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Conceitos Básicos de GC
6 Modelos praticados
Governança segundo a tipologia de empresas: 
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Startup
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Impactos do Covid 19  e a grande diferença  
das demais pandemias 

Direcionador GCR e Políticas de 
relacionamento com os stakeholders

Direcionador ASG e Gestão 
Integrada do Território  

Direcionador ESG : Do território para 
Ecossistema 

Direcionamento OCDE 
2016-2020  e Impactos da Covid e agenda ESG NOS 
MODELOS DE Governança existentes
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A grande diferença
Transversalidade, Resiliência, Integridade e Sincronicidade. 

Um choque a cada cem anos, rigorosamente: 1720, a gran plaga de Marsella; 1820, pandemia da cólera;
1920, la gripe española; 2020, o coronavirus.  Se compararmos a postura e escolhas da sociedade planetária referente a 

outras pandemias -que era a de “isolar o problema” se necessário condenando os infectados,  e “vida que segue”. 
Percebemos que algo muito importante aconteceu: 

Pela primeira vez , escolheu começar a proteger a vida de todos e cada um, dando –se tempo para reorganizar o modo 
de viver. “ Com a pandemia , e o grande confinamento, as sociedades não optaram pelo intangível digital: optaram pela 
proteção material das vidas, apostando na recuperação da tangibilidade dos afetos no médio prazo, ao mesmo tempo 
que deixaram a sua sorte as fileiras produtivas tradicionais. 

Comportamentos mudando , a economia começa a realinhar se com as novas percepções das necessidades. 

Valores tomando força: Vida , proteção, solidariedade e humanidade

De “ninguém solta a mão de ninguém”                       que  ninguém fique para trás



Transversalidade nos 
Direcionadores Estratégicos

GCR
ASG

ESG



GCR: MARCO INICIAL - OS  9 
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GCR MARCO INICIAL
RESPONSABILIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI ANTICORRUPÇÃO 
LEI 12.846/13
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Responsabilização dos 
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Responsabilização das autoridades
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Direcionador estratégico ASG –
Ambiental, Social e Governança
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Direcionador estratégico ASG –
Ambiental, Social e Governança



A ABRANGÊNCIA DA GOVERNANÇA: TRIPLE BOTTOM LINE 

 Maximização do valor da companhia e do retorno dos investimentos.
 Gerenciamento eficaz de vulnerabilidades e riscos.
 Alinhamento com os padrões diferenciados (e premiados) pelo mercado.
 Atenção às recomendações dos códigos de melhores práticas.
 Comprometimento com os quatro princípios da boa governança: fairness, 

disclosure, compliance, accountability.

SUSTENTABILIDADEINCLUSIVIDADE

RENTABILIDADE
 Certificações: adesão a 

causas de interesse 
social.

 Ampliação do raio de 
alcance: a conciliação 
dos objetivos dos 
shareholders com os de 
outros stakeholders.

 Sensibilidade para uma 
das questões cruciais do 
século XXI: a redução da 
exclusão socioeconômica.

 Compromisso com a não 
transgressão dos direitos 
humanos: internalização e 
monitoramento de 
políticas e atitudes.

 Abolição de 
discriminações: a 
aceitação da diversidade, 
em suas múltiplas 
manifestações.

 Certificações de qualidade 
ambiental: do foco em 
minimizar impactos negativos 
para o de maximizar 
atributos positivos.

 Negócios e gestão alinhados 
à boa gestão ambiental: 
materiais, processos e 
produtos ecologicamente 
corretos.

 Extensão de responsabilidade 
espacial: atuação 
consistente com questões 
ambientais de alcance 
global.

 Alongamento do horizonte 
estratégico: crescimento não 
conflitante com 
responsabilidades 
transgeracionais.Imagem e reputação como funções da

responsabilidade corporativa.



PROMOVER 
OPORTUNIDADES

ASSEGURAR
PARTICIPAÇÃO

ESTABELECER
REDE DE

SEGURANÇA

Propósito estratégico:
Harmonizar interesses , Colaborar, promover a cultura, 

para o desenvolvimento humano e a inclusão social NO TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO



Direcionador estratégico ESG –
Environmental (Ecossistema, Social e 
Governança)
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ESG: Do TERRITÓRIO PARA PLANETA: 
Objetivos do Desenvolvimento 
sustentável



Princípios de Governança 
Corporativa OECD e G20-2016

1. Assegurar a base para um enquadramento efetivo das empresas como meio 
de promover mercados transparentes, justos e consistentes com o Estado 
de direito, supervisionando a alocação eficiente de recursos.

2. Os direitos e o tratamento paritário dos acionistas e as funções 
principais da propriedade.

3. Investidores institucionais, mercados de ações e outros intermediários. 
Investidores institucionais devem divulgar suas políticas de governança 
e de voto em relação aos seus investimentos assim como a forma que 
geram seus conflitos de agência.

4. O papel dos Stakeholders.

5. Divulgação da informação e transparência.

6. As responsabilidades do Conselho: Garantir a orientação estratégica das 
empresas, o controle eficaz da equipe de gestão e evidencia a 
responsabilização do Conselho perante a sociedade e os seus acionistas.



Direcionador estratégico ASG –
Ambiental, Social e Governança



ESG Investing: Practices, Progress and
Challenges OECD – setembro 2020

1. Ecossistema financeiro ESG evoluindo....
• Os investimentos ESG cresceram rapidamente na ultima década e hoje o 
portfólio gerenciado ultrapassa U$ 17,5 trilhões globalmente e o 
investimento comercializado em produtos ESG excede a U$ 1 trilhão.

2. Crescente influência na sociedade atual de valores sociais na direção dos 
riscos da mudança climática, padrões de conduta empresarial responsável, 
diversidade no local de trabalho e Conselhos.

3. Investimentos ESG atraiu interesse do setor público, através dos bancos 
centrais privilegiando sistemas financeiros na direção de economias mais 
verdes e de baixo carbono.

• Por outro lado, em fase de construção, ainda com muitas inconsistências, 
várias metodologias ESG estão sendo criadas, MAS FALTA ALINHAR OS FATORES 
COM A MATERIALIDADE... Qual é a métrica mais relevante?

• Garantir relevância e consistência nos relatórios ESG
• Pouca visibilidade dos elementos subjetivos nas pontuações ESG
• Melhorar o alinhamento da materialidade com o desempenho
• Superar o viés de mercado
• Transparência sobre os produtos ESG com os objetivos financeiros 
sustentáveis dos investidores relacionados ao retorno financeiro e 
social

• Engajamento público e regulatório.



Tendências globais percebidas para 2022- Harvard Law School- Fevereiro

1. Investidores institucionais mais ativistas e mais assertivos e dispostos a utilizar as Assembléias
Gerais de Acionistas para provocar mudanças através do voto

2.  ESG E do Ecossistema -Questão do clima passa a ser a bola da vez : Normas mais consistentes 
para a divulgação e ação climática : BUSCA DE MATERIALIDADE DAS ALTERAÇÕES 
CLIMATICAS E SOCIEDADE  e o perigo do Greenwashing- Recado da COP 26 Descarboização
da indústria mundial

3. O aumento da responsabilidade e cobrança da eficácia dos Conselhos de Administração quanto a 
exposição, riscos, avaliação das boas práticas  e atendimento as demandas da sociedade

4. Mais ênfase na equidade, diversidade, e iniciativas culturais inclusivas no conselho de 
administração e Diretoria Executiva

Fonte: 2022 Global and Regional Trends in Corporate Governance . Harvard Law School Forum on Corporate Governance, FE3, 2021



O MODELO ANGLO-SAXÃO - ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES : EUA

EUA
Impactos da COVID 19: Evidenciado o papel crítico de supervisão e direcionamento estratégico  dos 
Conselhos na prevenção e resposta a pandemia  nos negócios da empresa e nas partes interessadas, 
incorporando e avaliando a gestão de riscos na direção  à saúde e bem-estar dos funcionários, à 
preservação da reputação da empresa e aos relacionamentos com clientes, fornecedores e outras 
partes interessadas. Em recente pesquisa realizada pela PWC  com empresas de tecnologia , 96% dos 
respondentes afirmaram que vão mudar a estratégia de segurança cibernética devido ao covid 19

ESG: O crescente foco  tem sido conduzido de forma voluntária pelo mercado, de forma incremental e 
na maioria das vezes se enquadrando nas estruturas regulatórias existentes. A SEC tem sugerido as 
empresas a divulgação de dados ESG relevantes para os investidores, métricas para capital humano e 
riscos referentes a mudança climática sem ser de forma obrigatória.  

Forte ativismo dos 3 maiores investidores institucionais Black Rock, Vanguard e State Street se 
organizando na direção de DE&I. 

Com a eleição de Biden, vimos uma enxurrada de novas iniciativas e propostas ao governo americano 
para dirigir , avaliar , divulgar e mitigar os riscos referentes a mudança climática e a poluição em todos 
os setores da economia americana. A  SEC criou uma força tarefa do Clima e uma divisão ESG enquanto 
procede a revisão de todos os regulamentos e informações referentes a mudança climática.



O MODELO ANGLO-SAXÃO - ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES : REINO UNIDO

Impactos da Covid: ICGN: Priorizar a segurança e o bem-estar dos funcionários, atendendo aos 
requisitos de liquidez de curto prazo para preservar a saúde financeira e solvência• Buscar uma visão 
de longo prazo sobre responsabilidade social, justiça e criação de valor sustentável e definir 
publicamente um propósito social à medida que todos nós nos ajustamos a uma nova realidade• Ter 
uma abordagem holística e equitativa para as decisões de alocação de capital, considerando a força 
de trabalho,partes interessadas e fornecedores de capital• Comunicar-se de forma abrangente com 
todas as partes interessadas para incutir confiança e confiança em uma Abordagem da empresa para 
construir resiliência em estratégia e operações

ESG: Buscando equilíbrio na divulgação dos fatores que tratam dos riscos de longo prazo  da empresa 
com o desempenho de curto prazo no sistema de remuneração dos executivos, na busca de maior 
materialidade na medição dos fatores ESG. Divulgações financeiras relacionadas ao clima ganhando 
força e padrões para relatório corporativos que atendam ao investidor institucional no foco ESG sendo 
criado. 

UK Green Taxonomy : Classificação dos melhores dados sobre o impacto ambiental das empresas 

ARGA:  AUDIT, REPORTING, GOVERNANCE AUTHORITY



O MODELO ALEMÃO - ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES

Impactos Covid 19:  

Maior participação da Assembléia Geral na estratégia das empresas,  
Obrigação do Conselho Supervisor de submeter a Assembléia Geral  todas as questões sobre 

remuneração do Conselho Executivo, 

Aumentou a responsabilidade do Conselho Supervisor quando as transações com partes 
relacionadas e introduziu obrigações adicionais fortalecendo a transparência  com os investidores institucionais.

ESG: 
30% da composição do Conselho Supervisor já responde a diversidade de gênero e em fase de 

desdobramento desta diretriz Ao Conselho Executivo.



O MODELO JAPONÊS - ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES

 COVID 19: Muitas companhias se tornaram mais conscientes da importância da segurança e de
uma ambiência confortável para seus colaboradores promovendo uma série de medidas e
treinamentos remotos nesta direção e na prevenção da pandemia. Sob a circunstância de trabalhar
em casa, é muito menos provável que os funcionários fiquem presos a um padrão de trabalho extra,
o que tem sido um dos maiores problemas de emprego no Japão. Instituições educacionais sendo
altamente impactadas pela insuficiência nos teles sistemas educacionais.

 ESG : Diminuição drástica de financiamentos para Plantas industriais novas que utilizam carvão,
manutenção dos títulos verdes e aumento dos títulos sociais e sustentáveis. Lançamento em série
de Social bonds por várias instituições financeiras. Mudanças climáticas e diversidade de gênero
assuntos fortemente incluídos nos Conselhos de Administração.



O MODELO CHINÊS - ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES

COVID 19: Hong Kong- Enfatizou a questão interna de proteção aos funcionários e participação 
solidaria com as comunidades ondes as empresas atuam.

ESG- Hong Kong : Definido como áreas estratégicas focos de médio longo prazo: forte gerenciamento 
de risco ligado as questões climáticas, divulgação de informações ligadas a questão climática que 
facilitem a tomada de decisão dos investidores, encorajar inovação e pesquisas na direção da causa 
sustentável e verde  e transformar Hong Kong como centro de financiamento mundial para causa 
verde.



O MODELO LATINO EUROPEU- ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES

Mudanças Climáticas e Outras Prioridades Ambientais:  No final de 2019, a UE apresentou o “Acordo 
Verde”, e 2020 viu a proposta de uma nova lei climática para alcançar emissões líquidas de carbono 
zero até 2050. Na UE, o "E" em ESG atualmente ofusca o "S" e o "G.“
Para alguns países e investidores (particularmente nos nórdicos), a proteção da biodiversidade está 
emergindo como uma alta prioridade em conjunto com a redução de carbono. Embora a maioria dos 
conselhos não esteja nomeando cientistas do clima ou especialistas em sustentabilidade, eles 
precisam nomear Conselheiros que saibam como supervisionar a transição para uma economia de 
baixo carbono. Os acionistas estão cada vez mais insistentes para que as empresas mostrem as 
maneiras pelas quais estão levando em consideração os riscos das mudanças climáticas e estão cada 
vez mais preparados para votar contra os conselheiros quando houver uma falha coletiva em fazê-lo.

EU GREEN TAXOMY

Padrões Comuns em Relatórios ESG / Sustentabilidade: Um foco agudo na sustentabilidade trouxe 
consigo uma necessidade urgente de harmonizar o grande número de metodologias alternativas de 
relatórios. O pedido dos investidores é de “números, não palavras” para ajudar na comparação  ao 
longo do tempo e setores e na verificação independente de dados ESG. Também há um interesse 
crescente em ver a remuneração dos executivos vinculada ao cumprimento das metas ESG 
(amplamente definidas). 



O MODELO LATINO AMERICANO- ATUALIZAÇÕES MAIS RECENTES

Impactos do ano anterior nas prioridades de curto prazo: 2020 foi um ano particularmente 
desafiador para  a Região devido à epidemia de COVID-19, os incêndios florestais na Amazônia e os 
desafios governamentais, todos combinados para impactar a governança corporativa. Os 
investidores institucionais estrangeiros e globais estão reduzindo seus investimentos na região, em 
parte devido a uma visão negativa das questões ambientais. Com os investidores domésticos 
substituindo-os, prevemos uma priorização de curto prazo do crescimento e produtividade dos 
negócios em relação à tendência global de ESG. 

Surgimento da Agenda ESG: No Brasil e na região, ESG está na infância. Os tópicos relacionados a 
ESG estão demandando mais tempo dos conselhos e ainda não estão totalmente integrados à forma 
como a empresa faz negócios. O principal objetivo é reduzir o custo de conformidade regulatória por 
parte dos emissores de títulos e melhorar o fornecimento de informações relacionadas a ESG. As 
mudanças incluem uma maior ênfase na divulgação dos fatores de risco socioambientais e climáticos 
e a exigência de os emissores se posicionarem sobre as metas de sustentabilidade relevantes no 
contexto do negócio. Os conselhos precisarão pensar sobre compromissos sociais mais amplos, 
questões culturais que afetam a saúde e a segurança dos funcionários e como tudo isso se alinha 
com sua estrutura de gerenciamento de risco.



Tendencia  de implantação das Gigafactories: fábricas de baterias recarregáveis que será determinante para a 
implantação de novas fábricas automotivas , de celulares , carros elétricos – aumento por demanda por bateria 
recarregável de  Lithium 74% para 94%  até 2030. Aumento de CO2 que terá que vir acompanhado de mudanças de 
processos industriais  e utilização da água ..  



Adriana de Andrade Solé
31. 996112797
adrianasole2021@gmail.com
governancaja1@gmail.com
Youtube: GovernançaJá
Facebook: GovernancaJa
Twitter: GovernancaJa
Linkedin: Adriana Solé
BLOG:https://governancaja.com.br/

WhatsApp:https://chat.whatsapp.com/
DhdlV2Lw9u4IQJHxijtKvg
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