
Vamos começar falando o que significa ESG: Environmental, Social and Governance, ou ASG ,em português Ambientais, Sociais e de
Governança.

A latente preocupação com o meio ambiente, com a sociedade e uma governança humanizada está conquistando os investidores de
todo o mundo que hoje não consideram apenas o lucro na hora de aplicar seu dinheiro em uma empresa, mas sim como essa empresa
trata a preservação do meio ambiente, construindo uma sociedade melhor.

Os 3 fatores básicos são: 

Aquecimento global e emissão de gases de efeito estufa( CO2, gás metano);  uso de recursos naturais; desmatamento; 
eficiência energética; biodiversidade; poluição do ar e da agua; gestão de resíduos e efluentes.

Engajamento dos funcionários; Políticas e relações de trabalho, inclusão e diversidade, engajamento dos funcionários, 
treinamento da força de trabalho, direitos humanos, relações com comunidades, privacidade e proteção de dados;

Ética e transparência, combate a corrupção, independência do conselho, conduta corporativa, política de remuneração da 
alta administração, diversidade na composição do conselho de administração, estrutura dos comitês de auditoria e fiscal.
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Linha histórica:

Na década de 50 e 60 já havia investidores que desconsideravam empresas que não respeitavam valores éticos e morais.
Na década de 80 houve um favorecimento de empresas que obtinham boas práticas de governança , ambiental e social.
No final da década de 90 com a criação do índice Dow Jones de Sustentabilidade, destacou-se a preocupação global dedicada em
mapear as empresas que adotaram práticas sustentáveis.
De 2000 em diante, houve um grande movimento das bolsas ao redor do mundo que começaram a criar seus próprios índices inspirados
em ESG. NO Brasil , o índice de Sustentabilidade empresarial (ISE) da B3.

Por iniciativa da ONU, foi criado em 2005 o (PRI) -Princípios para o Investimento Responsável, com a missão de que fosse popularizado
os investimentos responsáveis no mundo.

Porque que o ESG impacta nos investimentos? 

Em todo o mundo , os investimentos responsáveis já tomaram uma proporção muito grande. Segundo dados da Global
Sustainable Investment Alliance, com publicação na “valor investe”, no mundo , o segmento de investimento sustentável já
chega a US$ 31 trilhões no mundo, representando cerca de 36% dos ativos financeiros totais sob gestão no mundo.

Dados da Morningstar compilados pelo Morgan Stanley em um estudo de 2019 mostram que existiam 281 fundos de
investimento nos EUA com foco em ESG, aumento de 144% no número de fundos desde 2004.



ESG  no Brasil

Como está o ESG no Brasil :

Basicamente o foco se concentra em assuntos reputacionais e escândalos de corrupção. Comparado a
outros países do mundo ainda estamos bem incitantes, recentemente ganhamos força com a
pandemia do coronavírus que nos deixou em alerta quanto as questões sociais e a interpendência
entre os países, também aumentou as questões de doações e filantropias e adequação ás mudanças.

Assim como os padrões de ESG não servem apenas para ajudar o planeta mas para tornas as
empresas mais eficientes e superar mais facilmente às crises. A ultima pesquisa de sustentabilidade
da Anbima, mostrou que 85,4% dos gestores de investimentos usam os critérios de ESG para tomada
de decisões.



Quais serão as novidades da Necton 
para 2021 

Em linha com a alta demanda por investimentos com foco em sustentabilidade e ESG, a NECTON tem
uma área de Governança Corporativa comprometida em transparência e ética , assim como suas
equipes de Gente e Gestão no que tange a parte social e uma área de Research e Gestão que levam
em consideração empresas que tenham os seguintes critérios:

 Utilizam energias renováveis;
 Investem em pesquisas para melhorar sua sustentabilidade;
 Transparentes na divulgação de suas informações;
 Respeitam os direitos humanos;
 Combatem a corrupção;
 Inovam tecnologias e desenvolvimento sustentável;
 Desenvolvem ações de responsabilidade socioambiental;
 Mudanças climáticas e poluição ao meio ambiente .


