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Desenvolvimento Sustentável 
(ONU, 1987) Relatório “OUR 

COMMON FUTURE” ou Relatório 
Bruntland. 

“Atende às necessidades do 
presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras 
de atender suas próprias 

necessidades”. 

Fontes: Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (1987). Relatório “Nosso Futuro Comum”, ou Relatório Brundtland, p.16;  Zago, Jabbour, Bruhn, (2018).



Tripé da Sustentabilidade
Teoria do “Triple Bottom Line” (Elkington, 1993): 

“A economia, a sociedade e o ecossistema são 
interdependentes”. 

A sustentabilidade está alicerçada nos aspectos 
econômicos, sociais e ambientais”.



Sustentabilidade Corporativa

“Pressupõe que a empresa contribua 
para o desenvolvimento social e a 

preservação do meio ambiente, mas 
também gere resultados financeiros 

e econômicos positivos”.



Limites Planetários



Fonte:  Fórum Econômico Munidal (The Global Risks Report 2020, 15th Edition)

Principais Riscos- Fórum Econômico Mundial
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Fluxos de capital em ativos corporativos & operações -> Fluxos de capital sustentáveis

Fluxos em um ecossistema comprometido com o desenvolvimento sustentável*

*“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 
as gerações futuras atenderem às suas necessidades” (Nosso Futuro Comum, 1987).

Restrições do ambiente natural



Alinhar o sistema financeiro 
com a sustentabilidade 

global.

Organizar e motivar o 
investimento necessário 
para a transição para a 
sustentabilidade global 

Focado na 
Sustentabilidade 

Ambiental. 

Finanças Verde

Finanças: Atividades do 
Sistema financeiro.

Investimento: Ativo 
adquirido para gerar 

receita no futuro.

Finanças ou 
Investimento?

Visa incorporar aspectos 
ESG nas decisões de 
investimento, para 

gerenciar o risco e gerar 
retornos sustentáveis de 
longo prazo. (PRI, 2018) 

Investimento 
Responsável

Introduz preferências 
éticas na tomada de 

decisões de investimento 

Investimento 
Socialmente 
Responsável 

Finanças Sustentáveis



Além de risco e retorno, o impacto no mundo real

Fonte: PRI
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Três investimentos com o

mesmo perfil de

risco/retorno.

Mesmos três

investimentos, mas com

impacto no mundo real

traçado.



O espectro de investimento

Fonte: Bridges Ventures, WeESG e

https://www.mundofinanceiro.com.br/esg-e-sustentabilidade/



Ambiental- Environment (E)
Fatores do mundo natural, incluindo uso e
interação com recursos renováveis e não
renováveis, como água, minerais, ecossistemas e
biodiversidade.

◼Mudanças climáticas e pegada de carbono;
◼Eficiência energética;
◼Uso e gestão de recursos naturais;
◼Desperdício e poluição;
◼Gestão de resíduos;
◼Mudanças em ecossistemas;
◼Desmatamento.

Quais são seus riscos e
oportunidades financeiras
associados ao E?



Social (S)

Fatores que afetam a vida dos seres humanos,
como a gestão de pessoas, comunidades locais e
clientes.

◼Diversidade e inclusão;
◼Direitos humanos;
◼Dignidade laboral;
◼Relações com os colaboradores;
◼ Impacto em comunidades locais;
◼Privacidade e segurança de dados;
◼Respeito ao consumidor;
◼Relacionamento sadio demais partes relacionadas.

Quais são seus riscos e
oportunidades financeiras
associados ao S?



Governança (G)

Conjunto de mecanismos, processos e
relações usados pelas partes para controlar
e operar uma corporação. Envolve questões
inerentes ao modelo de negócios, práticas
comuns no setor, bem como a relação com
as partes interessadas.

Quais são seus riscos e

oportunidades financeiras

associados à governança?

◼Estrutura gerencial;
◼Respeito aos direitos dos acionistas;
◼Remuneração executiva;
◼ Lobby e políticas anti-corrupção;
◼Estratégia tributária



Investimento ESG

Abordagem de gestão de ativos em que
investidores reconhecem:

◼ a relevância dos fatores ESG nas decisões de
investimento;

◼ seu papel como titulares de ativos;
◼ retorno de longo prazo de uma carteira.

É comum cada investidor, ou empresa, definir cada
fator ESG em subdivisões que podem se sobrepor
parcialmente.

Quais são seus pontos

fortes e fracos na ótica do

investidor ESG?
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Co-fundadora da BRASFI, a Aliança Brasileira de Pesquisa em
Finanças e Investimentos Sustentáveis. Membro do Comitê de
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