um caminho para

viabilizar a transformação
por meio da inovação

A estratégia ESG é a abordagem que incorpora questões
ambientais, sociais e de governança corporativa no plano das
empresas, levando em consideração também sustentabilidade

das ações a longo prazo. Assim, a transformação ESG envolve
uma agenda transversal, que perpassa por muitas áreas dentro

da corporação, incluindo as áreas de P&D de inovação.
Neste material apresentamos como a estratégia ESG pode ser
associada e favorecida por meio da gestão estratégica da
inovação, bem como os principais instrumentos de fomento à

inovação tecnológica que podem auxiliar a sua empresa no
desenvolvimento de soluções tecnológicas associadas às

métricas de desenvolvimento sustentável.

ESG: Environmental, Social & Governance
Abordagem que incorpora questões ambientais, sociais e de governança corporativa na estratégia das
empresas, levando em consideração também sustentabilidade das ações a longo prazo.

Environment

(A dimensão ambiental)
Abrange temas como gestão de resíduos, água, energia e materiais, biodiversidade eu uso dos recursos
naturais, poluição e mudanças climáticas

Social

(A dimensão social)

Inclui questões trabalhistas, incluindo segurança e diversidade no trabalho, relacionamento com as comunidades,
sociedade, clientes e fornecedores (stakeholders) e referentes à responsabilidade do produto

Governance

(A dimensão de governança corporativa)

Abrange itens relacionados à governança corporativa e comportamento, como qualidade, diversidade, eficácia e
independência do conselho administrativo, ética e combate à corrupção

Por que adotar valores ESG nas práticas corporativas?

VANTAGENS REPUTACIONAIS: Aumento do valor da marca diante investidores e da
sociedade em geral;
ATRATIVIDADE PARA PROFISSIONAIS TALENTOSOS: Entendimento por parte destes
profissionais de que empresas com práticas ESGs representam a vanguarda do mundo
corporativo;
VANTAGENS FINANCEIRAS: Taxas diferenciadas de linhas de crédito para práticas
sustentáveis;
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: Maior chance de atrair investidores conscientes e de
longo prazo, dispostos a deixar seu capital por muitos anos e reinvestir dividendos.
Além disso, há uma crescente de atuação de fundos de investimento de impacto
voltado para empresas com práticas ESGs;

MITIGAÇÃO DE RISCOS: A adoção de práticas deste tipo prepara a empresa para lidar
com adversidades operacionais, financeiras e socioambientais.
GESTÃO DE OPORTUNIDADES: ESG e inovação aberta, quando em conjunto,
permitem a identificação de novos mercados e clientes, garantindo novos produtos,
processos e serviços aderentes a anseios de stakeholders cada vez mais conscientes.
ADERÊNCIA COM A META 2030: A década 2020-2030 será decisiva na mitigação
mudança climática global, tornando urgente a atenção de governos, sociedade e
empresas quanto aos valores ESGs mencionados.

Minha empresa adere aos padrões ESG?

Certificações que auxiliam o monitoramento de
empresas ESG no Brasil
Certificações B3

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3)
Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3)
Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC)
Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT)
Índice Governança Corporativa - Novo Mercado (IGC-NM)
Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG)

Sistema B (B-lab)

Empresa B certificada

ISS ESG Corporate Rating

Ranqueamento por notassem uma escala (D- até A+)

Padrões globais
Padrões globais de indicadores, como o
Global Report Iniatitive (GRI), são
importantes ferramentas para
acompanhamento da performance

... além da aderência a importantes
iniciativas que movimentam o
ECOSSISTEMA
Capitalismo Consciente Brasil
Sistema B Brasil
Pacto Global Rede Brasil
Conscious Business Assessment (CBA®)
Global 100 da Corporate Knights
Great Place to Work (GPTW)

ESG + INOVAÇÃO
A estratégia ESG também inclui a ESTRATÉGIA de INOVAÇÃO. A
inovação acontece em um ambiente diverso, no qual as empresas
tem forte relação com stakeholders e foco no longo prazo.
Entre as características de empresas com alto padrão ESG estão o estabelecimento
de metas ousadas a longo prazo, a boa comunicação das metas e o
estabelecimento de planos para atingi-los. Assim, um passo importante é entender
como a agenda ESG se conecta com a estratégia de inovação de cada empresa.
O foco no longo prazo pode favorecer a estratégia de inovação, isto é, há mais
folga para se comprometer com inovações mais disruptivas, assumir maior risco e
dar mais espaço aos erros na trajetória de inovação. Por outro lado, a inovação
assume papel fundamental no desenvolvimento de soluções tecnológicas
inovadoras que podem minimizar os desafios associados ao cumprimento das
metas assumidas a longo prazo.

Assim, vale ressaltar que a transformação ESG não envolve uma receita única para
todos os setores e fatores que podem trazer riscos para alguns setores pode gerar
oportunidades de desenvolvimento para outros. Também, empresas diferente
possuem modelos de negócios e maturidades diferentes nos pilares ESG.

ESCLARECENDO CONCEITOS

Como diferenciar uma GESTÃO

DE IMPACTO versus VALORES ESG?

O que é impacto?

“

efeitos significativos, positivos ou negativos,
experimentados pelas pessoas e pelo planeta
Impact Management Project

E quanto a investimentos de impacto?

“

Investimentos de impacto são investimentos feitos
com a intenção de gerar impacto socioambiental
positivo e mensurável, além de retorno financeiro.
Global Impact Investing Network

O conceito de ESG se volta mais para questões
de “como” a empresa atua, identificando riscos
não-financeiros que podem afetar o valor de
seus produtos e serviços, tendo em vista os
aspectos ambientais (E), sociais (S) e
governança (G).
Enquanto que ações de impacto são mais
voltadas a responder conceitos de “por quê” e
“o quê” da empresa, avaliando se seu
propósito está voltado a resolver problemas
ambientais e sociais.

MAPA DE FOMENTO

O ecossistema de inovação no Brasil possui diversas
modalidades de fomento à inovação para as
empresas. O mapa ao lado, elaborado pela ABGI,
sumariza as oportunidades disponíveis no Brasil.
Para a realização da transformação ESG como
estratégia de médio-longo prazo, as empresas devem
captar recursos financeiros para justificar às ações
inovadoras e de impacto.
Além de recursos tradicionais como incentivos ficais, e
algumas modalidades de apoio financeiro direto, os
investimentos de impacto e títulos de dívida têm
ganhado cada vem mais espaços no Brasil, sendo um
importante instrumento para tornar as empresas mais
inovadoras e aderentes aos valores ESG.

OPORTUNIDADES DIRECIONADAS

A estratégia ESG inclui uma
ESTRATÉGIA DE AÇÃO
TRANSVERSAL, que perpassa todos
os departamentos de uma empresa

Diversos instrumentos financeiros vêm sendo
criados com o intuito de viabilizarem a captação
de recursos específicos para o financiamento
de atividades econômicas sustentáveis.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E TÍTULOS DE DÍVIDA

O desenvolvimento responsável e sustentável das empresas
estão alinhadas aos ODS, sendo 17 indicadores elaborados pela
Organização das Nações Unidas (ONU). A Agenda 2030 prevê
que em apenas 9 anos o brasil (e o mundo) adote medidas
para aplicar ações relacionadas às ODS, em prol do
fortalecimento da paz universal e com foco nos seres humanos
e na proteção do meio ambiente, tornando ainda mais urgente
a atenção de governos, sociedade, empresas e academia
quanto aos valores ESGs mencionados.
Quanto às ações sociais, alguns exemplos são: reduzir a fome
mundial, apoio à primeira infância, aumento de empregos,
combate às doenças e epidemias e redução de desigualdades.
Neste sentido, os Títulos Sociais, ou Social Bonds, são exemplos
de títulos de dívidas que podem ser emitidos para financiar
projetos ou ativos com impactos positivos para a sociedade.
Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/os_ods/. Acesso em 24/07/2021

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E TÍTULOS DE DÍVIDA

O Brasil desempenha um papel fundamental na agenda
sustentável mundial em decorrência da sua vasta matriz
ambiental, e, portanto, a utilização responsável da sua riqueza
natural em prol de atividades é importante não só para frear o
aquecimento global, mas para também colocar o país como um
dos mais promissores em termos de investimentos
relacionados a atividades “verdes”. Neste contexto, os títulos de
dívidas como Green Bonds representam uma realidade para
alavancar diversos setores da economia nacional.

INVESTIMENTOS DE IMPACTO: DADOS

Ativos Trimestrais do Fundo Global Sustentável
(bilhões de dólares)

Fonte: Morningstar Direct, Manager Research. Dados de dezembro de 2020.

Crescimento do PRI (Principles of responsible
investments) - principal defensor do investimento
responsável no mundo, entre 2006 e 2020

AO: Asset Owners | AUM: Assets Under Managements
Fonte: https://www.unpri.org/pri/about-the-pri. Acesso em 22/04/21.

Observamos grande crescimento dos investimentos ao longo dos anos.
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Disponível em: https://ice.org.br/relatorio-ande/. Acesso em 21/04/2021
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Disponível em: http://www2.ctee.com.br/brazilwindpower/2016/zpublisher/materia/?url=mercado-brasileiro-de-green-bonds-pode-chegar-a-r-100-bilh-es-nos-proximos-5-anos-20190611. Acesso em 21/04/2021.

INVESTIMENTOS DE IMPACTO: DADOS

No Brasil, o mercado de investimentos responsáveis foi
estimado em US$ 785 milhões em ativos nos anos de 2019 e
2020, o que significou um aumento em mais de duas vezes
do que o período anterior2.
Entretanto, este ainda é um valor pequeno, frente a
capacidade nacional de aporte de títulos de dívida desse tipo.

Em junho de 2019, o diretor da SITAWI, estimou o
mercado de emissão de títulos de dívidas “verdes”
no Brasil para os próximos 5 anos, no valor de 100
bilhões de reais 3.
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Disponível em: https://ice.org.br/relatorio-ande/. Acesso em 21/04/2021
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Disponível em: http://www2.ctee.com.br/brazilwindpower/2016/zpublisher/materia/?url=mercado-brasileiro-de-green-bonds-pode-chegar-a-r-100-bilh-es-nos-proximos-5-anos-20190611. Acesso em 21/04/2021.

CONCLUSÃO

Como visto, a transformação ESG envolve grandes
mudanças, muitas das quais requerem grande
aporte de recursos financeiros. Nos aspectos que
tangem aos projetos de inovação tecnológica e
impacto ambiental positivo, diversos mecanismos de
fomento às atividades de PD&I podem ser
mobilizados para sua a viabilização.

CONCLUSÃO

Quer saber se a estratégia de inovação de sua empresa
integra projetos e atividades que se conectem com a
ESTRATÉGIA ESG?
Contribuímos para que as empresas inovadoras tenham
acesso aos principais instrumentos de fomento que podem
auxiliar a sua empresa no desenvolvimento de soluções
associadas à transformação ESG.

SOBRE NÓS

A ABGI Brasil é uma consultoria pioneira, atuando desde 2006 no Brasil, na gestão estratégica dos recursos
financeiros e processos para inovação. Apoiamos as empresas na otimização dos investimentos em PD&I e
redução dos riscos de inovar. Fazemos parte do ABGI Group, consultoria internacional com presença em mais de
13 países, contando com mais de 200 profissionais com diversas formações. Conheça melhor nossa atuação em:
brasil.abgi-group.com/o-que-fazemos

Lei do Bem e
Incentivos Setoriais

Captação de Recursos
para Inovação e Impacto

Estruturação de Centro
e Áreas de PD&I

Gestão Estratégica dos
Recursos Financeiros

Apoiamos na utilização segura
dos incentivos fiscais à PD&I:
Lei do Bem, Rota 2030 e
Lei de Informática.

Auxiliamos na captação de
recursos financeiros nacionais
e internacionais.

Analisamos os melhores
modelos e estruturas de
inovação para otimizar o
desempenho das atividades.

Auxiliamos no planejamento
global dos recursos envolvendo
engajamento da equipe, gestão de
projetos e global funding.

E n tre em c o n ta to e vej a c o m o a AB G I
p o de a u xi l i a r a su a em p resa n a gestã o
estra tégi c a do s rec u r so s pa ra i n o va ç ã o .
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twitter.com/ABGIBrasil

BRASIL – CANADÁ – EUA – FRANÇA – REINO UNIDO
abgi-brasil.com

facebook.com/abgibrasil

instagram.com/abgibrasil

BELO HORIZONTE – MG + 55 31 3337.7418 // SÃO PAULO – SP + 55 11 3136.2816

