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Governança = sentido de partilhamento do poder

Prestação de contas aumenta, mais interessados na informação

Além de investidores, a sociedade

ESG “Environmental, Social and Governance Visão particular



SOCIEDADE

STAKEHOLDER INVISÍVEL



Instrução CVM 480 – Anexo 29-A

“a diretoria deve, sem prejuízo de suas atribuições legais e estatutárias e de outras práticas previstas no 
Código: 

(i) executar a política de gestão de riscos e, sempre que necessário, propor ao conselho eventuais 
necessidades de revisão dessa política, em função de alterações nos riscos a que a companhia está 
exposta; 

(ii) (ii) implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e 
divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da companhia 
na sociedade e no meio ambiente”

Risco social e ambiental



Risco social e ambiental

Risco direto

Risco indireto
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• Serviços da água
• Serviços do ar
• Serviços da terra
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Processo

• Identificação

• Mensuração

• Registro



um conjunto de 
informações que relatem 
adequadamente, em 
termos econômicos, as 
ações de uma entidade 
sobre o meio ambiente, 
que modifiquem seu 
patrimônio (Ferreira, 
2003)



M e n s u r a ç ã o

SAÚDE: 

1) cálculo do custo de internação por dia multiplicado pela média de internação 

para doenças causadas pela poluição

2) cálculo da média de dias de afastamento do trabalho multiplicado pelo salário 

médio dia (base: funcionários da entidade).

INDENIZAÇÕES/RECUPERAÇÕES:

1) refere-se ao cálculo dos riscos de prejuízos de terceiros e dos gastos de 

recuperação previstos para a degradação causada, ambos decorrentes da 

degradação produzida pela entidade.

• Manutenção do clima

• Manutenção disponibilidade 

de água

• Manutenção das condições 

da vida



ESG “Environmental, Social and Governance

Impacto

Nas contas
Na forma de mensurar

Na evidenciação

1º. Passo – entender como a 
sua empresa se relaciona com 
o meio ambiente e com a 
sociedade



ESG “Environmental, Social and Governance

Próximos passos...
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