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O termo ESG surgiu em 2004 em um relatório feito pelo Pacto Global, braço da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que tem o objetivo de engajar empresas e organizações na adoção de princípios nas áreas 
de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, em parceria com o Banco Mundial.  

Na publicação o então secretário-geral da ONU, provoca 50 presidentes de grandes instituições 
financeiras sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais, a 
partir daí nasce o termo que se refere a questões ambientais, sociais e de governança corporativa, trata-
se de uma sigla originário do Inglês Environmental (Ambiental, E), Social (Social, S) e Governance 
(Governança, G). No Brasil, também nos referimos a ela como ASG.  

Sendo: 

Environmental ou Ambiental: refere-se às práticas da empresa ou entidade voltadas ao meio ambiente. 
Como por exemplo aquecimento global; emissão de gases poluentes, como o carbono e metano; poluição 
do ar e da água; desmatamento; gestão de resíduos; eficiência energética; biodiversidade; entre outros. 

Social: relaciona-se à responsabilidade social e ao impacto das empresas e entidades em prol da 
comunidade e sociedade. Refere-se a temas como respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas; 
segurança no trabalho; salário justo; diversidade de gênero, raça, etnia, credo etc.; proteção de dados e 
privacidade; satisfação dos clientes; investimento social; e relacionamento com a comunidade local. 

Governance ou Governança: está ligado às políticas, processos, estratégias e orientações de 
administração das empresas e entidades. Entram no tema, por exemplo, conduta corporativa; 
composição do conselho e sua independência; práticas anticorrupção; existência de canais de denúncias 
sobre casos de discriminação, assédio e corrupção; auditorias internas e externas; respeito a direitos de 
consumidores, fornecedores e investidores; transparência de dados; remuneração dos executivos; entre 
outros. Está interligado aos dois outros termos (Social e Ambiental), por ser quem dita, orienta, fiscaliza e 
reporta as práticas sustentáveis. 

 

A sigla ESG passou então a ser usada no lugar do termo Sustentabilidade em diversos fóruns de discussão, 
relatórios e pesquisas. Tornando-se uma forma de se referir ao que empresas e entidades estão fazendo 
tornando-se sinônimo de responsabilidade socioambiental, reputação e credibilidade para as empresas, 
passando a ser considerada essencial para as análises de riscos e nas decisões de investimentos de bancos, 
fundos de pensão, gestoras de investimentos, investidores internacionais e até os pequenos investidores, 
o que coloca forte pressão sobre o setor empresarial. 

 

Segundo o Pacto Global, o ESG nada mais é do que a própria sustentabilidade empresarial, ou seja, uma 
empresa que está em conformidade com práticas ESG entende quais são seus impactos negativos e 
positivos na sociedade e consegue agir sobre eles. É necessário minimizar os negativos e potencializar os 
positivos, equalizando os prejuízos já provocados.  
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ESG no Brasil 

O interesse de busca pelo termo ESG no Brasil praticamente triplicou nos últimos 12 meses até fevereiro 
de 2022. As buscas pelo tema cresceram 150% na comparação aos 12 meses anteriores, de acordo com 
levantamento do Google Trends. O Brasil foi o país latino-americano que mais pesquisou pela sigla ESG 
nos últimos 12 meses e um dos 25 países no mundo que mais buscou pela temática no período. 

Em 2021, o interesse em ESG bateu recorde no país; ou seja, nunca os brasileiros buscaram tanto pelo 
assunto quanto no ano passado.  

(Valor Econômico, 2022) 

 

 


