de um território, e que esse território precisava 

ser tão desenvolvido quanto elas. A Governança passava a levar em 

conta o território em todas as suas nuances: cultural, ambiental, 

econômica e social.

De uma hora para outra, a Covid-19 evidenciou como os Ecossistemas, o 

“E” do ESG: Environmental, Social e Governance, são relacionados, interligados 

e interdependentes, afetando tudo e a todos do planeta, subvertendo a 

importância da inclusão dos stakeholders e do meio ambiente nas estratégias 

empresariais. Ao mesmo tempo que os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, resumidos na Figura 2, a seguir, de forma global, se tornaram o 

pano de fundo básico para as estratégias corporativas. Esses Objetivos são: 

1. erradicação da pobreza; 2. fome zero e agricultura sustentável; 3. saúde 

e bem-estar; 4. educação de qualidade; 5. igualdade de gênero; 6. água 

potável e saneamento; 7. energia limpa e acessível; 8. trabalho decente e 

crescimento econômico; 9. indústria, inovação e infraestrutura; 10. redução 

das desigualdades; 11. cidades e comunidades sustentáveis; 12. consumo e 
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produção responsável; 13. ação contra a mudança global climática; 14. vida 

parcerias e meios de implementação.

Figura 2 – ESG: do território para o planeta: 
os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Segundo a Harvard Law School (HLS, 2021), ESG e mudança climática 

foram priorizados como metas de curto prazo das empresas. O “S” do ESG 

foi direcionado aos funcionários e comunidades em que as empresas atuam. 

O gerenciamento de risco foi fortalecido focando as mudanças climáticas 

e na direção do carbono zero, e, no ativismo dos investidores, a bandeira 

as decisões dos Conselhos. Segundo o mesmo documento, outros itens 

passaram complementarmente a serem percebidos no mundo corporativo 

diversidade, equidade e inclusão: DE&I, sendo a diversidade de gê-

neros o discurso mais percebido e focado;

convergência das normas internacionais de sustentabilidade bus-

cando maior materialidade;
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gerenciamento do capital humano, sendo muito estimulado pelos 

investidores institucionais o fortalecimento de discussões nos 

conselhos sobre cultura corporativa e nacional e esse tema;

retorno do ativismo e aumento do dinamismo dos mercados de 

capitais; e

reuniões de conselho e assembleias virtuais.

A força da agenda ESG colocou em xeque os conselhos de administração 

do ciclo de vida das empresas em que atuam e o melhor direcionamento 

estratégico a ser feito.

Partindo do pressuposto exposto nos princípios de Governança Corpo-

rativa do G20 e da OCDE, versão 2016, a missão dos conselhos de administração 

é orientar e controlar a diretoria executiva, assim como responder perante a 

sociedade por tudo o que se passa na companhia em que são instituídos. 

Direcionar estrategicamente uma empresa é a essência de um conselho, e 

atuam sendo guardiões dos propósitos organizacionais, de seus valores e 

expectativas de retorno. O senso crítico daquilo que é adequado e coerente 

com o ciclo de vida das empresas, focado na direção dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, é o campo de prova dos atuais conselhos de 

administração.

Existe uma hierarquia estratégica no foco e adoção desses direcionadores 

estratégicos: primeiro, a empresa precisa se estruturar como negócio; é o 

olhar crítico e a percepção do que é fator crucial de sucesso para garantir a 

base de sua sustentabilidade ao longo do tempo. Estamos nos referindo ao 

direcionador Governança, Compliance e Risco (GCR). A estruturação do sistema 

compliance, força a 

empresa a olhar e a escolher os stakeholders mais críticos, que começarão a 

fazer parte do sistema de Governança da empresa. O passo a seguir é focar 

o direcionador ASG, quando o território de atuação da empresa passa a ser o 

de focar o ESG.
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Isso posto, considero como entrega mínima de qualquer conselho a 

implementação efetiva do data driven

o processo de Governança Corporativa compatível com o tamanho e ciclo de 

vida da empresa, garantir a sua resiliência e integridade, assim como a de seus 

administradores, através da implementação de programas de compliance, e 

ter como painel de bordo o monitoramento dos principais riscos corporativos 

de forma integrada e priorizada. A qualidade da tomada de decisão de um 

conselho dependerá da competência integrada de seus membros para avaliar 

aqueles riscos de alta, média e baixa probabilidade de acontecer, mas com 

alto impacto para a empresa, priorizá-los e direcioná-los no sentido da mais 

abrangente harmonização dos múltiplos interesses de seus stakeholders. O 

sucesso ou fracasso da atuação do conselho dependerá do seu envolvimento 

construtivo com a empresa e suas partes interessadas.

o data driven GCR precisa ser entendido como pilar básico para garantir de 

forma consistente a correta preparação dessas empresas para os processos 

de diluição de capital de controle derivado da passagem de bastão geracional 

das famílias envolvidas, ou abertura de capital e do processo de divórcio entre 

a saída dos donos da gestão. Conselheiros de administração, consultivos ou 

independentes nessas organizações precisam focar a qualidade dos seus 

acordos de acionistas, dos protocolos familiares, dos estatutos e principalmente 

orientar para o modelo de Governança mais adequado ao tamanho e ciclo de 

vida dessas empresas. O entendimento de que existe uma hierarquia a ser 

seguida é importante para garantirmos a coesão entre esses documentos, e 

acionista bem estruturado que o estatuto da empresa é montado, e é a partir 

desse estatuto que o modelo de Governança adequado ao ciclo de vida do 

Segundo Andrade e Rossetti (2014), na construção e na operação de 

sistemas de Governança geralmente estão presentes oito pês, explícita ou 

implicitamente: propriedade, princípios, propósitos, papel, poder, práticas, 
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pessoas e perpetuidade. A tipologia da propriedade é um dos principais 

de conduta que devem orientar as diretrizes e políticas corporativas. Os 

propósitos convergem para a otimização do retorno total em longo prazo dos 

investimentos na companhia e harmonização dos interesses dos stakeholders. 

A segregação de papéis resulta das diferentes atribuições de proprietários, 

conselheiros e gestores – os três principais agentes de Governança. O poder, 

responsáveis pelo direcionamento da companhia e pela geração de resultados. 

bom e consensual sistema para tomada de decisões e acompanhamento das 

ações decorrentes. Na sustentação de todo esse sistema, estão as pessoas 

condutoras do conjunto dos legados e dos objetivos que dão vida e conti-

nuidade às operações corporativas. E a perpetuidade, fortemente dependente 

desatenção e imaturidade dos seus acionistas, conselheiros e consultores 

nessas questões tão básicas. Os números atuais são assustadores. De acordo 

com pesquisa PWC 2019, 75% das empresas familiares brasileiras fecham após 

serem sucedidas pelos herdeiros, e de cada 100 empresas, apenas 7 chegam 

à terceira geração.

De forma geral, em organizações de maior robustez e maturidade, o 

sistema de Governança Corporativa já está montado. E como não existe 

data driven 

GCR exige a estruturação desse sistema compatível com os propósitos futuros 

auditoria, auditoria independente e interna, passa a ser o objetivo estratégico 

mais urgente. A função compliance assumiu um certo protagonismo nesse 

sistema a partir de 2013, por exigência da Lei nº 12.846, a nossa Lei de Compliance. 

Os programas de compliance e integridade passaram a ser evidências legais 

exigidas pelos principais órgãos públicos de controle e determinantes nos 

processos de licitação na maior parte dos estados brasileiros.
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O aspecto sutil do data driven GCR que gostaríamos de deixar pontuado 

neste artigo é que, quando bem estruturado, ele passa a ser a garantia tanto da 

legalidade das atividades e ações da empresa quanto da criação de uma am-

biência necessária à formação da cultura ética na empresa. Segundo Lauretti 

e Solé (2019), a cultura ética tem como pilar básico um código de conduta 

derivado dos princípios e valores da empresa. Não podemos nos esquecer de 

seus donos, representados por um conselho de administração. O tom ético, a 

força dos princípios e a efetividade de um programa de compliance passam 

pela monitoração, controle e estímulo por parte do conselho de administração. 

A integridade civil e criminal dos administradores de qualquer organização 

(seus conselheiros e diretores) depende dessa diligência advinda do conselho.

Estruturado o GCR, entendemos que o papel dos conselhos passa a ser 

direcionar e garantir a legitimidade das ações da empresa frente aos seus 

stakeholders, principalmente frente aos investidores institucionais e às 

comunidades onde as unidades produtivas estão inseridas. Entramos aqui no 

campo do segundo data driven: Ambiental, Social e Governança (ASG). É o 

campo da Governança Social em que a empresa se vê parte de um território e 

esse território precisa ser tão desenvolvido quanto ela. Entendemos Governança 

Social como a composição de instituições do Estado, do mercado e do Terceiro 

Setor que atua em um determinado ente federativo, numa determinada 

localidade, de modo complementar, buscando o desenvolvimento econômico 

e social. Se no direcionador estratégico GCR a empresa é o foco no ASG, o 

território onde a empresa atua passa ser o palco principal.

de que, quando e como cada stakeholder passará a compor o sistema de 

Governança da empresa. A Figura 3 a seguir esquematiza o que entendemos 

por gestão integrada do território, ou gestão cultural integrada do território, 

enfatizando que a integração será sempre cultural e nunca meramente 

instrumental ou tecnológica, de acordo com a metodologia criada por 

Oosterbeeck (2012).
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A Governança aqui se torna mais complexa, uma vez que passa a 

fazer parte dos objetivos das empresas a Governança dos territórios em 

que ela atua. Se observarmos e correlacionarmos com os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, boa parte deles se relaciona ou precisa ser 

trabalhada no território de atuação da empresa. Na prática, a metodologia 

a partir de quatro pilares: educação e formação; reconstrução da matriz 

sociocultural; envolvimento das partes interessadas; e comunicação. Tomo a 

fato da inexistência do contrato completo e da inexistência do agente perfeito. 

Não só a compreensão de dilemas é importante, mas também a tentativa 

de sua harmonização. A essência de todo o sistema de Governança são os 

no “Seminário Mineração e Comunidade”, em agosto de 2021, denominada os 

“Pilares da Governança Social”, sintetiza bem o que estamos tentando passar.
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Figura 4 – Pilares da Governança Social – GCTI/ASG

O binômio de atenção dos conselheiros de administração nesse 

direcionador estratégico pode ser resumido pelo quadrante legalidade x 

legitimidade, representado na Figura 5, bem pontuado por Hilb (2009) em 

seu livro A nova Governança Corporativa. Ferramentas bem sucedidas para 

conselhos de administração.

Figura 5 – Contexto normativo da boa Governança: legalidade x legitimidade
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Adaptando e interpretando o recado de Hilb, entendemos que a tomada 

de decisão de um conselho passa necessariamente na busca do consenso 

daquilo que traduz os mais altos níveis de legalidade e legitimidade, na maioria 

de suas pautas, o que é demostrado no quadrante superior direito da Figura 5.

No eixo da legalidade, a conformidade legal necessária é garantida em 

boa parte pela estruturação do data driven GCR, já comentada nos parágrafos 

anteriores.

autêntico, que está de acordo com o bom-senso, do que é considerado justo, 

entram em cena os stakeholders da empresa, com seus múltiplos interesses. 

que são mais críticos à empresa passa a ser condição sine qua non para a 

tomada de decisão colegiada na direção da harmonização necessária entre 

eles. A transversalidade dos impactos das atividades e decisões das empresas 

precisa ser endereçada tendo como cerne a questão da sustentabilidade, 

discurso básico da sociedade em rede vigente. Essa sociedade civil em rede, 

a cada dia que passa, ganha força por sua conectividade virtual e empodera 

mais o poder da opinião pública, que passa a assumir o papel de quase um 

tribunal, pressionando e julgando o mundo corporativo de acordo com a 

sua percepção sobre os fatos, e não necessariamente levando em conta a 

competência técnica que subsidia boa parte das decisões corporativas. Aos 

membros do conselho cabem a monitoração dessa força, o entendimento das 

diversas demandas e a busca da estratégia correta na tratativa com cada um 

dos stakeholders corporativos.

Essa tratativa passa pelo desenvolvimento de projetos estruturados, 

permanentes e transformadores envolvendo áreas internas da empresa e as 

comunidades culturais. Como objetivos estratégicos, precisa-se ter claro que 

assegurar a participação do público-alvo e estabelecer rede de segurança são 

tão importantes quanto promover oportunidades para que os movimentos 
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pode prescindir do entendimento de que, segundo Rossetti (2021), as em-

estratégicos e propostas de valor consistentes com os anseios da suas 

comunidades), devendo estar atentas, até por razões de reputação, às questões 

da inclusividade social e da sustentabilidade ambiental. Mas o cuidado com 

a lucratividade do negócio é crucial, porque não será jamais com resultados 

negativos e em rota decrescente que os sistemas produtivos – privado ou 

público – cumprirão simultaneamente os três elementos da responsabilidade 

empresarial: Rentabilidade, Inclusividade e Sustentabilidade.

Percebemos que foi a partir de 2016, com os novos princípios de 

formuladores de políticas públicas começaram a endereçar questões de 

sustentabilidade como requisitos para a concessão de crédito, redução do 

de capitais. Em 2019, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
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Financeiro e de Capitais (ANBIMA) lançou o Guia ASG, que incorpora aspectos 

desse data driven nas análises de investimento, levando em consideração as 

práticas de sustentabilidade pelas empresas e instituições brasileiras.

Em nossos frequentes contatos pessoais com investidores institucionais, 

sentações institucionais e nos questionando sobre a existência dos mesmos 

nas estratégias das empresas em que atuamos.

stakeholders

têm se posicionado como os grandes incentivadores da boa Governança em 

toda a cadeia de investimento dos mercados acionistas.

Particularmente, acompanhamos com interesse pessoal a evolução da 

série FTSE4GOOD Index, lançada em 2001 e aferida sistematicamente pela 

Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell, uma divisão especial da Bolsa 

prática as reais exigências e a visão do mercado sobre as práticas ESG e norteia 

uma ampla variedade de participantes do mercado para criar e avaliar fundos 

de investimentos.

Figura 7 – Indicadores ESG FTSE4GOOD RUSSEL, que medem como a empresa opera e 
quanto os seus produtos traduzem a preocupação com a causa ambiental

Fonte: FTSE RUSSELL, 2019.
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Atualmente, para serem incluídas nos índices FTSE4GOOD, as empresas 

devem, por exemplo, apoiar os direitos humanos, ter boas relações com as 

várias partes interessadas, progredir para se tornar ambientalmente sus-

tentável, garantir bons padrões de trabalho não apenas para sua própria 

empresa, mas também para as empresa que fazem parte da sua da cadeia de 

suprimento, e combater o suborno e a corrupção. Um comitê independente 

de especialistas, em consultas com organizações não governamentais (ONGs), 

acadêmicos, órgãos governamentais e investidores, desenvolve os critérios e 

atualiza e revisa regularmente a conformidade com seus padrões ESG.

São proibidos de fazer parte dessa carteira as empresas de tabaco, 

fabricantes de sistemas de armas nucleares, fabricantes de sistemas de 

armas inteiras, utilidades envolvidas na produção de eletricidade a partir da 

energia nuclear e empresas envolvidas na mineração ou processamento de 

urânio. As empresas de siderurgia, petróleo e gás são avaliadas rigorosamente 

e sistematicamente com base em seus esforços para reduzir a produção 

de combustíveis fósseis e transformar seus negócios em operações mais 

ecológicas.

A OCDE, em setembro de 2020, lançou dois estudos sobre ESG: OECD: em 

setembro de 2020, ESG Investing: Practices, Progress and Challenges e ESG 

Investing: Environmental Pillar Scoring and Reporting, pontuando o poder de 

fogo da agenda ESG, que resumimos nos seguintes pontos:

contabilizando investimentos crescentes na última década e gerenciando 

um portfólio que ultrapassa U$17,5 trilhões globalmente. Os produtos 

comercializados como ESG já excedem a U$1 trilhão.

dos riscos da mudança climática, padrões de conduta empresarial responsável, 

diversidade no local de trabalho e conselhos.

3. Os investimentos ESG atraíram interesse do setor público, através dos 

mais verdes e de baixo carbono.
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4. Em fase de construção, indicadores que evidenciarão a materialidade da 

agenda ESG, atualmente evidenciando muitas inconsistências pela existência 

de várias metodologias.

O nocaute da agenda ESG, reforçado pela pandemia, em cima das 

estratégias corporativas atuais é inegável. As notícias mais recentes não deixam 

dúvidas sobre a força desse movimento, como o fundo ativista em ESG Engine 

N1 ter conquistado dois assentos no Conselho da ExxonMobil e o inusitado 

julgamento em que a Shell foi considerada “parcialmente responsável” pelas 

mudanças climáticas, sendo obrigada a reduzir suas emissões de carbono em 

45% até 2030.

As grandes detentoras de tecnologia siderúrgica mundial, Nippon Steel 

e Arcelor Mittal, já se renderam à agenda ESG, liderando as discussões e 

pesquisas na direção do estabelecimento de metas de redução de carbono, 

até 2030, e a neutralidade, até 2050, de acordo com as orientações do Acordo 

de Paris. Todos os principais players dessa cadeia já começaram a divulgar 

suas materialidades nas questões ESG.

2  
agenda ESG

ESG por parte de nossos players, pontuando, entretanto, o pouco entendimento 

dos executivos tantos nacionais quanto globais referente à materialidade dos 

indicadores e das expectativas dos investidores para o setor quanto à agenda 

ESG. São dez principais riscos globais apontados para o setor nessa pesquisa: 

1. preço das commodities; 2. pandemia; 3. desaceleração/incerteza econômica; 

4. relações com a comunidade e licença social para operar; 5. riscos ambientais, 

incluindo novas regulamentações; 6. licenciamento ambiental; 7. instabilidade 

política/nacionalização; 8. acesso ao capital, incluindo liquidez; 9. capacidade 

de acessar e substituir reservas; e 10. mudanças no compliance regulatório. 

Observem que o quarto, quinto e sexto desses riscos se referem ao campo 
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ASG, palco da Governança Social: relações com a comunidade e licença social 

para operar; riscos ambientais e licenciamento ambiental. 

O cenário nacional é praticamente idêntico ao retrato global captado 

pela pesquisa. Nossa principal diferença reside na forma como lidamos com a 

pandemia: aqui, a mineração foi tratada pelo governo como atividade essen-

cial, o que permitiu que as empresas mantivessem suas operações durante a 

crise.

O setor de mineração sendo considerado estratégico para o governo 

brasileiro joga luz e urgência no trabalho de temas controversos, difíceis, 

considerados por muitos como “campo minado”, como a prospecção e 

extração de recursos minerais e a relação com os povos originários nessas 

ao mesmo tempo estruturados e estruturantes, que considerem o que já está 

estabelecido na Legislação e que levem em consideração novos arranjos, 

respeitando o papel de protagonista dos povos indígenas e reverenciando 

suas deliberações e cultura, será o rito de passagem da mineração brasileira. 

As terras indígenas são o nosso território, o nosso campo de prova, e a gestão 

cultural integrada dos mesmos passa a ser o passaporte para a agenda ESG 

versão brasileira. Que os conselhos de administração de empresas, instituições 

e organizações ligadas ao setor minerário brasileiro não se acovardem frente 

Abstract: 
acellular, toxic, aggressive, fast and lethal called Covid-19, the coronavirus. Four impacts have been 

strata of its social chain. In past pandemics, the reaction was the opposite, to isolate the problem, 

a series of questions about our principles of coexistence, privileging and strengthening collective 

agenda translates a good part of this awareness, having anticipated a series of corporate trends 
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the strategic directions and the focus of the councils. The strength of this impact has required 

over time. We are referring to the Governance, Compliance and Risk (GCR). The subsequent 

management of the same becomes a sine qua non

greater concern with ESG issues. The national scenario is almost identical to the global picture 

to maintain their operations during the crisis. The mining sector being considered strategic to 

proving ground, and their integrated cultural management becomes the passport to the ESG 
agenda, in the Brazilian version.

Keywords: 
and Risk (GCR). Environmental, Social and Governance (ESG). Sustainable Development Goals 
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