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Já ficou se perguntando qual a chave certa para ter sucesso nos negócios? Nos últimos
anos, uma sigla inglesa com apenas três letras tem chamado a atenção de investidores e
impactado, diretamente, no mercado empresarial. O ESG (Environmental, social and
corporate governance), aliado à tecnologia, faz parte do pacote completo para uma gestão
de qualidade. O assunto é uma das tendências que serão exploradas no HackTown 2022,
em Santa Rita do Sapucaí (MG).

O ESG mostra que, apesar do avanço da tecnologia, é preciso ir além e inovar. Para que a
"máquina" se desenvolva em todos os pilares, as ações sustentáveis e sociais, assim como
o gerenciamento correto de um negócio, servem de métricas para visualizar a perspectiva
de uma empresa a longo prazo.

Durante os dias do Festival de Inovação, Tecnologia, Criatividade e Música, os
participantes poderão aprender técnicas utilizadas não só no Brasil, mas também no
exterior. E talvez essa seja a chave que você esteja precisando para dar o ponta pé no seu
negócio.
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O g1 conversou com o professor da UFMG e pesquisador, Raoni Rajão, para entender
sobre estas siglas e a importância delas para o desenvolvimento de empresas e até do país.
Antes, se o ESG não era uma preocupação, agora muitos correm para entrar nessa agenda
proposta pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 2014.

Segundo o professor Raoni Rajão, estas siglas regem uma estratégia de boas práticas e
coloca uma empresa no páreo de grandes investidores. De acordo com o Pacto Global da
ONU, ESG nada mais é do que a própria sustentabilidade empresarial.

“O ESG faz com que as empresas queiram ir além do cobrado pela legislação. Apesar de
não se ter uma lei específica que obriga seu cumprimento, há uma própria cobrança da
sociedade para que se tenha prioridade diante das questões sociais e ambientais. Na
realidade, o ESG é uma agenda de sobrevivência a longo prazo”, ressalta o Raoni Rajão,
professor da UFMG e pesquisador da Wilson Center, em Washington.

Através de metas ambientais e sociais, as empresas conseguem acesso a financiamentos
com juros mais baixos, que só são possíveis aos que possuem altos padrões de ESG. Além
disso, com ESG o investidor entende que o trabalho será duradouro e que pode confiar
em seu processo. Isso gera competitividade e uma corrida para readequações no cenário
mercadológico.

Mas, afinal de contas, o que significa ESG?
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Environmental (ambiental)

São as ações de uma empresa ou entidade voltadas ao meio ambiente, proporcionando
discussões que envolvem problemas ambientais graves como, por exemplo, o
aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.

O objetivo é minimizar esses impactos e fazer com que os processos da administração
sejam mais responsáveis, construindo um mundo mais justo e melhor para se viver.

Social (social)

Está ligado às atividades sociais e ao cuidado com as pessoas de dentro e de fora de uma
empresa, seguindo e respeitando os direitos humanos e as leis trabalhistas. No social, é
valorizado a equipe, a segurança e a diversidade. Além de proporcionar o envolvimento
daqueles que moram ao redor do negócio e contribuir com ações em prol da sociedade.

Governance (Governança)

A governança é essencial para que as partes ambientais e sociais aconteçam. É através da
coordenação que as políticas públicas acima são efetivamente aplicadas com a seriedade
que exigem. Além disso, rege todos os passos de um negócio, desde a conduta corporativa
até a fiscalização de pessoal (se há assédio e/ou discriminação) e parte financeira.

ESG no Hacktown 2022
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O HackTown, que acontece entre os dias 15 e 18 de setembro, em Santa Rita do Sapucaí.
Cerca de 80% da programação já foi divulgada pelos idealizadores. Entre os assuntos
deste ano, o ESG estará presente nas palestas, workshops e demais atividades.

Segundo um dos idealizadores do evento, João Rubens Costa, o HackTown irá trazer
casos de sucesso de pequenas e grandes empresas para mostrar como elas conseguiram
atrelar o crescimento e a evolução, dentro dos respectivos modelos de negócio, com as
práticas ESG.

“O ESG hoje é uma pauta super importante para qualquer pessoa que queira discutir
inovação. Não tem mais como falar sobre novas tecnologias, modelos de negócios e
possibilidades para o mundo se a gente não considerar as vertentes do ESG e as variáveis
que estão a nossa volta”, afirmou.

O HackTown terá mais de 800 atrações ao longo de quatro dias. A expectativa para este
ano é de 30 mil participantes na retomada do evento presencial. Os ingressos podem ser
adquiridos online.

 
 


